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 دعـــــــــاء

 
ْلًما ......... طه و   ْدنِّي عِّ ِّ زِّ ب   111قُْل رَّ

 

 

 

 

 

 

 

المسلمات من لدن آدم إلى أن جر هذا العمل لي ولوالديَّ وللمسلمين واللهم اجعل أ

 تقوم الساعة

 

 

 

 

 ) اللهم ارحم كل من ساهم وعاون في إخراج هذا الكتاب ( 

 

 

 
 

ب ، إنما الفضل كله هلل ، ومن الكتاواهم من يظن أن لي فضال في هذا 
 .  على هللا السبيلهللا ، و
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 أال نعبد بينكم  اب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وقل يا أهل الكت

 41آل عمران .........   إال هللا
 

 كلمة حق 

 أيها المسلمون : 

 

منننن حنننق النننننارو أن يقدسنننوا كتنننااهم ، ويعظمنننوا منننا يعتقننندون كمنننا ي لنننوا لهنننم 

، وال يقدسوا منا نقند  ، وليس مطلواا منهم أن يدينوا اديننا رغما عنهم ويشاءوا 

ال يطلب منهم تقديس ما نقند  ، وطالما تمسكوا ادينهم ، فإسالمنا ال يطالبهم اهذا 

، كنذا لنيس منن حنق النننارو أن المسنلمين تعظيم منا نعظنم ، فهنذا نن ننا ن نن ال و

، فهنذا اناب اهننم ، ويعظمننون تقندون ا ممننا يقدسنون ، ومنا يعيطالبوننا اتقنديس أي ن

فهننذا واجننب ومننا يعتقنند ، ل منننا اراننر غيننر أن المطلننوب منننا ومنننهم أن ي تننرم كنن

ظن اهذا الكتناب نني ا منن ...... هذا : وقد يُويتطلبه العقل ، يفرضه الشرع والعرف 

، فال وهللا ، ما سخرنا وال استهزأنا ، إنمنا هني غينرل العلنم !! السخرية واالستهزاء 

لمنا فني هنذه   –مسنلمين ومسني يين  – ، ودعول ال ق ، وتوجيه العامة من الننا 

الننا   هللا التني فطنر، سنافرل للندين والعقنل والمنطنق والفطنرل الكتب من مخالفات 

، فنإاا قنرأه وإعنزاز انه واينا أن كتاانا هذا للمسنلمين أوال ، نننرل لالسنالم عليها ، 

نا ، ونا وال يؤاانذوفنال ي اسنب فهذا نن نهم – لعدم قراءته موقد وجهناه –الننارو 

، فلقد اعتمدنا في كل منا تكلمننا فينه  ماما يفيده ونما يقرأ واأن يستثمر واال ي اول

، حتى تكنون الننني ة أالن  ، ويكنون الوضنن أانين ، التي يقدسونها على ما اكتبهم 

 وهللا الموفق للخير والرناد . 

 

 أيها الننارو : 

 

م فهذا ننن  ، والثنورل علينه حنق ال أنكنره ، وأولنى مننه أن تتمهلنوا إاا كان من كال

وال فلرامننا ل ظننة عقننل تننذهب اكننم إلننى مننا ال ترينندون ولننو قلننيال ، للفكننر والتنندار ، 

كتناب  فهنذا، لكن إاا كان إنسان فالاد أن يكنون فكنر وتعقنل ، وهنذا أولنى ، ترغبون 

وا مما فيه ، وت كمنوا علنى منا انه مرات متتالية ، حتى تتيقنال يقرأ مرل وكفى ، ال 

، ، اعد تمام مراجعته على كتااكم الذي ت اولون تقديسه فيمنا ورد انه منن نننوب 

، فإن قراءته ستكون مغرم عليكم ، ولقند آلينع علنى نفسني أن وإال فال داع لقراءته 

أحذركم مما فيه ، وأرندكم لالاتعناد عننه ، ألننه قند يندفن لثنورل علنى العقنل الننا م ، 

وانقالب علنى رو  التبلند ، ودانول لننراع الننفس حنين تهقنر ال قيقنة ، وتتعنامى 

 ، والسالم على من اتبن الهدو . عن الفضيلة 
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  تــقــديــم : 
 

 ال مد هلل رب العالمين ، و النالل و السالم على أنرف الخلق أجمعين 

 أما اعد : فــ 

لكننل مرجعنا أساسنيا ، ورنند ون يقعنل كتنااي هنذا كتناب هداينة جنل أأدعنو هللا عنز و

الغننل فننال قند وال قيقنة ، أمننا منن يب ننن عننن ال مسنني ي يب نن عننن ال ننق ومسنلم و

لسنننواه ، فنننإن ال قننندَّ ه لنفسنننه والرنننناد ، حتنننى يقلنننن عنننن  لمنننوفقنننه هللا للرنننند و

يذيقُننهُ كنن   الهدايننةِّ ، و، يسننتُر عننن صنناحبه معناني النننورِّ والتعننب رداء  أسننودًا و

أو لغينر علنة ، أن يقنرأ  هنذا الكتناب لعلَّنةو ، وم ، أمنا منن يخناُف ال رمان من لذل العلن

، إال أن أقنول لنه : وال أقيم لنه حقنا فال أْملُك له أمًرا ، اسبب وادون سبب يمنن عنه 

ْم فنني  لننم يُْ ك نْم علننيَّ ا ْعنندُ ميالديننةً ، و 523مقمنن نيقيننةِّ عنام إن كتنااي هننذا لنم يُ ننرَّ

منة راني ، علنى أيندي أننا  ال يعنون وال يندركون اال رمان من الكنيسة ، ومنن رح

اآريو  رضني هللا عننه فني اات المقمنن ، فنال من قبل حقيقة ما يفعلون ، كما فُعل 

ألن تنادر أفكاري اال مبرر ، وانوصا أنني ما ارجع فيهنا عنن القنرآن ارن داع 

اعتمننندت علنننى نسنننخة دار الكتننناب النننننارو ، و النننذي يقدسنننهوالكتننناب  الكنننريم ، 

النذي تمنع طباعتنه امطبعنة عنتنر االقناهرل ، ، ميالدينة  1641لمقد  طبعة سنة ا

كانننع تلننك النسننخة ااصننة ة معتمنندل مننن الكنيسننة المنننرية ، ووهنني نسننخة كنسنني

االقس موريس اليل ، ولسع  أعرف هذا القنس نخننيا ، ولسنع  علنى عالقنة انه 

اننوه راهبننا اإحنندو أتنناني اتلننك النسننخة تلميننذ ، كننان أو، فنني حينناتي ولننم أقاالننه ، 

،  1143، أيضا اعتمدت فني ا ثني هنذا علنى النقينل طبعنة عنام االقاهرل الكنا س 

طبعة المطنران طواينا عنون المناروني ، ر نيس أسناقفة اينروت ، وهني أيضنا طبعنة 

، أمنا منا أردت السنؤال موثقة ومعتمندل لنناجينل ، وال انالف عليهنا انين النننارو 

، وهنو منا  –وهنو فينه  – الذي يقدسه الننارولكتاب عنه فهو ما لم أجد دليله في ا

فطنري وعقلني ، فكنان أن قلننع ، أوقفنني العقنل فينه انرف و ، علنى دلينل منن منطنق 

، ولسننع  أنكننر أن للقننول هنندفًا ، وللسننؤال غايننة كننان أن فكننرت كننان أن سنن لع ، وو

جننل أن يكننون اينهمننا ز والغايننة أدعننو المننولى عننورجنناء ، واننين الهنندف والرجنناء و

تسننتقلى اهننا  –ال تهنندأ قنن   –يكننون اينهمننا ثننورل للعقننل الاننالب ، ولتواضننن وا

 نوارات فيهنا جاننب منن تلنك ال ن فيها النفو  منن أجنل الرنند ، وتمتال قا ق ، و

جاننب منن الانداع ، لكنن ال قيقنة والانداع فيهمنا جاننب منن الفكنر فيها ال قيقة ، و

سنا ل ينتقني اوى يغرال ، ويدقق ، ون ينال لكل قارئ ، حتالمنطق ، الذي أتمنى أو

الهاد ننة ، والفكننر لننن ينننل إلننى هننذا إال االموضننوعية اينننة ال مقننال فيهننا للشننك ، و

، منن أجنل وأد  التني تنعنق انال رنند العميناء البعد عن ثورات القاهلينةالمستنير ، و

، رغمننا عنننا كسننر العقننل فنني عننالم أصننب ع حنندوده مفتوحننة ال ننق اننال رحمننة ، و

، واوافينه ايننة الوضنو  ، إن رغبننا موانعه موصولة ، ولكل و منا حة أسواره مباو
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أن يسنتقلي قبنل أن يقنرأ ، وأن ي ناار قبنل أن يبنادر ، ولهذا فعلى القارئ أن يهندأ و

إن رزق العقنل اينر منن حمنق أن يستعلي ، فإن العلم  نور  ، وإن القهل  انور  ، وقبل 

ع  القول ، فكن كالفار ر  نر  ، ال تزلزلنه المطاينا غف ر  ، و  ال ليم ، إاا ص  ع  اه  إاا ُصنرِّ

يننه فكننر ، وفنني فكننره حريننة ، وفنني حريتننه فنني رأوال تكسنره العطايننا ، لننه رأي ، و ،

، يقنين صبر ، وفي صبره ننر ، وفي نننره عنزل ، وفني عزتنه تواضنن وامتننان و

  اإياك نعبد وإياك نستعين ، وال مد هلل رب العالمين .   

 

 : قنة هذا الكتاب 

ب أدانني ألنن  مننن اوهننو كتن –حند  أن أهننديع نسننخة مننن كتنااي   عبقريننة عنتننرل   

ألحنند جيراننني ، االمملكننة  –أجننل النندفاع عننن سنننة الرسننول صننلى هللا عليننه وسننلم 

طيبنة طنوال أرانن سننوات  ، وكاننع جيرتنهالعراية السعودية ، وكان طبيبنا مسني يا 

ال ت ننل اكننراه ايننننا إال كانننع ومميننزل ، ولننم أجنند مننن الرجننل إال كننل ايننر ، ولهننذا 

ولقنند وعفننوا فلننن أسننتطين اكننر اسننمه ، االهدايننة ، وألسننرته مشننفوعة االنندعاء لننه 

تنننري ا  –، أو ت انذ فينه اعنتننرل منن آراء يراهنا تمنس دينننه وقنرأه أغضنبه منا رآه 

، ولقنند علمننع مننن اعنن  األصنندقاء أن حننين تكلمننع عننن عقينندل عنتننرل  –وتلمي ننا 

وهنذا اقاننب عملنه االمملكنة ،  –من االل مهنتنه كطبينب  – الرجل يشتغل االتبشير

وارجنا من هذا الموق  اتعاهند علنى لقناء طوال ص بتي للرجل ، ما لم أت قق منه 

، ووضننعنا لننذلك أسسننا مننن نلتقنني نتباحننن مت نناورين  – قمعننةليلننة ال –أسننبوعي 

لنا ، حرينننة التعبينننر ، وعننندم المقاملنننة ، وال الغضنننب منننا دام العلنننم والمنطنننق سنننبي

وسارت انا الليالي تثمر لنا ، ونلتق  منها اين ند وجنذب ، وكننع أمكنن اعند اللقناء 

ويكملنه ، فكنان أن اجتمعنع لنندي أدون منا دار واسنترجعه ، وأنسنل علينه منا يهذانه 

رغمننا  –العرايننة السننعودية  منن الليننالي الكثيننر ، ثننم كننان الفنراق ، وتركننع المملكننة

الننذي   مملكننة العقا نب   كتنااي  وأودعتننهونتنه إثنر حنناد  د –عنني وا يلنة منناكرل 

وهللا ، لكننن الخيننال أانى أن تنطفننل تلننك الليننالي أتمننى أال أضننطر لنشننره فنني ينوم مننا 

وأغزلهنا رأينا الخينوط ،  ، وأنسنقها اننفس، فكنع أديرها على اات المننوال المعين 

،   حتننى صننارت رداء ينننل  للزينننة والسننتر ، فكننان واجبننا أن يننراه النننااننرأي ، 

ويرتدينه العقنالء ، ولقند آثنرت أن أحناف  علنى اعن  التعبينرات التني قند تخنر  عنن 

و الخنناطر ، فتركتهنا كمننا هنني ، اللن  واأللفننة والمن لوف ، وهننذا لكونهننا جناءت عفنن

، ولم أقنند منهنا أي إااحنة أو سنخرية واسنتهزاء لندق داللتها ، واريق إنعاعها 

، ولقند تم اها الوصال ، في اكتمنال األفكنار ، لكن غلبني الموق  وأثارني القدال ، ف

يننة حتننى يطالعننه القننارئ اسننهولة آثنرت أن أضننن هننذا الكتنناب العلمنني فنني صننورل أدا

ال نوار حتنى أت ننل علنى االصنة دفتني ، فإاا عارضني المنطل  فتته انين ويسر 

، وإنني آمنل أن وينينر ، ولعنل هللا عنز وجنل أن يهندي انه معناه ومبناه صنافيا را قنا 
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وثيقنة منن أاطنر الوثنا ق التني تتعنرا للكتناب  -افضله تعالى   -ر هذا الكتاب يني

 . ، وأن يهدي اه وال يضل الذي يقدسه اليهود والننارو 
 

 

 سر الكهنوت األعظم : 

ولنيس هنذا غرضننا فقن    –انال ننك ؟؟ ، سيهز عرش الننرانية ، فهل كتاب مؤلم 

النننرانية و أتباعهنا و معتنقيهنا  ، ونننن  جسرا انينونواصل ال أن نتواصل ،   –

ال ان دوات غيرهنا ، اعيندا عنن المقاملنة الكااانة انين اعن  علمناء ، ، ا دواتها هني 

، و اعننن  رجنننال الننندين الفارغنننة المسنننلمين ، النننذين ال يقيننندون غينننر الطنطننننة 

 ، حتنننى تتنننيق والولنننه حتنننى التبننناكي الننننراني ، النننذين ال يقيننندون غينننر الولولنننة 

التا هة ، و المنتظر أن تهدأ النفو  ، و قد ال تهندأ و رامنا تثنور ،  العقول وتستيق 

ال قيقنة ، أو ثنورل الواجنب والضمير ، في هذا إن كانع تلك ثورل العقل و ةوال مالم

التني قند تخفنى علنى ، هذا يقعلنا موضوعيين أكثر في استقالء معانيها ال أنك ، و

، وهننذا ال النقنند فقنن  النقنند ، و هنناكثيننرين مننن دارسنني األناجيننل انننورل  نناهر قوام

ينثمن منن جنوع فني هنذا القاننب العقا نندي ، ألن  أسنلوب ال يغنني والهنو  نرغبنه ، ف

، كنذا منن حنق النننراني أن يعتقند منا يشناء أنا فق  ااب اي  –كمسلم  –اعتقادي 

، ولسنع  م اسنبته عنندي  ، و ا رية ، ألن مآله و حسااه هلل الواحد القهار ، وليس

م على أمره ، لكن دراساتي للغير ينبغي أن تلم اقواننب عديندل منن المعنارف أنا اقا 

منهنا ، انال ننك جنزء وأسنفارها التنورال ورسا لها لتي أتفهمها ا ذر ، واألناجيل وا

ممنا أجهلنه ، و –ا نق  –وتوغلي فيها ينبيني االكثير مما كننع  –فهي األسا   -، 

أقبننل أرفن  مننه انوعي ، و –جند  –اليننوم أننا أرفضنه انال وعني ، و –ا نق  –كننع 

ت جند اجتهنادان هنذا الكتناب هنو ثمنرل دراسنات ، ولقناءات ، ولهذا كامنه اوعي ، و

انينا ، ثنم إهنداء للبشنرية ثالثنا وأاينرا لعقلي كإنسان ثمخلنة لديني كمسلم أوال ، و

 –عندم صن تها  أكيندا علنى ت رين  النننرانية ، وليعلم كل اي لنب : أن هنناك دلنيال

هننذا أال وهننو  –ن ننن نننؤمن اننذلك اننال ريننب عننن الننك القننرآن الكننريم ، و ناكمننا حنندث

المتداولنة اننين  –القديند النذي تطالعننا انه هنذه الملنة كنل ينوم ، ممنا يزلنزل أصنولها 

يهند ثوااتهنا ااقتندار ، و يخلخنل كيانهنا امهنارل ، ارن واعنن  ، و –أيدي النننارو 

ت سن يقة القندم ، ال يعتريهنا مخطوطناب اعتقادهنا امنا يكتشن  منن مخبنآت وو يذاذ

اضطراب في أن لهنا عالقنة منا االمسني ية ال قيقينة األولنى ، المنزلنة  نك والأدنى 

  –أنهنا مرتبطنة الم ، وأنها لنم تنشنل منن فنراو ، وعلى عيسى ان مريم عليهما الس

،  –المسني ية  –االقذور األولنى السنليمة لتلنك الدياننة  –مهما قال فيها المرجفون 

في هذا ت امل علنى النننرانية الم رفنة اقندر منا هنو اينان  السالم ، وليسو أال وه

علنى كنل اي لنب أن ينتف ا هنذا الكنالم فيمنا ووأنماطنه ، لدواعي الت ري  فيهنا ، 

اينه و اين نفسه ، منعزال منفردا ، و منفردا منعزال ، حتى يننال حقيقنة ال كنم علنى 
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ق هنذه المخبنآت و المخطوطنات فهنو ما أقنول ، أمنا الندليل األكيند علنى صن ة و صند

مننن المطارنننة و القساوسننة و  –ننندل حننرب و اسننتماتة القننا مين علننى هننذه الملننة 

فني إافاءهنا اكنل  –البطاركة و الباااوات و األحبار في كل مكان علنى وجنه األرا 

وسننيلة ، حتننى ال يطالعهننا العقننالء منننهم ، في كمننون علننى مننا ا يننديهم ، اعقننولهم 

ل حكمنا عنيفنا يفقنر طاقننات التفكينر النواعي السنليم تقاههنا ، و لننذا الواعينة الرانند

أال  –كلهنم  –ف نا أو   كتااي هذا من أجل فهم ننا ال انالف علينه انين النننارو 

ا سفاره وأناجيله ورسا له ، اما لها وما عليها ، منن  الذي يقدسونه ،الكتاب   هوو

انال  –ااتالفنا اتفاقا و –ال قيقي  فهم عالقتها االوحيأجل فهمها ، وفهم دال لها ، و

ذلك لنم أاعند عنن المنطنق كثينرا ،  نني أننني اندليل ، و تزيد في ت ويل اغير حقة وال

 ال مد هلل رب العالمين .و

ب ننن ال نر : أن هننناك اونننا اعينندا ااك ال....... ومنم النننع إليننه فني هننذه الدراسننة و

انننين المسننني ية سنننونه واالفنننا أكيننندا انننين المسننني ية التننني فننني كتنننااهم النننذي يقدو

دها الننننننارو اليننننوم فنننني حينننناتهم ، التنننني يعتقنننن الننننننرانية العمليننننة والسننننلوكية

في أنفسهم ، فمعظم معتقدات النننارو الينوم تتضنارب ويتعلمونها داال كنا سهم و

كمننا تتضننارب مننن المنطننق الرنننيد ، ، مننن التننورال واألناجيننل ااتهننا تضنناراا نننديدا 

التني ال يقرونهنا فضال عن ااقي األناجيل  –جيل األراعة منش ها اعيد كلية عن األناو

، لنذا فكنل ليلنة منن هنذه اللينالي التالينة ستقسند نقطنة انالف حنول معتقند منا منن  –

النذي منن كتنااهم  اسنن اول النرد عليهنالنننارو ، أو أمنر منن أمنورهم ، و معتقدات

خنالفون كتنااهم ي ارنسنظهر اما ال يدع مقاال للشك أن النننارو أوال ، و يقدسونه

  ويعاندونه ، و يخالفون الفطرل ويعاندونها ، ويخالفون المنطق ويعاندوننه المقد

، انال أدننى ارهنان والعنناد المكناارل ، يخالفون و يكاارون وينرون على الخنالف و

، و لمنااا ال يسنتفيقون ؟؟ !! أم ؟؟ المكاارل ، فلمااا ال يسنتيقظون  العلى الخالف و

 راما !! ......... هو عناد فق  ؟! 
 

 اطاب إلى العقل : 

ااات ، صنننغارا و كبنننارا ، قسيسنننين أيهنننا النننننارو ، رجننناال و نسننناء ، ننننبااا و نننن

تلنننك تننندركون اهنننا  كم التنننيعقنننول أينننقسيسننات ، رهباننننا و راهبنننات ، منننا لكنننم ؟ و

لمننااا ال هنل هنذا معقنول ؟؟ ، ،  ؟تندركون منا اكتنااكم ؟ ، أال تعنون ، وال ؟؟ال قنا ق 

العقنل القنويم ؟ ، لمنااا واحدل للتفكير انالمنطق السنليم و فرصة ون ألنفسكم ولوتعط

؟ و حينهنا سنلوا أنفسنكم : هنل ينن  هنذا الكتناب أن وتمعن ال تقرؤون كتااكم اتدار 

التناقضنات الخنزعبالت وهنذه ي تنوي علنى كنل وهنو من السنماء ، يكون وحيا إلهيا 

، اننل فكنروا اعقننولكم ألنفسننكم ،  كنر لكننمال تقعلننوا أحندا مهمننا كننان يف ؟المتضناراة ؟

ااعتندال الرنند األمور ا سنن المنطنق وزنوا حكموا ا نفسكم على ما تقرؤون ، واو

قرأت فيه كثينرا كثينرا ، فمنا وجندت إال ت ع لكم كتااكم الذي تقدسونه ، و، إنني قد ف
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ينه لنم أتقنن علنيكم فااطل ، فقيدت اعضا ممنا وجندت ، و عثرت إال على ضالال ، وال

، ال أحلتكم إلى مراجعكم أنتم ، حتنى تعنودوا إليهنا ، لكنن فكنروا فقن  ، فنإاا وصنلتم 

فالق وا إلنى عقنولكم ، و اال أي ضغوط ، مادية و غير مادية ، وقناعة ألدنى اقتناع 

كينن  الخننالب ؟ ، و حينهننا  اننلسننلوا أنفسننكم : أيننن الخننالب ؟ ، مننرل أاننرو ، و

ننزل علنى م مند انن عبند هللا ، النك أالمقيد ، النذي  ااهبوا للقرآن الكريم ، كتاب هللا

نقننول ، و اقننرؤوه اتندار وتمعننن ورويننة وهنندوء  نزينند فينه وال البشنر الرسننول ، وال

اعتندال ، و حينهنا احكمنوا اعقنولكم أننتم ، ال اعقنول أحند لكنم ، نفس واموضوعية و

لنيس القنرآن أأمه و أكرمهمنا ؟؟ ر عيسى وو اس لوها جيدا : من قد   ثم سلوا أنفسكم

، و هل ينل  أن يكنون هنذا الكتناب صننعة اشنر ؟؟ و أيهمنا أجندر و أحنق الكريم ؟؟ 

لاللننه أن يكننون فننردا واحنندا اننال نننريك أم أن يكننون الننيال مهانننا لننه نننركاء ؟ أيهننا 

ع  أتقننى علنيكم فني كتنااي هنذا ، الننارو إنني لسع أدعوكم لخبن و ااطل ، ولسن

فننإن قبلتمننوه فهننذا مننا  رننند ، ر  أْمننو إلننى صننال و  لكنننني أدعننوكمووال أسننخر منننكم ، 

ان أننتم أيهنا الرهبن أمنا، ونن نكم لكنم وأنتم أحرار إن رددتموه فهذا ن نكم أتمناه ، و

منن  كثينرا رفن لى قبول السالم دينا انال ننك ، والقساوسة : إن لديكم المقدرل عو

ع ألن تت ملونهنا ، فنال دا ضالل ، اما يقن ت نع أينديكم منن أدوات تمكننكم منن هنذاال

إاعننادهم عننن ال ننق ، ولسننع  أقننول ، اإضننالل الماليننين مننن نننعبكم ، و آاننرلدنيننا و

 أايرا سوو : حسبنا هللا و نعم الوكيل ، فهو الهادي للرند و النال  .  

                                                                                                                           

 :  ـدءــــبــــي الــــفــ

في البدء كان ال ق ، و كان ال ب ، و كان المنطق اينهما رااطنا قوينا ، و كنان عبند 

هللا و عبننند المسننني  طفلنننين صنننغيرين ، يعشنننقان طفولتهمنننا الننننغيرل ، و يعشنننقان 

رااضنة فني ال أحالمها و سذاجتها الداف ة ، التني تمطرهمنا ان جود و أجيند  األوهنام ،

منن هنذا العشنق تولندت فيهمنا صنداقة فكرهما الم ندود ، و الل عقلهما الالواعي و

 –اننال اقننل  –زاد فنني هننذا الرسننول أن النننغيرين تننزامال معننا راسننخة ، والعمننر ال

أو جبننل الطيننر فنني ُكتَّنناب قريتهمننا القااعننة فنني حضننن جبننل الكنن   –طالننع  –لفتننرلو 

ُطبِّع ع يندُ المسني  علينه السنالم علينه ، و انزاحنع  ، ااك القبل الذيام افظة المنيا 

يسننمى ارن نننق المقدسننة فنني رحلتهننا المباركننة ، و صننخوره ممننًرا لمسننير العا لننة

مريم ، و على رمال تلك األرا الداف ة تناحبع اطواتهما سنينًا اهااا و إياانا منن 

االقننير ، و لقننرب الُكتَّنابِّ و إلينه ، و ضنراا األرا معننا لعبناً و لهنًوا ، دهننًرا لنيس 

ء اينهمننا سننهال يسننيرا لكليهمننا ، وصننار االرتبنناط اينهمننا قويننا ، سننكن كننان اللقننامال

ن نالل ، االينمو مقردا من كل عوامل الضنع  و فيه اقانب الك عقلوفيه م بة ، و

اكناء غينر مقيند حين الطبيعة الساحرل ، والفطنرل السنليمة ، والنضنو  النواعي ، و

الواسعة ، التي دوما تنتمخ  عنن الغرينب النذي يهنز كينان ا دود ، كتلك الن راء 
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 –فنني لهفننة  –، فتراهننا جميعهننا متك كنن ل عليننه اننال ترتيننب ، وال إعننداد القريننة كلهننا 

هنذا دأب هنؤالء فقن   حتى تلمه ، أو تستوعبه ، أو تمقه معا للنال  العام ، ولنيس

التني فطنر هللا الننا   ال هذا ديدن تلك القرو النا ية ، التني منا زالنع علنى الفطنرل، 

اننل اننين البيتننين و   –لننيس اننين نخنننين فقنن   –عليهننا ، و لهننذا صننار االرتبنناط 

تباطنا ار –التي ت مل كنل  منهمنا معتقندا راسنخا ااصنا اهنا   –األسرتين و العا لتين 

القندر ، القضناء وفينه اقاننب هنذا رًضنا اقويا فيه مراعال للمشاعر واألحاسنيس ، و

عا ، اال أي تداير منهما منذ زمان غير معلوم لكليهما ، لكنن كنلَّ الذي جمعهما هنا م

ما يعلماننه و ي افظنان علينه هنو ال نرب الشنديد علنى اعضنهما ، انال مزايندل ، وال 

انداع ، انل ألن هنذا هنو الشنعور االمسن ولية ، التني تنرتب   انال قوق و  تملنق ، وال

كلهنا ، و لتني ت مني القماعنة الواجبات ، و التي في ميزانهنا ت ند ال ندود الننعبة ا

النغيران داال هناتين العنا لتين اعندم ال نر  تقناه أننياء  ت اف  عليها ، و قد نعر

ا يقتنا  لنديهم فضنوال غينر أنكثيرل حقبها عنهما حداثة السن ، و طينب المعشنر ، 

و مننن هننذا  –عفننوا  ولننو –تقننذف فنني طريقهمننا كننلَّ ننناردل وواردل تغنندو وتننرو  و

ترنيمنا ين تي تيال يسنمعه عبند هللا فني ايتنه ، ولهما و لم يفارقه تنرالذي أتي على عق

، منن األهنل واألصندقاء عبد المسي  في أانه الغة غير التي اها يتكلم من من حولنه 

ينندري حقيقنة هننذا االرتبنناط ، و كننال النننوتين تتااعننا  لكننه ألمننر مننا يننرتب  اهننا ، وال

فينننه كثينننرا ، و وجننندا إجاانننة  ال تسننناعلنننى أان عبننند هللا و عبننند المسننني  كثينننرا ، و 

هننل عبنند هللا لكننن أأننا غيننر عبنند المسني  ؟! ، و ،وحننديثا ال يغننني منن جننوع جواانا و

اثنة السنن قبطني ، لكنن حدأو غيري ؟! ، نعم ، أنع مسلم ، وهو   ننراني مسني ي 

زالنع ت قنب صنفاء الننفس منا ، ولعب الطفولة ، ولذل النغر ، واراءل الضنمير ، و

ال سند ، النذي ال ت مي هذه العقول من أفنن ال قند و ما زالععنهما ، وأنياء كثيرل 

هندوء ، ألن الرغبنة فني يزرع إال ضرًرا ، لكن إجااات كثيرل كانع ت تيهما ا نذر ، و

ال يعننرف إال مننن أي رغبننة فنني هننذا المكننان الننذي االرتبنناط كانننع أعمننق التننراا  و

منرء ننروًرا فبهمنا يتقننب ال الرضنا و التراضني ، و كفنى اهمنا نعمنة انين العقنالء ،

اهننذا الرضنا كننان عقننل النننغيرين يرضنى اكننل مننا ي تيننه مننن كثينرل ال حنننر لهننا ، و

جنداال رقيقنا ينهمنا حنواًرا ااصنا مننذ الننغر ، وإجااة علنى منا يسن الن ، لكنن كنان ا

يذهبان فيها ألاعد من الكنالم ، مساجلة ال مة أناملهما الدقيقة ال انية ، وناعما كنعو

ه حقنة تدفعنه ، م فق  ، لكن إلى متى يكون الكالم للكالم اندون أن تكنون وراءالكالو

تفقننرت تلنننك والليننالي واألعنننوام ، والسننننون ، أو رغبننة ت ركننه ؟ ومنننرت األيننام و

رجيننة حننول عقليهمننا لتنبننع اننالوعي والمعرفننة والنندر  والتخنننا ، القشننرل الخا

  ، ورغنب عبند المسني  وم الشنرعية فني األزهنر الشنرياهب عبد هللا ليدر  العلو

ار أن يقتمعنننا معنننا فننني القننناهرل ، نننناءت األقنندفنني الرهبننننة ودراسنننة الالهنننوت ، و

سنننبوعيا ، لقننناًء أ النفسنننيهمصنننا منهمنننا علنننى النننذي اينهمنننا قنننررا أن ينننننعا حرْ و
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راقننع يقمعهمنا علنى الننذكرو ، والتنذكار ، والتنذكر ، واالسننتذكار ، والمنذاكرل التني 

علنننى لقننناء يب ثنننان فينننه عنننن الننندين انننين السنننالم و  الفكنننرل، وراقنننع لهمنننا لهمنننا 

، جندل  احتينا   ، حاجنة و ااتالف  ، تشااه و ف ا  ، ا ن و نقد  و المسي ية ، عرا  

حننر  مننن  ، علننى أال تكننون اينهمننا مقاملننة أليهمننا علننى حسنناب النندين ، وال جندال  و

رغبتنه   تنرم فني العقنلدلينل ، حتنى ييتكلمنان إال اب نن و أيهما من أجل الدين ، وال

 قد كان .  قاء ليلة القمعة من كل أسبوع ، وتم ، وكان اللفي القدال والنظار ، و
 

                                                                                                                                 رسالة إلى كل مسي ي : 

ألننه  وال تقراوننه ، تها المسني ية : ال تقنرؤوا كتنااي هنذا ،أيها المسي ي ، وأنع أي

 سيغضبكم ويثيركم ، وغضبكم وإثارتكم ليس مطلبي منه ، وال غنايتي فينه ، ولمنا ؟

، إنمنا اهنذا الكتناب صني ة حنق ، وصنراة انوف ، ورغبنة  ، وهذا ال يفيدني اشيء

اعند  –مــنــفـنـردا  –أمل فيمن قرأ ، أن يعقل ويتعقل ما فيه جيدا ، ثنم ليسن ل نفسنه 

ومننا : مننن أيننن أتيننع اهننذا الكتنناب واستشننهاداته ؟ ،  مننرات عدينندلم اولننة قراءتننه 

حقيقننة العالقننة اينننك واننين دينننك ؟ ، ومننا منندو إحساسننك اهننذا النندين ؟ ، وهننل أنننع 

علننى رضننا كامننل اهننذا النندين اكننل مننا فيننه ؟ ، وهننل تشننعر وتستشننعر أن هننذا النندين 

؟ ، وما تفسيرك لكل ما اهنذا الكتناب النذي قرأتنه للتنو ؟ ي ترم عقلك ويقدر تفكيرك 

ثننم مننا الفضننيلة التنني تعننود عليننك مننن هننذا النندين ؟ ، ومننا األاننالق التنني ترينند أن ، 

صندقني إن ال منل ثقينل جندا علنى نفسنك تورثها ألانا ك وأحفادك واريتك مننه ؟؟ ، 

ر ممنا تتننور ، وعقلك ، وكنان هللا فني عوننك ، لكنن انذ قنرارا اقنول ، فالندنيا أصنغ

والعمر أسنرع ممنا تتخينل ، والوقنع أضنيق ممنا تظنن ، وأننع فني حينرل لنو امتلكنع 

عقال ، وأنع في صراع لو فهمع ووعيع جيدا ، وأنا ال أدعوك لتنرك ديننك ، لكننني 

فنإاا نقدتنه فلنتكن وزننا ، نقندا أو  –لو رغبع في قراءته  –أدعوك لتقدير هذا الكالم 

عننن وعنني ورويننة ، وأعلننم أن مننا سننيمكنك مننن هننذا هننو موضننوعيا ، وإاا قبلتننه ف

على نسخة معتمندل لنديك منن الكتناب المقند   –أي مراجعة هذا الكتاب  –مراجعته 

أن تنسى أنك مسني ي ، وكنن إنسنانا فقن  ، موضنوعيا ، مقنردا منن كنل هنوًو ، و، 

لن تخسر ، لكن قند تننل لل نق سنريعا ، ولل قيقنة اكنل ت كيند ، فنإاا كننع غينر النك 

فنال تقننرأ هنذا الكتنناب ، حتنى ال تغضننب وال تثنار ، وتننيقن : أننه ال مهانننة فني العلننم ، 

أن يكنون  –ومنن ااتالفني معنك اكنل نندل واكنل ت كيند  –من الطبيعني  هألني أعلم أن

وأن تندافن عننه منا تعتقند وتندين ،   –تقديسنا  –ت نب وتقندر  لك معتقد ودينن ، وأن

ي هذا ، لكننني أقنول لنك اقنرأ وافهنم وقندر اكل حب ورغبة صادقة ، فلسع أنازعك ف

منك هللا عننز كر  أكرمنك وهنذا ، اكنل حرينة وانال أي ضنغوط نفسنية أو اارجينة ، فلقند 

وهنو الخنالق  –وجل االعقل ، واه ميزك وعلمك ، ثم أعطاك الدين ، ألنه يعلنم جيندا 

 -قنل أنك اال عقل ال تساوي ني ا ، وأنك اال عقل كنال يوان األعقنم ، وأننك انال ع –

ال تكلنن  وال ت اسننب ، وأنننك اننال عقننل تنننزع منننك كننل رغبننة وميننزل ، لننذا ال  -عنندال 
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اعنند قراءتننه واسننتيعاب مننا فيننه اكننل رغبننة رع فنني ال كننم علننى هننذا الكتنناب إال تتسنن

 وموضوعية . 

 المؤل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 أول ليلة : 

  الدين الذي عند هللا
 

 ون أنتم كننارو عن السالم ؟ عـــبـــد هللا : مااا تقول
 

يوجند فني  ، والسنماوي ، منن عنند هللا عبد المسي  : ن ن ال نعترف االسالم كندين 

م ال تعترفنون االمسني ية كندين ، ديننا منا يقعلننا نعتنرف انه كندين ، كمنا أننت

، اننل ااننن إلننهو ، ثننم ن ننن لسنننا ننننارو  الننرب يسننوع كإلننهو ، أورسننالة ، و و

، وهنذه تسنمية ال نريندها ذي سمانا ننارو هو قرآنكم الن ن مسي يون ، و

  . 
 

ننل قرأننننا يننا صنناحبي تخلنن  األمننور كثيننرا ، و عـــبــننـد هللا : إنننك  مننا ال وكتاانننا تُ م ِّ

 ؟ ، لكنن علنى العمنوم أعلى علم هنذا ، أم أننع فعنال ال تندري ؟ ي تمل ، ولكن

السننالم  ، و اعيسننى علينهسنماوي ن نن كمسنلمين نعتننرف االمسني ية كنندين 

انـ اانن إلنهو  هو اإلنه ، وال ، وليسمرسل من عند هللا تعالى كنبي ، و رسول 

أتباعنه منن اعنده قند  عليه أنزل هللا عز و جل كتااا ، هنو النقينل ، ولكنن، و

أن األناجينل ووأدوه ، كثينرا ، انل قنل أافنوه واندلوا حرفنوه ، وغينروا فينه و

أي فيهنا ممنا أُننزل  علنى عيسنى فيهنا ، متواجدل من الننارو الينوم فيهنا وال

ننننني ا ، و فيهننا ممننا حرفننه الم رفننون ، وعلينه السننالم  عون ، وضننعه الواضَّ

إلهنننام   عمننل اشننري انننالا ، لننيس فيننه وحنني  وال –أي األناجيننل  –وهنني 

رااني ، ال هو عمل إاداعي االا ، يثاب علينه أصن ااه ، ألن فينه نبراسنا 

أمنا تسنميتكم االنننارو ف قننا منن وحني النبنول علنى عيسنى عليننه السنالم ، 

قرأننننا سننماكم اهننذا لعلننة ، أراد المننولى عننز و جننل تبيانهننا فننيكم ، لكننن قبننل 

قرأننا فإنقيلكم سماكم قبال اهذه التسمية ، التني ال ترضنون عنهنا ، و نسنب 

   ؟ ؟إان المسي  عليه السالم للناصرل ، قبل نسبتكم إليها ، فلما ت زنون 
 

.. وأيننننننن ؟ ...... هننننننذا مسننننننت يل ! ..... كينننننن  ؟ .... عبنننننند المسنننننني  : انقلينننننننا ؟

 لمااا ؟؟ .................. و
 

، 25 العننددالثنناني مننن إنقينل متننى ، عـــبــنـد هللا : اقننرأ معني يننا صنناحبي الصن ا  

سكن في مدينة يقال لها ناصرل ، لكني ينتم منا قينل ااألنبيناء و أتى  وفيه : و

..... ثننم اقنرأ معنني فنني الصنن ا  الرااننن و : إننه سننيدعى ناصننري ا   أ . هـننـ ، 

فيننه :   فقنناال المختنننة ايسننوع ، و 16العنندد شننرين مننن إنقيننل لوقننا ، الع

جمينن الشنعب ذي كان إنسانا مقتدرا في الفعل والقنول أمنام هللا والناصري ال
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النسنبة إلنى الناصنرل ، أمنا العلنة عنندنا . هــ ، هذا عن أصل التسنمية ، و   أ

علنى المسني  يبين أن ما أنتم عليه اليوم هو غير ما أننزل  كمسلمين ، ف تى

ي هننذا إطننار قرآننني االنسننبة لخطنناب الننننارو فننعيسننى عليننه السننالم ، و

اين عيسنى انن منريم علينه السنالم فني الندين القرآن الكريم ، ليفنل اينكم و

 و العقيدل . 
 

إاا ا ثننا و نننارو ، عبد المسي  : لكن ن ن مسني يون ، و لسننا نننرانيين ، وال 

عن أصل   ننرانيين و ننارو   في الكتاب المقند  اعهدينه فلنن نقند لهنا 

ينطبق عليننا كمسني يين  أصال ، فهذا تعبير دايل على الكتاب المقد  ، وال

، لكن راما أطلقع هذه الكلمة في وقع ما على الهراطقنة النذين ارجنوا عنن 

 الملة . 
 

نفسنه ناصنريا علينه السنالم فلقد دعي عيسنى  ،عـــبـــد هللا : كالمك جاوز النواب 

أنتم في تخلنيكم عنن تلنك التسنمية مي في إنقيلكم ايسوع الناصري ، وس، و

ا ورد ااألنبياء إننه ون من عيسى عليه السالم نفسه ، وتتملن تتملنون مم 

 ك سااقا . ما عرضته عليريا ، كما حكى الك متى ، وهو سيدعى ناص
 

نفسك ، و أكدتها السانك ، فالنسنبة إلنى   الناصنرل   لنيس عبد المسي  : لقد قلتها ا

ناصنريين   ، فلسننا أتبناع ننرانيين جمعا ، ال   ناصنري ، و ننرانيا ، وال

لسننا أتبناع ننخا ران   حتنى نندعي   نننرانيين   ، ونخا اسمه   ننن

 اسمه   ننار   حتى ندعى   ننارو   . 
 

لكنننك لننو تننداالع مننن اللغنننة ناصننري ، و عننم النسننبة إلننى الناصننرلعـــبــننـد هللا : ن

العنرب قند  لعلمنع أنجيندا صنرفها علمع ن وهنا وة و تعمقع فيها ، والعراي

النسنب  نندل للداللنة علنى –فني أفنن  الكنالم  –نوننا زادوا في النسب ألفا و

 الداللنة المطلوانة ، ولنيسالمعنى المراد من الكلمنة ، و لتقوية، وواالرتباط 

قواعندها ، انل ت كيند علنى صن ة النسنب مخالفنة للغنة وق  ، أو في هذا اط  

عندم نسنبتكم للمسني  إاراز المعننى المنراد ، أال وهنو اتلك النيغة رغبة في 

، و ااهنب إلنى منن ت رين  وتبنديل وتغيينر عليه السالم امنا أننتم علينه ارن 

اللغة و قواعدها لتت كند ممنا أقولنه لنك ، أمنا أنكنم لسنتم أتباعنا لـنـ   نننار   

، ال  تدعون   ننارو   ف ننع هننا تخلن  المفنرد منن القمنن علنى هنواك حتى

ااأللفا  لنيس  –أنع  –هــــذا يدل على تالعبك وفق قاعدل لغوية للنسب ، و

علنى  أنننفع لتمسنكع انال ق ، ولنو إال فــ   ننارو   جمن ننراني ، ولو

 حساب نفسك ، لكن هل تعرفون ما هي مشكلتكم أنتم من السالم ؟  
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نضنعه فني  بد المسي  : هل لنا مشكلة من السالم ، إاا كننا ال نعتنرف انه قن  ، والع

؟ ، إن المسنني ية سننااقة علننى السننالم ، ولننيس شننر و ؟ا الواعتبارنننا اخيننر 

  العكس . 
 

م منندًا كم أنكنم ترفضنون السنالم كندين ، ونعنم ، مشننكلتانل العكنس ، عـــبــنـد هللا : 

رسننولو ، و القنرآن  ككتننابو سنماوي مقنند و ، صنلى هللا علينه و سننلم كنبني و 

، انندون أن تكننون معكننم صننلى هللا عليننه وسننلم أنننزل علننى م منند رسننول هللا 

أننفتم من أنفسنكم لوضنعتم القنرآن الكنريم  أدوات  حقيقية في الرف  ، ولو

على م كات العقل ، كما يفعل الكثير من علماء الغنرب ، فتتعرفنون علنى منا 

لمقرد الرف  ، اندون أينة أسنباب منطقينة  –رفضون فيه من اير ، لكنكم ت

 وجود دين آار غير ما تعتقدون أنه دين .  –
 

  ؟عبد المسي  : و ما م كات العقل التي تريدنا أن نضن قرآنكم عليها حتى نقبله ؟
 

عـــبــننـد هللا : م كننات العقننل كثيننرل ، و عدينندل ، لكننن حننين تنندالون اهننا ال انند أن 

 ضد السالم ، كما يفعل كثير منا تقاه األناجيل . تتقردوا من تعنبكم 
 

، انل  ةم رفن ا، و تقولنون أنهنرفضا قاطعا جيل انولكنكم ترفضون األ عبد المسي  :

أناجيلنا وحني  منن عنند هللا ، وأننه ال عالقنة ليسنوع اهنا ،  تعترفون أن ، وال

 من عند هللا .  يوحى إليهم أن كتبتها ليسوا ارسل و
 

تم غيننر أنننن غيننر ملننزمين امننا فنني كتننبكم ، و : ادايننة يننا صنناحبي : ن ننعـــبــننـد هللا

لنيس كمنا  ص ي  ، ولكن همعظم ما قلت  ، ووما نعتقده ملزمين اما في كتاانا 

، و كنذلك ، أو ينبغني أن يكنون تقندير تتخيله ، ورغم الك فإن ايننا احترام و

وانرو  طيبنة وتقننير ، عليننا أن نسنتوعبه االعقنل والمنطنق ، ايننا االف 

دو كنننل و من نننا ، امنننا لنننحتنننى نننننال قننندًرا منننن العلنننم حتننى نسنننتمتن اثمرتنننه ، و

لكننن نننرف  فيهننا  –كمننا قلننع سننااقا  –ال قيقننة أننننا ال نننرف  أننناجيلكم و

الت رينن  ، فنننعم ، نقبننل مننا يتوافننق مننن ديننننا مننن أننناجيلكم ، أمننا ، وأنننياء 

فني الغنرب كنذلك ،  الهنوت المسني ييراها كثير من علمناء النراها كذلك ، و

لمننااا ال كننل صنناحب مننذهب عننندكم يخطننل غيننره مننن المننذاهب األاننرو ، فو

حقننا ال ننظننر إلننى أننناجيلكم علننى أنهننا تننردون عننن هننذا اننالمنطق والعقننل ، و

وحي  من عند هللا تعالى ، ألنها ليسع وحيًا ، لكننكم نسنيتم ، أو تناسنيتم أنننا 

علينه السنالم ، انن منريم عيسنى  نعترف ا ن إنقيال أنزله هللا عز و جل علنى

و أوحنناه إليننه ، لننيس هننو الننذي اننين أيننديكم ارن ، انندليل أن األناجيننل التنني 

إلنننى  ا يننديكم ارن منسنننواة إلننى أصننن ااها الننذين كتبوهنننا ، ال إلننى هللا ، وال
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عيسننى علينننه السننالم ، و لسننننا نعنننرف السننبب الر يسننني الننذي دفنننن رجنننال 

كتااة أناجيل ااصة اهم ، و هم قند أقنروا إلى  –كثرتهم  –المسي ية األوا ل 

كتااتهنا ، انل مننهم منن قنال إننه لاذلك ، فلم يدعِّ أي منهم ا نه قد أوحي إليه 

صنراحة ، ومننهم منن أعنرب عنن هنذا يكتبها انفسه ، و لغنرا يرت ينه هنو 

 .  ، وهذا أدعى لعدم قدسيتها اوضو  مثل لوقا و
  

، انندافن نخنني منن أنفسننهم  ، ولنيس عبند المسني  : لكننهم كتبوهننا انوحي منن هللا

 . وأنا أعلم الك جيدا ، وعندي فيه اليقين والبرهان 
 

أننننفع  ، ولننوااتهننا عـــبــننـد هللا : أنننع اقولننك هننذا تخننال  مننا جنناء فنني أننناجيلكم 

، و فينه :   إا كنان  1 – 1منن  األعندادلقرأت إنقيل لوقنا الصن ا  األول ، 

ألمور المتيقننة عنندنا ، كمنا سنلمها إليننا كثيرون قد أاذوا ات لي  قنة في ا

انداما للكلمنة ، رأينع أننا أيضنا إا قند تتبعنع الذين كانوا منذ البدء معاينين و

كلَّ نيء من األول اتدقيق أن أكتب على التوالي إلينك أيهنا العزينز ثناوفيلُس 

 –المسنلمين  –، لتعرف ص ة الكالم الذي علمُع انه   أ . هـنـ ، فلسننا ن نن 

و ، انل أننتم ، اننا كتنااكم تقولنون الذين  ن كم على أناجيلكم ا نها غير وحي 

 – 53األعنداد هذا ، ثم اقرأ أيضا في الص ا  العشرين من إنقينل يوحننا ، 

، و فيه :   وآيات أار كثيرل صنن يسوع قدام تالميذه لم تكتنب فني هنذا  51

هللا ، ولكني  الكتاب ، وأما هذه فقد كتبع لتؤمنوا أن يسنوع هنو المسني  اانن

أرو أن كننالم يوحنننا هنننا جنند أ . هـننـ ، و تكننون لكننم إاا أمنننتم حيننول ااسننمه  

ا قننب الكثيننر ممننا ورد عننن نننه ي كننم علننى إنقيلننه اننالنقا ، أو اطيننر أل

لنم يشن  يوحنننا أن ينهني إنقيلنه حتنى يؤكند علنى مننا علينه السنالم ، و عيسنى

 العننددوالعشننرين ، آاننر إنقيلننه ، االصنن ا  ال ننادي  قالننه ثانيننة ، فقننال فنني

أنننياء أاننر كثيننرل صنننعها يسننوع إن كتبننع واحنندل واحنندل   وفيننه : ، و 23

فلسع أ ن أن العنالم نفسنه يسنن الكتنب المكتوانة آمنين   أ . هـنـ ، إان ن نن 

، ال علنى وحني أتناه هنو  ارتنآهعلنى منا ام رجل كتب النقيل على هواه ، وأم

، ال انوحي ، انل حسنبما  هنو ، فوضن فيه ما وضن ، و ترك ما تنرك ارغبتنه

عليه السالم كما عاننها ايننهم ارت و هو ، و لم يسقل فيه كل حيال المسي  

سقل كل منا عايننه لتضنخم النقينل حد  و كما عاينها أتباعه معه ، ولو، و

قند اكتفنى امنا دوننه فني إنقيلنه ، وتنرك كثينرا كثينرا لهنذا ف، وأكثر منن النك 

لنتعلم أن أينا منن كتبنة يه السالم ، وعيسى أو من عيسى علوقن لمما حد  و

األناجيننل لننم ينندع فيننه الننوحي ، فضننال عننن ت كيننده علننى أنننه عمننل اشننري   ال 

أينن قنال متنى أو لوقنا ومنرقا ويوحننا هنذا وحني  ، وإال فلتخبرناوحي فيه 

  من هللا ؟؟  
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 .  عبد المسي  : ولكن
 

حتى آتني علنى منا فينه ويا ، دعني أحلل لك هذا النا ت ليال لغ عـــبـــد هللا : ولكن 

معانينه إاا وافقتنني فندعني أسنرد لنك ، و، وحتى تسنتوعبه جيندا من معاني 

هنذا النذي علمنه و لقند حكنم لوقنا علنى منا كتنب اقولنه    كما أفهمها اعقلي :

وحيا ، ثم اين الندافن النذي دفعنه لكتاانة إنقيلنه  ، أي هو علم وليس  تعلمه 

 هو أن يكتنب لننديقه امنا علنم ، ولنيس، حين رأو ا ع ا نه دافن نخني 

للمسني يين انل  للنننارو وال لم يكننهذا الكتاب الذي كتبه هو وحي أتاه ، و

ننب  كتاانه كتاانا عامنا مقدسنا للنننارو لنديق له ، أي لنم تكنن النينة أن ي

قنننا ، ألفهننا المسنني يين ، ثننم إنننه وصنن  مننا سننبقه مننن أناجيننل ا نهننا و

و أصنن ااها ا نفسننهم ، و مننن هللا تعننالى ، فننإاا أنننع يننا صنناحبي  انندون وحنني 

واتهمتننه فك ننك حكمنع علنى لوقنا  حكمنع علنى أنناجيلكم ا نهنا وحني  منن هللا

عنننمة عننن اللننى لوقننا االكننذب فقنند نفيننع الننوحي وإاا حكمننع عاالكننذب ، و

تقنننرون اننه ، ثنننم إن كتبننة األناجينننل أنفسننهم قننند إنقيلننه ، النننذي تعترفننون و

متننى ، وإنقيننل سننهم ، فقننالوا : إنقيننل أحسنننوا حننين نسننبوا كتننبهم إلننى أنف

لنم ينسنبوها إلنى هللا تعنالى أو إلنى يوحنا ، وإنقيل لوقا ، وإنقيل منرقس ، و

عيسى علينه السنالم ، إنكنم ينا صناحبي تظلمنون السنالم و المسنلمين اندون 

الذين ينفنون العننمة عنن هم اما لم يفعلوا ، ا نهم هم نوعي ، حينما تتهمو

والتقننديس ة األناجينل هننم أنفسنهم النذي نفنوا العننمة أنناجيلكم ، منن أن كتبن

   عنها . 

   

 عبد المسي  : لكن ما قولك أنع في األناجيل ، و كتااها ؟ 
 

جلينل ، ال اند أن أرو أن كتااهنا قند قناموا اعمنل لقد قنرأت األناجينل ، و عـــبـــد هللا :

أنهنم  ا، وانوصنحنين كتبوهنا كانوا صادقين إلى حد اعيند ي مدوا عليه ، و

، و اندون تكلن  ، فكنان عملهنم ااصنا منن أحند كتبوا ما كتبوه ادون تكلي  

المشنننكلة أن يننند الت ريننن  طالنننع تلنننك و كنننان تامنننا ، كنننامال ، و ،واالننننا 

يسننتطين  لغننرا مننا ، والزمننن مننا ، أو فنني أزمننان عدينندل ، و األناجيننل فنني

علمناء  إن ن ع فناقرأ منا كتبنهويعترف اهذا الت ري  ، ومنن  إال أن يقر 

اقننننرأ أيضننننا دا ننننرل المعننننارف المسنننني يون عننننن تلننننك األناجيننننل ، و الغنننرب

البريطانية لتت قق أكثر مما أقوله لك ، ولسع  ألنق هنذا الت رين  االكتبنة 

عننور عديندل ، قد طال تلك الكتب علنى مندار أزمنان  و ، فالت ري أنفسهم 
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من من منن هنذا في تقعلهم عن حيال هؤالء الكتبة  كثيرا ، و –حقيقة  –تبعد 

  الت ري  أو قنده ، فالمبدع ال ي رف وال يزور ما أادعه . 
 

الننرب عبنند المسنني  : لكننن ألننيس كتبننة األناجيننل هننم مننن ال ننواريين الننذين الزمننوا 

  يسوع ؟؟ 
 

، ألسننباب وال تؤكننده عـــبــننـد هللا : إن الدراسننات الدينيننة عننندكم أنننتم ال تقننر اهننذا 

تشننااه اسننم أحنند الكتبننة مننن ل العلننم ، ولننيس تاريخينة منطقيننة ا تننة ، قنندرها

اسم حواري لعيسى عليه السالم يعنني أن النك ال نواري كاتنُب النقينل ، ثنم 

ونننوا أنبينناء هننل مالزمننتهم لعيسننى عليننه السننالم تخننرجهم مننن اشننريتهم ليك

 . ، وال يعتقده عاقل رسل ؟! لسع أعتقد هذا و
 

ب نبنيكم ، و ترفعنون قندرهم علنى عبد المسي  : و لكنكم في السالم تعظمون أص ا

 سا ر البشر . 
 

صنلى هللا علينه وسنلم ن تنرم أصن اب نبيننا يا صاحبي : ن نن نقندر و عـــبـــد هللا : 

ادمننة النندعول ، لنندواعي التقنندير و االحتننرام ، و لمننواقفهم التنني أدوهننا فنني 

ا نرفنن نبينن الرسول ، لكننا ال نرفعهم فوق البشر ، ال والحماية الرسالة وو

، ورسنول اشنر نبني م مدًا صلى هللا عليه و سنلم نفسنه فنوق البشنر ، فهنو 

، لكنن فناتني ننيء ومعتقندنا هذا اعتقاد راسن  فني دينننا حى إليه فق  ، ويو

 أحب أن أضيفه هنا . 
 

 عبد المسي  : ما هو ؟  
 

 عـــبـــد هللا : ألم تس ل نفسك لما أصر السالم على نسبة أتباع عيسى عليه السنالم

لبلنندل   الناصننرل   ، فقنن  ، ال لغيرهننا ، مثننل ايننع ل ننم ، مكننان مننيالده عليننه 

 السالم ، أو ايع المقد  ، أورنليم ، مدينة األنبياء المقدسة ؟ 
 

فكرت فيه ، لكنن رامنا توجند لنذلك داللنة ال  عبد المسي  : ال لم ألتفع لهذا قبال ، وال

 أعرفها . 
 

دم االرتبنناط العقا نندي االمسنني ية األصننلية ، لكنننه عـــبــننـد هللا : نعننم لهننذا داللننة عنن

ارتبنناط كنن ي ارتبنناط االنسننب أو االمننناهرل ، أو انناألرا و غيننره ، و هننذا 

لنيس مننن ااتننداع السننالم للننننرانية ، اننل هننو موجننود اداللتننه فنني األناجيننل 

 . األراعة 
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ف يخلنا فني اعتنراو االصة القول : أن معتقد المسلمين في المسي ية يتلخا و 

سنى انن منريم عليهمنا اكتااها النقيل الذي أنزل على عياها كدين سماوي و

التبنننديل قنند أصننااها الت رينن  و وأنهننا مننن رب العننالمين ، ولكنننن السننالم ،

دي اعن  رجالهنا المنارقين عنهنا ، وغينر المنؤمنين اهنا ، على أينوالتزوير 

ضناع  زل علنى عيسنى علينه السنالم ، وهنو النقينل ال قيقني قندأن الذي أنو

م أن تلنك األناجينل المتواجندل معهن، والنك جيندا  ومنهم منن يعلنم، ااتفى  وأ

فيهننا مننن الم ننرف غيننر ونننيء ارن فيهننا وفيهننا ، أي فيهننا مننن الننن ي  

المسننلمين فنني هننذا ليسننوا منن مورين إال االنندعول  ، ولكنننأنننياء الننن ي  

منننن نننناء فليكفنننر ، أمنننا التي هننني أحسنننن ، فمنننن نننناء فلينننؤمن ولننندينهم اننن

ننننارو المسنني يون فهننم ال يعترفننون االسننالم كنندين سننماوي ، مننن رب ال

مرسننل ، اننل هننو عننندهم سننلم كنبنني صننلى هللا عليننه وام منند  العننالمين ، وال

، انفسنه كتاانه النذي ألفنه القنرآن عنندهم ، وإن أحسنوا الظن انه رجل حكيم 

ه م مند انن عبند ، ألفن، وال هنو انوحي منن رب العنالمين كتاب غير سماوي 

اعتمد فني ت ليفنه علنى تلنك الكتنب السنماوية التني سنبقته ،  في رأيهم ، وهللا

 الرهبان ، من اليهنود و النننارو ، ولنوعلى ما تعلمه من اع  األحبار وو

لعلمنوا أننه اننفاء ، وكتااهم الذي يقدسونه حاول الننارو قراءل أناجيلهم 

قنة القنرآن منن نبنن واحند ، و أن مفار القنرآن قند جناءاو أو أن اع  منا فينه

سننهلة ، و أن القننرآن  لنناجيننل تننم فنني مواضننن منننيرية ، غيننر اسننيطة وال

  فيهنا توجد مس لة واحدل انال فيها له النواب و الن ة على الدوام ، وال

الكتنننب السنننماوية أو غيرهنننا إال كنننان حليفنننه القنننرآن غينننره منننن األدينننان و

تلنك الكتنب أنهنا لكن أقنيم منا ا، وما يعتقدون ، وكان الخط  حليفهم نواب ال

أقرت اكل وسيلة أن السالم هو دينن هللا ، النذي جناء انه جمينن األنبيناء منن 

 لدن آدم حتى م مد ، عليهم جميعا أفضل النالل وأتم التسليم . 
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 الليلة الثانية : 
 

 وأصولها  منابت النصرانية
 
 عـــبـــد هللا : ما أصل دينكم ، و منااعه ؟ 

 

أصل ديننا و منبعه هو الكتاب  المقد  اعهديه و رسنا له ، و كنل منا عبد المسي  : 

، عنالول علنى منا توارثنناه منن أعمنال الرسنل من أناجيل وأسنفار اين دفتيه 

 .  والنال ين 
 

عـــبــنـد هللا : و منااا ي ند  لنو أنكنم ااتلفننتم منن هنذا الكتناب المقند  فني نننيء أو 

تقرون اما فني كتنااكم و تراجعونتنرون على االفكم معه أم تأمر ما ، هل 

، ألننه هنو الكتناب النذي  ؟له علنى أي وضنن و حنال ؟ المقد  ، و تخضعون

 .، في  نكم نزل من عند رب العالمين 
 

عبد المسي  : ال نتراجن ، و نقر اما في كتاانا المقد  ، انال أدننى ننك ، و نخضنن 

، ومننن  ننن ، ألنننه هننو أصننل ومرجننن ال يتغيننر واط نننا منننا نلننه اننال تكبننر 

  سلوكنا . 
 

عـــبـــد هللا : و مااا لو علمنتم أن هنذا الكتناب المقند  لنيس هنو أصنل المسني ية ، 

  ؟هو أسا  معتقدها الن ي  ، فمااا أنتم فاعلون ؟ وال
 

هننذا ، عبنند المسنني  : كينن  ال يكننون كتاانننا المقنند  هننو أصننل ديننننا و معتقنندنا ؟! 

، فن ن ال نشك فني كتناب دينننا لديننا نقبله  مست يل ، و كالم ال نرتضيه وال

   مهما كانع األمور . 
 

علنى سنؤالي ، و لني فني كالمني عـــبـــد هللا : هذا لنيس مسنت يال ، و أننع لنم تقنب 

المنطننق اهنندوء ، ثننم اعنند عليننك أن تعرضننها علننى العقننل واننراهين ، حقنل و

لنك أن علنيَّ اعند ااالعقنل أيضنا ، ورفضنها انالمنطق والنك لنك أن تقبلهنا أو ت

العقنل أو أاضنن لرأيننك فيهنا ، منا دام ارهانننك أجادلنك فيهنا اننفس المنطننق و

أال تتعننالى علننى نننك غيننر قننوي فيلزمننك أال تتكبننر ، وقوينا ، أمننا إن كننان ارها

 . ، وتقر ا ن ال ق في غير ما عندك ال ق 
 

را أن تلنك الكتنب منن المفتنحقا ، ولكنني لنم أتهنرب منن سنؤالك ، و عبد المسي  :

نننن ، الننذي ال يزينندها إال رسننواا أن يكننون لهننا ارهانهنا المقة ال انند والمقدسن
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حقنة فنال داع لهنا منن أصنله ، لكنن  كاننع غينر اات ارهنان وال ثباتا ، ولنوو

سننين وهني ت ظنى تلنك الكتنب المقدسنة م نات انل آالف الو لنع لمااا دامع 

، !  ؟هنذا سنببا أكيندا علنى أنهنا مقدسنة  االحترام ، ألنيساكل هذا التقديس و

طويلنة وهني لقد عانع تلك الكتنب فني قلنوب وعقنول الننا  أدهنرا وسننينا 

 .  ت ظى اكل تقديس
 

منا وهنب هللا صناحبي ممنن يؤلهنون القنديم لقدمنه وكفنى ، وعـــبـــد هللا : ال تكن ينا 

كنان  اوافيهنا ، ولنوعقنل إال ليعقنل انه حقنا ق األمنور وعز و جنل النسنان ال

تطننورت  قامننع ممالننك وال رتقننع أمننم ، والالقنندم عامننل تقننديس فقنن  لمننا ا

كتنننب المقدسنننة قننند حظينننع اننناالحترام ننننعوب ، ثنننم منننن قنننال لنننك أن تلنننك ال

، إنك لو قرأت التناري  جيندا ،  من كل النا و، والتقديس على مر العنور 

التنواي  أن تلك الكتب قد نالع منن النقند والتشنهير ووعيع مراحله لعلمع و

ى األانا في أورانا علن، وفي عنر العلم  صاوانووالكثير جدا ، الكثير ، 

وضننعع هننذه المننذاهب الدينيننة للمسنني ية ، لقنند التنني اهننا أعتننى الكنننا س و

لنم يخننر  منهنا سنليما معننافى إال القنرآن الكننريم ، الكتنب ت نع المشننرحة ، و

ل من تعنرا لنه منن لهذا كحيد الذي لم تطله يد الت ري  ، وألنه الكتاب الو

سنالم ، لمنا وجندوه فينه لم يسعه إال النداول فني ال علماء أورواا المننفين

 هذا ليس اخافو عليك . منطق واحترام وتقدير للعقل ، وصدق من 
 

لكننن كتاانننا المقنند  وجنند مننن ينندفن وينندافن عنننه ، وينندح  ال قننة عبند المسنني  : 

م تؤثر فيه تلك المعاول هدما ، وإنمنا لاال قة ، ويخلا افضا له كاملة ، و

إاا كانع هناك اعن  المثالنب التني توقن  عنندها نمواا ، وزادته رسواا و

انننا المقنند  ، اننل سنني تي مننن اعنن  رجننال الغننرب فلننيس هننذا اعيننب فنني كتا

سنتعتبر تلنك فتنرل ااتبننار ا فهمنا لينرد عنننه تلنك المثالنب ، وأعمنق منن يكنون

منن  وايتثبتنو وافيهنا ليتعرفن وان أن يثبتننيلنى المنؤمع، ااتالء للمسني يين و

 . ، وقول معتقدهم  منهحقيقة إيما
 

علنى أيندي ناقدينه منن رجناالت  الذي تقدسونهعـــبـــد هللا : إن ما تعرا له كتااكم 

ليس وليند مننادفة  –و هم مسي يون أيضا  –الفكر األورواي على األاا 

علننى هننذا النننادق عدينندل ، منهننا ال ننرب وأسننباب ، اننل هننو ولينند دوافننن 

قنن  يننناق  العقننل فنني موا  وهننو وم اولننة احترامننه ، لكننن كيننالكتنناب ، 

الواقننن أيضنننا ، عننالول علنننى أنننه يننننق  عدينندل ، انننل و يننناق  التننناري  و

فلننم ن هنننا جنناءت ثننورات العقننل عليننه مننويننناق  نفسننه انفسننه كثيننرا ، و

م أعمنق للمسني ية ال كل منن سني تي افهن، ولم يكن هذا من فراو ، وترحمه 
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، أمنا مننن اننل لنن يننننفه  ،ينننق  هنذا الكتنناب ، ال أن ينننفه اند أن يسن ل و

يدافعون عنه فهنذا ألنهنم إمنا ال يفهموننه جيندا و إمنا إنهنم متعننبون جندا ، 

لهننذا فقمينننن مننن أجننل تعننننبهم لنندينهم ، و عقنننولهم لدرجننة أنهننم يكننذاون

منن أدلنة صنا بة ال اما توثنق ا اهين المنطق العاقل ، ومواقفهم مردود عليه

 االحتمال . يخالطها الشك و
 

؟ ، فنإنني أرو : هل لك أن تعرا قضية واحندل تؤيند اهنا كالمنك هنذا ؟عبد المسي  

ت امال على المسي ية ، ادون أدلة وال اراهين ، وهنذا يندفن للعقنب ال نزين 

 !!  
 

منهننا قضننية أصننول المسنني ية ، فنن نتم نعننم ، هننناك قضننايا عدينندل ، و عـــبــننـد هللا :

النذي ال يدالنه األكيند ،  راعة هني أصنل المسني يةعون أن تلك األناجيل األتد  

 المنطق فهذا مست يل اكل دليل . أمام العقل و ريبة ، ولكن نك وال
 

  هذا مست يل ، لسع أوافقك كالمك . عبد المسي  : كي  ؟؟ !! 
 

منن عيسنى عـــبـــد هللا : عليك أن تس ل نفسك : هل وجندت تلنك األناجينل األراعنة ز

اسنننوات عدينندل ، تقننول أوسننطها  رفعننهلسننالم ، أم كتبننع وألفننع اعنند عليننه ا

  ؟تزيد ؟ قدأنها ال تقل عن ما ة و امسين سنة على األقل ، ال و
 

فني حاجنة  يسوع ، ألن الشعب لنم يكننالرب عبد المسي  : ال لم تكن موجودل زمن 

ا  الشنعب لتلنك التعناليم فنرحمهم حين صعد ألاينه احتنإليها والرب اينهم ، و

ً أنزلها إليهم و  . بتها على كت ، وحيا
 

هننل كننان الننرب ال ينندري أن نننعبه سنني تا  لتلننك التعنناليم فيتركهننا و عـــبــننـد هللا :

انوصنا  ؟ ، أليس إلها يعلنم الغينب ؟؟ ،فبل أن ينعد إلى أايه ؟ عيسى لهم

أهنا اعند عيسنى علينه السنالم ، لنم تقراجينل وأن هناك أجياال لنم تنر  تلنك األنو

، يننل هننو كتنناب عيسننى عليننه السننالم إاا كننان النقتنندري عنهننا ننني ا ، و الو

علنى هذا الكتناب الخناب االمسني ية ل فلمااا ال ينزوالمسي ية هي ديانته ، 

 ينزل على غيره ؟ !! ، إن هذا لعقيب . عيسى عليه السالم نفسه ، و
 

لننم يكونننوا ا اجننة لقنند رأو هننؤالء الننرب يسننوع وعانننوا معننه ، و عبنند المسنني  :

 –شننة و احتكاكننا ، أمننا األجيننال التاليننة معاي ألنهننم تشننراوا اليمننان، لكتنناب 

فقند كاننع ا اجنة لتلنك األناجينل ، وكاننع ا اجنة  –النرب يسنوع  التي لم تنر  

وال يكنذاها ، ولنيس أوفنى ممنن عناين النرب لي منل تلنك القنول لمن يندقها 

 . ، في الدعول والتبلي  األمانة 
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يعلننم احتيننا  النننا  لكتنناب  هللا عـــبــننـد هللا : ال ، لننيس هننذا رد سننؤالي ، إاا كننان

أن تلنك عيسنى عليهنا السنالم لهنم ، انوصنا ولتعناليم ، فلمنااا لنم يتركهنا و

، أو إلنننه كمنننا تقولنننون أننننتم نبننني ينننوحى إلينننه تخننننه هنننو ، وهنننو التعننناليم 

  ؟؟سيكون لها التقدير الكامل عندهم وتزعمون ، و
 

تلقناء أنفسنهم انل انوحي  عبد المسي  : وهي كذلك ، و كتبة األناجيل لم يكتبوها من

 . ، ونعب الكنيسة تيقن هذا واحتفى اها تقديسا وتعظيما من الرب 
 

عـــبــننـد هللا : اننالرغم مننن اعتراضنني علننى أن تكننون تلننك األناجيننل وحيننا مننن هللا 

لهؤالء الكتبة إال إني ساءلك هل هؤالء الكتبة أنبياء طالمنا أوحني هللا  إلنيهم 

......... ثم لمااا دين واحند منن رب واحند تننزل فينه .. ؟هذه الكتب ، أم مااا ؟

هنل تلنك الكتنب يكمنل اعضنها اعضنا ؟ أم ران كتب ؟؟ أليس هذا عقيبنا ؟ ! وأ

 متشااهة ؟!! و هي معادلإنها كتب مكررل و
 

، والهنم انبنول ليسنوا أنبيناء فقن  و عبد المسي  : ال كتبنة منوحى إلنيهم اهنذا العمنل

 . دعوا إليها أص اب رساالت 
 

م اننال نننك علننى قنندر مننن الننندق واألمانننة عـــبــننـد هللا : طالمننا أوحنني هللا إلننيهم فهنن

 وعدم الكذب أليس كذلك ؟؟ 
 

 . ، وهذا معتقدنا فيهم عبد المسي  : حقا االطبن 
 

معظم كتبنة األناجينل قنالوا اننراحة أنهنم هنم منن قناموا اتن لي   عـــبـــد هللا : ولكن

؟ حيا منن هللا إلنيهم ، فمنن ننندق أننع أم هنم ؟أنها ليسع ووهذه األناجيل ، 

فهننل يعقننل أن يننوحى اكتنناب لمننن ، ثننم إن كننان هننذا وحنني كمننا تنندعي أنننع  ،

ا ينوحي اكتنناب مناالف، ثنم إن كننان هنذا وحني كمنا تنندعي أننع  ؟ ،لنيس نبينا ؟

تننب األراعننة علننى قنندر مننن التكننرار هننذا ألن تلننك الكو ،واحنند أراننن مننرات ؟

فلمنااا ، ، ثم إن كان هذا وحينا كمنا تندعي أننع دا جالمشااهة ادرجة كبيرل و

فني التضنارب الواصنل إلنى حند التنناق  وهذه االاتالفات التي اين األناجينل 

؟ ، صدقني إن تلك األناجيل األراعنة ال تننل  ألن تكنون هني ال د  الواحد ؟

ا اعيند عنن زمنن وحيهنمسي ية ألنها ألفنع فني زمنن تنالو واألصول األولية لل

مسننني  علينننه أفضنننل الننننالل وأتنننم التسنننليم ، وأن اينهنننا ااتالفنننا ونبيهنننا ال

ك األناجينننل منننن علنننيكم أن تنزلنننوا تلنننوتضننناراا ال ينننوحي انننالوحي فيهنننا ، و

السماء إلى األرا ، حتى تستطيعوا درسها اموضنوعية ، ألنهنا طالمنا هني 
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، لكننكم فني احتينا  لدراسنتها مقدسة فلن تقراوها ، ولنن تمسنوها ان ي نقند 

  . المننفة الموضوعية  الدراسات
 

 عبد المسي  : كي  ننزل األناجيل من السماء إلى األرا ؟ 
 

ى م كنننات العقنننل أن تعرضنننوها علنننأن تكوننننوا موضنننعيين معهنننا ، و عـــبــنننـد هللا :

ْلقننة  أن تقفننوا أمننام قضنناياها اننالمنطقالننواعي السننليم ، و الننواعي لطبيعننة اِّ

حينهننننا انننوعي صننناف ، و تتعمقنننوا فننني قراءتهننناأن النسنننان وفطرتنننه ، و

يء كثينر منن تلنك األناجينل ، وأن معطينات التناري  ستعلمون أنه قد فاتكم ن

 مناهقه األصيلة لن تنق  في رأب صدع ما أصااها من عوار . الن ي  و
 

ي نعتمننندها ارن كعقيننندل عبننند المسننني  : إان منننا هننني ارأينننك أصنننول المسننني ية التننن

 د فيها ؟ مُ مادها ، ال وأوفى العُكدين إن لم تكن تلك األناجيل عوكمعتقد و
 

عـــبـــد هللا : أنا لسع ممنن ينكنر األناجينل فني عملني هنذا ، و معتقندي فيهنا هنو منا 

نكننذب أهننل الكتنناب ، ألن كتننبهم قنند  وجهننني إليننه ديننني ، انن ن ال نننندق وال

انين هنذا منا زال فيهنا روننق منن النوحي  حرفع ، و أصنااها الضنرر ، ولكنن

هللا عز و جل على عيسى علينه السنالم ، لكنن منا أعنينه  النادق الذي أنزله

هنا أن الننرانية المسي ية قند ارتبطنع االعديند منن الثقافنات المتنوعنة فني 

د فني  نروف جناورتها ف اذت منها رغما عنهنا ، والعديد من البلدان التي ج

النقيننل ال قيقنني عنننيبة ، عننالول علننى ضننياع أوفنني وأدق أصننولها وهننو 

 ى عيسى عليه السالم . الذي أنزل عل
 

عبد المسي  : لو أن إنقيال أننزل علنى يسنوع كمنا تندعي الحتفنى انه ننعب الكنيسنة 

رعوهنا ، حتننى تعنناليم حفظهنا أتباعننه ، و كانننع ليسنوع أيمنا احتفنناء ، ولكنن

عنن ارب مننرل ، لكتبتهنا فندونوها كمننا أانذوها مننرل أانرو أوحنى اهنا النرب 

 أارو . 
 

اا نسب هؤالء الكتبة األناجيل ألنفسنهم إن كنان هنذا وحني منن عـــبـــد هللا : لكن لما

، أن يضنعوا أسنماءهم علنى منا  اأداين اهذا يعتبنر سنطو ، أال ؟هللا عز و جل ؟

، كان من المفترا أن يقال وحي هللا علنى لم يكتبونه وال ما لم يؤلفونه ؟؟ 

 متى ، ال أن يقال إنقيل متى . 
 

 هناسبوها ألنفسهم ، إنك لو طالعنع األناجينل لرأيتعبد المسي  : و من قال لك أنهم ن

فنني هننذا  مكتوانا عليننه   النقينل كمننا دوننه لوقننا أو كمننا دوننه متننى   ولنيس

 .  نسبة لهم على الطالق
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كلهنا ، وكثينر منن الطبعنات ال ديثنة ، عـــبـــد هللا : ال ، إن طبعات األناجيل القديمنة 

إنقينل أو إنقينل لوقنا و  إنقيل متى  ها ، ف نع ال تقد عليها إالتمنسواة لكتب

يوحنا   أمنا عبنارل كمنا دوننه فنالن فهنذا فني اعن  الطبعنات ال ديثنة فقن  ، 

أنهنا غينر وحني كتبتهنا ، و فنسبة األناجيل ألص ااها هو دليل آار على أنهم

نننب   هنم نسنبوها ألنفسنهمإن كان هللا عز و جل هنو موحيهنا و، و من هللا 

هذا منا لنم ننن  انه أصن اب تلنك ن ومدعين ، وأمام لنوب كذاة ، سارقي

د ، انل إاا كنان هنناك ت رين  قنألنهنم هنم مؤلفوهنا حقنا األناجيل األراعة قن  

، ال هذا عمنل متكنرر فني عننور تلنع  أصاب تلك األناجيل فليس من كتبتها

الننوحي مننا زال موجننودا رين ، انندليل أن كثيننرا مننن الننندق ومنن أنننا  آاننو

أن هننذا العمننل فيننه احتننرام نننديد داللتننه ومعانيننه ، واتلنك األناجيننل األراعننة ا

 –فيمننا اعنند  –لكنننه أصننيب ، ألنننه حنناف  علننى كثيننر مننن معنناني تلننك الديانننة 

 نلهنذا فنن ن نكنن كنل االحتنرام لمفكنري أوروانا النذيامقتل دمنره تندميرا ، و

أن معظمهنننم كنننان تلنننك األناجينننل اكنننل حرينننة ، انوصنننا وتنننندوا االنقننند ل

و ، وندين أيضا لتوليستو مسي يا غير مسلم وال الذي لنم يقن  فقن   ييهودي 

عند النقد المنهقي لنناجيل ، ال عمل على تهذيبها وجمعها معنا فني إنقينل 

، وسنماه إنقينل توليسنتوي ، وهنو إانداع اه من المنطنق كثينرا  ب  رُ واحد ، ق  

 . كان على المسي يين أال يتقاهلوه ، ألنه نتا  عقل حر 
 

، تمامنا ة و منادرها ال قيقية قند ضناع ن أوفى أصول المسي يو االصة القول : إ

قنند رامننا ن هننناك أمننل فنني الب ننن عنننه ، وقنند ال يكننوولننم نعنند نعثننر عليننه ، و

كنل منا لنندينا ي أننزل علننى عيسنى علينه السنالم ، والنقينل النذيكنون ، وهنو 

الينوم هننو نتنا  أكبننر عملينة تزويننر فنني التناري  ا ننق المسني ية ، ممننا نننتل 

مننذ عهنود مضنع أانرجتهم منن  نطراب نامل في معتقند المسني ييعنه اض

وال اعيسنى دينهم و معتقدهم ال قيقي ، إلى معتقد آانر ال ينرتب  االمسني ية 

انن ي رانناط سننوو االسننم فقنن  ، اننن مننريم عليننه السننالم ، وال انناهلل عننز وجننل 

اليهوديننة ال نقنند الفينننل ا التنني ننننطدم اهننا فنني  المسنني ية وأهننم القضننايو

 ، حتنننى ولننننومنننن  ة قننني فيهنننا إال إاا وجنننندت فننني القنننرآن الكننننريم ال قي

ال النك ينوم مثنادعنوا عكنس النك ، ويون ، والمسني اسنتغراها رجنال الندين 

أكينند علننى  أن نسننبة األناجيننل إلنى كتبتهننا لهننو دليننلالنرب عننند الننننارو ، و

تنننى أن قيننام الكنيسننة ات رينن  تلننك النسننبة لهننم حأنهننا أناجيننل اشننرية ، و

عليننا فني هنذا الشن ن أن نقنر تعالى لهو تزوير وتضنليل أيضنا ، و تنسبها هلل

حقيقة مهمة ، راما تفت  المقال في يوم منا لدراسنة ااصنة عنن األناجينل ، 

انل وال هني األننمل ، أال وهي : إن تلك األناجيل األراعة ليسنع هني األقندم ، 

دفننن فمننا الننذي وأنننمل منهننا ، ، اكثيننر توجنند أناجيننل أقنندم مننن تلننك األراعننة 
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، ألننيس هننذا ونبننذ غيرهننا ؟؟ فقنن  ، المقننامن الكنسننية الاتيننار تلننك األراعننة 

اعقينب ؟؟ ، إن منن أوكند الندوافن علنى هنذا موقن  رومنا وحكامهنا فني تلننك 

الفتنرل المبكننرل منن داننولهم المسني ية ، واالسننت واا علنى رأ  الكنيسننة ، 

فهنذا عامنل  ،في الك ال نين الوثنية في روما المسي ية وجعل مقر البااوية 

مننن عوامننل ت رينن  تلننك الديانننة والنننك المعتقنند ، حيننن رانن  انننورل منننا 

االوثنيننة الرومانيننة ، التنني لننم تسننتطن رومننا التخلنني عنهننا اننرغم ادعاءهننا 

 . االنتساب للمسي ية والدفاع عنها 
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 ة : الليلة الثالث
 

 عند النصارى  يــــوم الـــرب
 

اتخننااكم ينوم األحند كيننوم للنرب ، ومنا هننو هللا : إنكنم تخننالفون النقينل فني  عـــبــنـد

 تلننكهم ب الكنيسننة فنني الننك ، حننين تخفننون عنننتخنندعون نننعاينوم للننرب ، و

انن ال قيقة ، فهم يتعبدون هللا في ينوم يخنال  الينوم النذي حندده هللا لعيسنى 

 واحندننارو النلرب ، ألن يوم النرب عنند اليهنود وعليه السالم كيوم لمريم 

دلينل  أصنل وال هو يوم السنبع ، أمنا األحند فنال وجنود لنه فني كتنبكم ، والو ،

اًء للقياصننرل الرومننان ال هنو إال ادعننة ااتنندعتموها إرضنمننا ، وعننندكم علينه 

ا لقعلتم السنبع هنو ينوم أردتم إنناف لسبب أنتم تعرفونه جيدا ، ولوغير ، و

 ال األحد .   ، تعبدكم عبادتكم و

   

هنذا منا توارثتنه كنيسنتنا عنندنا ، وسي  : من قال هذا ؟ فاألحد هو يوم الرب عبد الم

لننم وا فهننا ، فنني جميننن اقنناع األرا ، وعلننى منندار الزمننان ، واننااتالف ط

ر نسننمن امننا تقولننه أنننع ارن ، فمننا هنني منننادرك فنني هننذا ؟ إنننك تنندعي غينن

نشن نا  ن تشوه المسي ية اادعا ك هذا ، وهذا منات اول أال قيقة اال نك ، و

ننندري عننن السننبع إال أنننه يننوم الننرب  توارثننناه أاننا عننن جنند و ، والعليننه ، و

 .  ، فلسنا سبتيين لليهود فق  
 

فني لنن يفيندني عـــبـــد هللا : نعم ، نعم ، هذا ما توارثتموه ، أما تشويه المسني ية ف

ي ال قيقننة التنني لننن يكسنبني ننني ا تشننويه المشنوه ، ولكننن تلننك هنننيء ، و

لكننننك كغينننرك ، منننن ، وجيننندا نهنننا ، وأعلنننم أننننك تعلمهنننا مثلننني تتهرانننون م

ذين يعيشون عالما يخال  فطرتهم وعقنولهم وحقيقنة كتنااهم ، القساوسة ال

أعلم أننك تعنيص صنراعا ال حندود لنه ، فني كثينر منن المواقن  واألحندا  ، و

تتقبلهنننا ، ألنهنننا ال تسنننتقيم منننن أي فكنننر كنننان ،  تعيشنننها رغمنننا عننننك ، وال

كنان هنذا الفكنر يسنعى لل رينة ، إننك تعلنم جيندا أننني ال أكننذب إاا  وانوصنا

لنرب عنندكم هنو السنبع ال األحند ، آتي اغريب في هذا الموضوع ، فيوم ا وال

 .   ، أو الذي تقدسونه هذا انا كتااكم الذي تقولون أنه كتاب مقد  و
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ق هنل هني مننادر موثنوإان ما دليلك ؟ وما منادرك فيمنا تقنول ؟ و عبد المسي  :

 فيها ؟ 
 

أنناجيلكم التني منادري موثوق اها ، وفيها ، وهي قرآنننا العظنيم ، و عـــبـــد هللا :

ا ، علنى انفنراد فني تقدسونها ، وهي اال نك منادر موثوق اهنا ، منن كلينن

لنذي نثنق ن نن فينه منهنا ، القندر اواانتالف فني فهمنه ، واها معنى الوثوق 

 م من كتب . مقدار ما تريدون من وثوق فيما ا يديكو
 

ااننتالف فنني فهننم معنننى الوثننوق ، أال تننؤمن ولمننااا علننى انفننراد و عبنند المسنني  :

 ااألناجيل ؟ 
 

تسنعى لاراجننا عنن قضنيتنا  عـــبـــد هللا : كما تؤمن أنع االقرآن ينا صناحبي ، وال

أهننو يننوم السننبع أم هننو يننوم األحنند  ، كمننا تنندعون ، و كمننا ، فنني يننوم الننرب 

 تعرفون ، إن أحسنا اكم  نا ؟؟     تعلمون والتظنون ، أو كما ال 
 

 عبد المسي  : لكن هل معك مستندات على ما تد عي من األناجيل ؟ 
 

لمننااا تطلننب ة يننا صنناحبي أنننا ال أدعنني ننني ا ، واداينننعننم ، وكثيننرل ، عـــبــننـد هللا : 

إننك لنن تسنتطين أن تندلل علنى منوقفكم  مستندات منن األناجينل ، وانوصنا

م لكنن علنى العمنو ؟ ، ب منن األناجينل قن  ، فلمنااا تسن ل عنهنا ؟في يوم النر

أهنم مسنتنداتي منن القنرآن الكنريم ، مستنداتي كلها من األناجينل ، وقنبال ، و

الننذي عنننرا ، و –أو واحننند   –لنننذي لننم ي نننرف منننه حنننرف  واحنندًا كتاانننا ا

تمننام علنم امننا اسنناطة وهندوء ينننم عنن ثقننة تامنة ، والقضنية فنني وضنو  و 

ال التنني جننل ، كننذلك التننورلل ، ألن الننذي يعننرا هننو هللا عننز وديعننرا و ينن

  تؤمنون اها ، وتقدسونها فهي تقد  السبع ال األحد . 
 

فقن  ، أو معتمندل علنى  عبد المسي  : إان ستكون مستنداتك في هذه القضية قرآنينة

تعنرا ، ألنننني ال أومننن ذا لنن تقنند مننني قناعنة امننا سننتقول ولهننالقنرآن ، و

، وهننذا لننن أعتننرف اننه ، و إال ألصننب ع مسننلما مثلننك  ، وال أصننال اقننرآنكم

 . يكون 
 

عـــبـــد هللا : االقتناع و عدمنه ينا صناحبي ال يرجنن لمنا أقدمنه منن مسنتندات فقن  ، 

حسننن ياء عدينندل ، منهننا فطنننة العقننل ، وحريتننه ، وموضننوعيته ، واننل ألننن

ها لمقنرد انراهين موضنوعية ، فنال يرفضناستقباله لما يقندم لنه منن دال نل و

يرفضها القتناعه اقيمتهنا و بلها لمقرد القبول ، ال يقبلها ويقوال  الرف  ،

مسنتنداتي أمنا من ارهنان ، فيننق  فني ااتيناره ، وأو لما فيها ، منداقيتها 
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هنذا ل رصني علنى فهي من القنرآن أوال ، ومنن األناجينل والتنورال أيضنا ، و

يؤينده منا جناءت انه ، ق هنو وحني صنادالكنريم إ هار أن ما جاء انه القنرآن 

دوننع منا أوحنى انه هللا تعنالى لعيسنى علينه ناجيل ، التي نقلنع واألالتورال و

يكنننون رفضنننها تعنتننا ، انننال مبنننرر ، واروجننا عنننن الموضنننوعية السننالم ، ف

ه ، لكننن يعنيننني اعترافنك اننالقرآن أو عدمن والوعنن النندين أيضنا ، العقنل ، و

ا عليننك أنننع ، ل ننق اسننرانهنننا سننيكون رفضننك ليعنيننني أن أاننين ال ننق ، و

ن  ش  ، سنلطان لني علينك  هذا ن نك أننع ، والا منك أنع ، وتعنتو ََ َفَمن ش

ََ  شَفلْيَْكُفرْش   26  الكه   َفلُْيْؤِم شَوَم ش
 

تنسننى أننني مسنني ي  عبنند المسنني  : إان لتعننرا أنننع مننا عننندك اكننل سننرور ، وال

ن دالالت هننذا المعنننى مننلمننا ي ملننه ، ا تقننول ، وتنندعي علنني   ننننراني كمنن

 .  ، وال أطم ن إليها ااصة اك أنع 
 

منا رأينك فني قنول هللا تعنالى فني قنل لني : عـــبـــد هللا :  لن أار  عنن الموضنوع ، 

ل نى ، قنال تعنالى :    121سورل  الن ل ، في ارينة رقنم  نْبُع ع  نل  السَّ نا ُجعِّ إِّنَّم 

اَّنننك  ل ننني ْ ُكُم ا   إِّنَّ ر  ين  اْات ل فُنننواْ فِّينننهِّ و  نننانُواْ فِّينننهِّ الَّنننذِّ نننا ك  نننةِّ فِّيم  ي ام  ْينننن ُهْم ي نننْوم  اْلقِّ

فُون      .   ي ْخت لِّ
 

ننؤمن انه لسنبب اسني  واضن  ،  نقبله ، وال عبد المسي  : هذا الكالم ال نعرفه ، وال

العبنادل عنندنا هنو العيند وفني إثباتنه ، وهنو   إن ينوم النرب وال ي تا  لقهند 

مننذ اندء المسني ية ، وتوارثناه عليه هذا اعتقادنا الذي تنش نا يوم األحد ، و

، إن يوم الرب عندنا هو يوم األحد ، أما السبع فهنو ينوم النرب عنند اليهنود 

، ون ن لم نختل  من اليهود فني ينوم السنبع ، ألنننا ال عالقنة لننا االسنبع ، 

 نعظمه .   نقدسه ، وال وال
 

هنذا يقعلكنم أيضنا ننه ، ووتعظموعـــبـــد هللا : و لكنكم أيضا تؤمنون االعهند القنديم 

رفضنكم لنه يعنني رفضنكم لقنزء هذا اليوم ، كيوم للرب عندكم ، وترتبطون ا

 من العهد القديم !! 
 

عبنند المسنني  : ال ، ال نننؤمن اننه إال كمننا ورد فنني األناجيننل ، أو كمننا ورد فنني العهنند 

القديم ، من أننه ينوم النرب عنند اليهنود ، ولنيس لننا أن نقنيم ننعا رنا فينه ، 

األحد هو يومنا ، والسبع يوم اليهود ، كمنا أن القمعنة ينوم المسنلمين  فيوم

 . 
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انالف علننى  عـــبــنـد هللا : نعنم القمعنة ينوم المسننلمين فني جمينن أن ناء األرا وال

ينوم النرب عنندكم هنو ينوم األحند ، الك اينهم جميعا ، لكن ما دليلك علنى أن 

انالف ايننكم  انه ، وال أن السبع ااب االيهود فق  ، وليس لكم أي عالقةو

، أال توجند طا فنة مننكم تسنمى السنبتيون ؟ ، ؟ ؟فني السنبع  –أنتم أيضنا   –

، إن هنذا لنم فعالم اعتمدت في معتقدها هذا ، أليس علنى ننا منا عنندكم ؟؟ 

 ي تِّ من فراو . 
 

 منورو  هنذا الشنعب علنى منداردليلي األناجينل ، ورسنا ل الرسنل ، و عبد المسي  :

ر هذا الذي تقولنه إال قنرآنكم ، لن تقد من أثاأابرتك قبال ، و ألفي عام ، كما

افتنراء عليننا انال دلينل يده ، ال كالمك مرسل انال حقنة ، واال دليل واحد يؤو

  . 
 

إلى دلينل منن تننديقنا للنوحي  –كمسلمين  –عـــبـــد هللا : اداية لتعلم أننا ال ن تا  

لنن ألومنك فني قولنك هنذا ، ، و كل ما أنب نا انه راننا –ايقين و –، ال نندق 

، لعدم إيمانك اه ، لكن سنوف ألومنك كثينرا الكريم ألنك لسع ملزما االقرآن 

من األناجينل ، ألنهنا  إن لم ت ت ادليل يؤيد كالمك هذا الذي قلع ، وانوصا

ما فيها هنو النذي تؤمننون انه ، و األرفن ، و األعلى لديكم ، والمندر األول 

دلينل ف ننع تعلنم  كالم مرسنل انال حقنة وال الكريم لقرآناال جدال ، أما أن ا، 

ينهنزم فني قضنية واحندل  وحي صنادق ، لنمالكريم أن القرآن  –قبل غيرك  –

عما نة وثالثننين أراوأمننام الشنرك كلنه ، طننوال ألن  وأمنام اليهنود ، أمنامكم و

دعننا منن الكنالم دق يقيني ، ال مقال للشك فيه ، وكل ما ي تي اه صسنة ، و

حتى ن سم قضية يوم الرب عندكم ، هل هو ينوم السنبع أم هنو ينوم  القانبي

 األحد ؟؟ ، و كفاك مراوغة يا صديقي فلن تفلع اليوم . 
 

نوعنة ، لكننني سنوف أجيبنك متنعم ، نعم ، األدلة كثيرل ، وعديدل ، و عبد المسي  :

السنبع ، ن نن النننارو كينوم للنرب أدلل لك على عدم اعتقادننا فني ينوم ، و

يقننول فنني ادل ، ولكننن اطريقننة غيننر مبانننرل ، فهننذا اننولس الرسننول العبننو

:   فننال ي كننم علننيكم أحنند فنني أكننل أو  14 العنندد رسنالته إلننى أهننل كولوسنني 

نرب ، أو من جهة عيند أو هنالل أو سنبع   . أفنال يندل هنذا الكنالم أنننا أمنام 

 ، وأنه ال يعنينا ، وال يمع لنا انلة . رف  تام للسبع ؟! 
 

أينن وجنه النرف  للسنبع فني ألم أقل لك قبال أنك مخنادع ومنراوو ، و هللا : عـــبـــد

، ثنم أينن وتمسنكا انه للسنبع  اهذا الكالم ؟ ، إنني ال أرو فيه رفضا انل ت ييند

منااا لننو كنان كنالم انولس هننذا أن األحند هننو البنديل للسنبع ؟ ، و الندليل علنى

لس هننذا أم اكننالم يخننال  األناجيننل مخالفننة قاطعننة ، فبمننااا تننؤمن أاكننالم اننو
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 –جميعهنا  –ااألناجينل  تعلنم جيندا أننه ال توجند ننا واحند إنك ؟ ،األناجيل ؟

تهرب منن الجاانة للرب وللعبادل ، ولهذا أردت أن تتخلا و ايوم يقر األحد

المبانننرل الواضنن ة ، واهننذا أنننع تخننال  موضننوعية العلننم وحياديتننه ، إن 

، وأننع تعنرف هنذا ، انل ال كالم اولس هذا ال يعني ان ي وجنه رفن  السنبع 

و  سنننلطانًا علنننى قلنننوب المسننني يين إال  –مهًمنننا كنننان   –يريننند أن يقعنننل ألي 

 اعتقادهم .  

إال : ال يخال  كنالم انولس األناجينل ، وعلينك إثبنات منا تقنول ، وعبد المسي  : ال ، 

 ............ 
 

م قند ننا علنى عـــبـــد هللا : سوف أثبع لنك انإان هللا تعنالى أن عيسنى علينه السنال

ال ، عديندل واضن ة إنقيلينة انننوب لسبع يوما للنرب للمسني يين ، انل وا

ريبة ، تبين أن يوم السبع عند اليهود لم يغيره عيسنى انن  يخالطها نك وال

اع ااتنننداسنننتبدله ااألحننند ، وأن هنننذا منننن اننندع و منننريم علينننه السنننالم ، وال

ينك أيضنا ، لنتعلم تم هذا ألسباب سوف أعرضنها علفي دينهم ، و، الننارو 

جيدا أن من وسد إليهم أمر حف  هذا الدين منن رجنال ديننكم لنم يكوننوا علنى 

ند  ننعلية ، ال كانوا عامل هدم فينه ، وقدر المس و ب ت رين  لنه ، ولهنذا أُاعِّ

قنننروه علننى أنفسننهم قرونننا الكنيسنة عننن فهننم النندين السننليم والننن ي  ، و

 ري  .  عديدل ، حين تمكنوا فيها من التبديل و الت 

  

 يوجد أي دليل عليه .  عبد المسي  : إن كالمك هذا جد اطير ، وال
 

كالمنني هننذا أننع تعرفننه جينندا ، وتعنرف صنندقه وصنن ته ، وتعننرف أن  عـــبــنـد هللا :

أن  ت فنني أورواننا قنند اينننوا هننذا وأكثننر منننه ، ولكنننك ال ترينندعلمنناء الالهننو

ارت فيما أقنول لعلمنع تد إعمال عقلك ، ولوتعطي لنفسك فرصة للتفكير ، و

أننا ك في قضنية الينوم نني ا منن هنذا ، وجيدا صدق قولي ، ولسوف أارهن ل

مؤداهنننا أن تلنننك ، ال أرصننند اطننن  اكالمننني اقننندر منننا أانننين حقيقنننة تاريخينننة 

األناجينل لننم ت ننرف إال علنى أينندي اعنن  رجننال ديننكم العننالمين اننه ، ولننيس 

عني ارن إال أن أعنرا يسن ..... وال!! على أيدي العامة منن ننعب الكنيسنة 

 دتبننين حقيقننة السننبع عنننالنقيليننة التنني تبننرهن و الننننوبن لننك اعضننا منن

أانندأ معننك فنني إنقيننل متننى حيننن م ، ورو ، وأنننه هننو يننوم الننرب عننندكالننننا

فينه :   فننإن اانن النسننان منن الصن ا  الثنناني عشنر ، و 1 العنندديقنول فني 

العشنرين  ا  الراانن ومن الصن 23 العددقال في ، و هو ربُّ السبع أيضا  

إنقيننل هننذا ، و فنني سننبع   :   و صننلوا لكنني ال يكننون هننراكم فنني نننتاء وال

فينه :   ثنم قنال لهننم : ، و 21و   22األعننداد منرقس فني إصن احه الثناني ، 
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السبع إنما جعل ألجنل النسنان ، ال النسنان ألجنل السنبع ، إاًا اانن النسنان 

يضنا ، فني الصن ا  السنناد  ، فني إنقينل لوقنا أ، و هنو رب السنبع أيضنا  

قال لهنم : إن اانن النسنان و، قال عيسى عليه السالم :    العدد الخامسفي 

:   هنل ي نل  6 العنددهو رب السبع أيضا   ، ثم قال لهم في نفس الص ا  

لهني  النننوب نني أن كنل تلنك ، و في السبع فعل الخينر أو فعنل الشنر ؟  

م لننم يغيننر السننبع كيننوم للننرب عننند دليننل أكينند علننى أن عيسننى عليننه السننال

الننننارو كمننا كننان عننند اليهننود ، هننذا فضننال عننن أن األحنند لننيس لننه أدنننى 

، كينوم األناجيل ، ال لفظي و ال معنوي ، فمن أين أتاكم هنذا األحند  وجود في

   ؟؟ للرب 
 

فنني إنقيننل يوحنننا لتكتشنن  هننذا الننرف  مننن  عبنند المسنني  : لكننن لتقننرأ هننذا النننا

فيه :   فمنن أجنل هنذا ، و 11 العدد ي الص ا  الخامس ،ف يسوع للسبع ،

كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه ألنه لم يننق  السنبع فقن  انل قنال أيضنا 

للسننبع معننناه أو النننق  هننذا الننرف  ، وإن هللا أاننوه معننادال نفسننه انناهلل   

 النفي التام ألن يكون هو يوم الرب عند الننارو . 
 

كنان يكفينك أال ت نب أن تضن ك علنى نفسنك كثينرا ، و ينا صناحبيعـــبـــد هللا : إننك 

دلننيال علننى رفنن  السننبع ، ألن هننذا هننو اتهننام اليهننود  تنن تي اننذلك النننا

للمسي  عليه السالم ، وليس هو ايان لرف  عيسى علينه السنالم للسنبع ، 

 –يكفينك أن تواصنل قراءتنك لنذات النقينل ، وألنه نفى مريضنا فني السنبع 

د عيسننى عليننه السنننالم علننى تلننك األكاايننب ، فيقننول فننني لتننرو ر – يوحنننا

فيها يقنول :   أجناب يسنوع ، و 21 حتى 21األعداد من ،  الص ا  الساان

و قننال لهننم : عمننال واحنندا عملننع فتتعقبننون جميعننا ، لهننذا أعطنناكم موسننى 

الختان ، ليس أنه من موسى ال من ارااء ، ففي السبع تختتنون النسنان ، 

يقبننل الختنننان فنني السنننبع لنن ال يننننق  نننامو  موسنننى  فننإن كننان النسنننان

أفتسننخطون علننيَّ ألننني نننفيع إنسننانا كلننه فنني السننبع ، ال ت كمننوا حسننب 

تتالعننب مننن ال ننق أنننا أقننول لننك : ال ، و الظنناهر ، اننل احكمننوا حكمننا عننادال  

تلك المراوغة ، فليس لقاءنا قتال من أجنل الباطنل فتنت قل اهذا التمويه ، و

انل جندالنا منن أجنل وضنو  ال نق ، أمنا الندفاع عنن الباطنل له اغير معنناه ، 

صدقني إنني أحترم كتااكم هذا منن أجنل تلنك يقديني ني ا ، و فلن يقديك وال

ت كند أن كنل ، ومنن ت رين  ازالنع فينه ، رغنم كنل منا أصنااه ال قا ق التي م

وهنننذا  ،لفظننة صننن ي ة فننني تلننك األناجينننل ال اننند أن تعضنند ال نننق وتسنننانده 

هنو  –األحند  –ق  للسبع معنناه النفني التنام ألن يكنون غينره الرف  أو الن
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يوم الرب عند النننارو ، وإال فليخبروننا منا علنة ينوم األحند عنندهم فني أي 

 نا نرعي هو ؟؟
 

تفسنره دء حنديثك كالمنا أتمننى أن توضن ه وعبد المسي  : اال نك ، لكنك قلع في ا

 . 

 عـــبـــد هللا : مااا تقند ؟ 
 

 دلينل علينه عنندكم ، وال قنند قولنك :    أمنا األحند فنال وجنود لنه والعبد المسي  : أ

اًء للقياصنرل الرومنان ال ما هو إال ادعة ااتندعتموها إرضنفي كتبكم كلها ، و

هو من الدين في ننيء ال منن قرينب  ماغير ، ولسبب أنتم تعرفونه جيدا ، و

 ال من اعيد   . و

منننن أينننن جننناء ، ونسنننب إلنننى متنننى ، و عنننم ، تريننند أن تعنننرف األحننندعـــبــنننـد هللا : ن

قنننر أن المسننني ية فننني عهننندها األول ، لكنننن عليننننا اداينننة أن ن؟؟ المسننني ية 

منا دري نني ا عنن األحند كينوم للنرب ، وحتى ت لي  تلك األناجيل ما كانع تو

، انندليل أنننك ال تقند أي إنننارل إليننه النننارو كنان يعظننم هننذا الينوم قنن  قننبال 

، أمنا النداعي لنذلك فيمنا اعند فهنو النك ال نين  لديهم أو حتى في أداياتهم فني

 وليد أحدا  تاريخية مؤراة وموثقة ، وإنكارها لن يضر ال قيقة اشيء . 
 

، عليننا لنو حاولننا ردهنم إلينه عبد المسي  : لكن هذا قد يثير حفيظة ننعب الكنيسنة 

وسنيقعلنا نوافنق السنبتيين فني منذهبهم ، وهننذا معنناه أنننا نقنر لهنم اكنل مننا 

، ال يوجند مننن يقنرؤ علننى ، إن هننذا مسنت يل ، اننل هنذا جنننون فينه هم نخنالف

 . انوت مرتفن  التفكير في هذا
 

يظننة ننننعب الكنيسننة أم إ هنننار ال نننق أولنننى ، إثنننارل حفأيهمنننا أهننم و عـــبــننـد هللا :

هل نعب الكنيسة يريد أن ي ينا طنوال تاريخنه فني غفلنة و ؟ ،والدفاع عنه ؟

ل الننذي فليثننر نننعب الكنيسننة أوال علننى القهنن،  ؟يرينند الخننرو  منهننا ؟ ، وال

أننع عنالم  قيقة أو من أجلها ، لكن أننع ، وعلى الي ياه ، ثم اعد الك فليثر 

 ما واجبك تقاهه ؟  ؟ ،؟عليك وقفك إاا تبينع ص ة ما أعرضه ما م
 

تظننن أن األمنر اهنذه  عبد المسي  : لنسمن أوال ، ثنم اعند النك لكنل مقنام مقنال ، وال

تننني تتمناهنننا أو تظنهنننا ، فالكنيسننة الينننوم ليسنننع علنننى اسنننتعداد السننهولة ال

و  ب يسنوع منن جديند ، إن من معتقداتها ، ولنو ننزل عليننا النر للتخلي عن أي 

أن يتخطاهنا  –مهمنا كنان  –الكنيسة من الداال سياجات غير مسمو  ألحند 

، أو ي اول المسا  اها ، وال أ ن أنه سيظهر فينا منارتن لنوثر جديند ، انل 

 نا ليس في احتيا  إليه . نعب
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ما تتخلى عنه و ما ال تتخلى عننه ، انل يعنينني أنا ال يعنيني الكنيسة و عـــبـــد هللا :

أن تسنعى للب نن عنن و تتعنرف علنى ال نق وأصنوله ، و العقول ، أن تتفنت 

، ألن أسنمى مننا ال قيقنة انفسننها ، أريند أن أصنننن ثنورل فنني الفكنر ، ال أكثننر 

 . قل يمتلك النسان الع
 

فنني نننوق اعننرا مننا عننندك ، فننإني اننه نننغوف ، وعبنند المسنني  : علننى العمننوم 

، اننرغم علمنني ويقينني أنننني أاالفننك وس سننتمر أاالفننك ألسنتمن إليننك اليننوم 

إلننى منننا ال نهاينننة ، لنننن أدانننل ينننا صننديقي فننني السنننالم ، ولنننن أتخلنننى عنننن 

   . ، فكلي آاان صاغية مسي يتي المشوهة كما تدعي ، هيا قل ما تشاء 

عـــبــننـد هللا : إن تغييننر يننوم الننرب مننن السننبع إلننى األحنند مننرتب  ارتباطننا مبانننرا 

يننة إلننى ااعتننناق قسننطنطين للمسنني ية ، فبعنند انقسننام المبراطوريننة الرومان

نننرقية تشننمل واليننات أسننيا وأفريقيننا وي كمهننا ليكينيننو  وغرايننة تشننمل 

طين منننن لكننني يقنننوي قسنننطنالوالينننات األورواينننة وي كمهنننا قسنننطنطين ، و

مركنزه أراد ضنم المسني يين إلنى جانبنه فعمنل علنى اسنتمالتهم ان ن وضعه و

أننناع أن انتننناره فنني المعركننة ضنند غريمننه ماكسنننتيو  تننم افضننل تنندال 

المسنني  عليننه السننالم إلننى جانبننه ، ثننم أصنندر أمننرا لكافننة الواليننات ووقننوف 

 تنرميم الكننا سا آانر اإصنال  واوق  اضطهاد المسني يين ، ثنم أصندر أمنر

م أصندر قنرار 515التي هدمع ، ثم أعفى الكهنة من الضرا ب ، ثم في عام 

سنلطانها ، ثنم الشهير الخناب ا رينة العبنادل واالعتنراف االكنيسنة و ميالن

ويقنب أن نتنبنه  – لكننه فني اات الوقنعد الك أعلن اعتناقه المسي ية ، واع

ية لننننم يعلننننن أن الديانننننة المسنننني ية هنننني الديانننننة الرسننننم  –لهننننذا جينننندا 

ن الننذين كننانوا يمثلننون ، حتننى ال يغضننب الوثنيننولالمبراطوريننة الرومانيننة 

وجنودهننا ومو فيهننا ، الرومانيننة  ةالسننواد األعظننم مننن نننعب المبراطورينن

ن  المسنني يين امتينننازات كثيننرل ، وننننقن زعمننناء فننني اات الوقننع منننلكنننه 

ون كننا س الشنرق علنى تقنديم منا يروننه منن تشنريعات يرينندكنيسنة رومنا و

 م اعتنرف اشنرعية األحكنام511في عام ، ولهم لدولة إقرارها كقانون من ا

م 521فنني عننام ، وعلنى الدولننة تنفيننذها التني تننندرها م نناكم األسنناقفة ، و

تني يهبهنا الرومنان للكنيسنة ، اننل أصندر قسنطنطين قنرارا انإقرار األوقنناف ال

، أو أال  يكونننوا حننق الكنيسننة فنني وراثننة ممتلكننات الشننهداء اشننرط أن الو

هنننا عليننك أن تنتبننه و –فنني نفننس العننام قنند أوصننوا اخننالف الننك ، وكونننوا ي

يقنب أن يكنون عطلنة للعناملين لن أن يوم األحد هو يوم النرب ، وأع  -جيدا 

 . كلها في أجهزل المبراطورية 
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، ولننيس يومننا سننواه ؟  عبند المسنني  : لكننن لمننااا ينوم األحنند علننى األاننا ، ولنيس

 ؟؟ مسي ية ودال في الالسبع طالما تننر 
 

عـــبـــد هللا : ينرو كثينر منن الم للنين و المنؤراين أن ااتينار ينوم األحند النذي هنو 

لرضناء عبناد الشنمس منن  ينوم رب الشنمس عنند النوثنيين كنان حنال وسنطا

قتلننة  –يخننالفوا اليهننود إرضنناًء للمسنني يين مننن جهننة أاننرو ، لناحيننة ، و

هننذا األمننر لننم يكننن  ننني أن فنني يننوم السننبع ، و –الننرب يسننوع فنني زعمكننم 

اعنن  رجننال النندين المسنني ي ، لقسننطنطين أن يقننوم اننه إال اعنند تننداير مننن 

هننم اننالتخلا مننن هننذا اليننوم نكايننة فنني اليهننود ، حيننن كانننع نظننرل ل إيعننازو

نهنم هنم قتلنة المسني  علينه السنالم كمنا الننارو لليهنود فني السنااق علنى أ

   تدعون . 

ا أصنناب المسنني ية ، وكنن نهم هننم ألنند ل النندين كننل مننعبنند المسنني  : إنننك ت مننل رجننا

 الكنيسة . أعداء المسي ية و

ا من تظن أحمله أمر كل هذا ، هل رجنال الندين أم غينرهم ؟ إن كنل منو عـــبـــد هللا :

أحننند  األايننر عنننه هننم رجننال النندين والأصنناب المسنني ية المسنن ول األول و

تمنذهبها و أدت فيما اعد النقسنام المسني يةغيرهم ، فقمين النراعات التي 

هي وليدل صراعات حادل اين رجنال الندين فني ، ال وان رافاتها و انقسامها 

العنننور األولننى والوسننطى ، والتنني تزامنننع مننن النننراعات السياسننية فنني 

منن العوامنل التني فقرتهنا  المبراطورية الرومانية وعننور الظنالم ، وهنذا

ن صنور لسنوف أعنرا علينك صنورل من، واشراسنة كثيرا وأنعلع نيرانها 

 آانرا ، واللنرأي لنك أوال والتزيي  في هذا الموضوع الذي ن ن اندده ، وا

 تعليق . 
 

 عبد المسي  : كي  ؟! 
 

عـــبـــد هللا : لقد ورد في قامو  الكتاب المقد  ، في مادل   رب   عن ينوم النرب 

يقنند اننه الينوم الننذي لقدينند ، و:   ورد هنذا التعبينر مننرل واحندل فنني العهند ا

العبننادل فنني العهنند م يكمننل فيقننول : كننان يننوم الراحننة ويننه العبننادل ، ثننتقننام ف

القديم هو يوم السبع ، لكنه استبدل ايوم األحد في العهد القديند مننذ العننر 

زاده النرب إكرامنا مسني  قنام فينه منن انين األمنوات ، والرسولي نظرا ألن ال

/  23  ينو إا  هر فيه منرل أانرو لقمينن تالمينذه لمنا كنانوا مقتمعنين معنا 

أ .   ، يضاف إلى هذا أن النرو  القند  حنل علنى التالمينذ ينوم األحند    24

 ، إان ما رأيك في هذا الكالم ؟ هـ 
 

 عبد المسي  : هل تريد توثيق كالمك اهذا النا ؟ 
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لكنننني أريننند أن أقنننول إن هنننذا الننننا النننذي ال ، لسنننع أريننند النننك ، وعـــبــنننـد هللا : 

ت رينن  لل قيقننة ، علننى أن سننبب تزيينن  ، و مو  الكتنناب المقنند  فيننهاقنا

 هوره لتالمينذه فني نفنس لقيام  عيسى فيه ، والسبع لنحد هو  من تبديلال

كننان صنن ي ا لتعبنند الننننارو اننذلك منننذ الكننالم أن هننذا  اليننوم األحنند ، ولننو

ألاذوا رأينه ، وكما يدعون فيهم وقيامته ، اينهم عليه السالم وجود عيسى 

منن ثالثما نة سننة فهنذا هنو النوهم ن أن يتم هذا اعد أكثر في هذا التبديل ، لك

 أنننه لننيس هننناك أي سننند نننرعي لهننذا التغييننر ، والوالضننالل ، انوصننا و

القول   أن النرو  القند  حنل عليه من كتااكم الذي تقدسونه ، ويوجد نا 

دلينل علينه ، ثنم قنل لني : يوجند أي على التالميذ يوم األحند   قنول مرسنل ال 

مانكم انالتورال ، هنل تقدسنونها مثنل األناجينل أم هني غينر مقدسنة ما مدو إي

 ؟؟ عندكم 

، ونقدسنه رغبنة ورهبنة انال ن نن ننؤمن امنا فيهنا ال هي مقدسنة ، و عبد المسي  :

، فالكتاب المقد  كله فني منزلنة واحندل عنندنا ، وال أ نن ال جدال أي نك و

 . العالم كله أن هذا موضن االف عند أي طا فة من طوا   المسي ية في 
 

األحند االسنبع تغينروا ا ص ي ا فال ي ق لكنم أن تبندلوا وعبد هللا : إاا كان كالمك هذ

. 
 

 عبد المسي  : كي  ، ولما ، وعالم استدللع على كالمك هذا ؟؟ 
 

عبند هللا : لننو أننك طالعننع التنورال التنني تقدسنونها لوجنندت نننا صننري ا علنى أاديننة 

 ي ق لكم تغيره .  يوم السبع كيوم أادي للرب ، ال
 

 عبد المسي  : أين ؟؟ 
 

منن الصن ا  ال نادي والثالثنين ،  عشنر لساد ا لعددعبد هللا : اقرأ سفر الخرو  ا

 :   في ف  انو إسرا يل السبع ليننعوا السبع في أجينالهم عهندا أانديا فيهو

  ، فننإاا كنننتم تقدسننون التننورال فعلننيكم تقننديس السننبع أيضننا عهنند أاننديا فنني 

، السبع عهندا أانديا جيالكم ، أم أنكم ستقدسون التورال إال السبع ؟؟ جمين أ

نننعوا ياتكم ف عند قراءتهنا علنك تعلنم منا فيهنا   لرأال تفهم ؟؟ ، هذه هي تنو

السبع في أجيالهم عهندا أانديا   وتقديسنكم للتنورال يتطلنب تقديسنكم للسنبع 

ديا فنني اننني ، ألن هننذا عهنندا أانن، اننل ويتطلننب عنندم اسننتبداله اغيننره اننال نننك 

 . إسرا يل وأجيالهم 
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عبد المسي  : ولكن السبع عهد أادي لبني إسنرا يل ، ولنيس لننا ، فنن ن لسننا انني 

  ؟إسرا يل فلمااا نقد  السبع ؟
 

،  عبنند هللا : ألن المسنني  عليننه السننالم لننم يرسننل إال لخننراف اننني إسننرا يل الضننالة

لنم يغينر ننريعة اليهنود  –أي المسني  علينه السنالم  –، ثم هو  أتباعهأنتم و

ا ، أيضا عيسى عليه السالم عظم وانارك واعتبنر السنبع ينوم النرب وال ادله

، اننل قننال :   فننإن ااننن النسننان هننو ربُّ كيننوم للننرب لننم يننتكلم عننن غيننره و

السبع أيضا   ، أي أنه سنار علنى نهنل اليهنود فينه ، وفني تعظيمنه ، ولهنذا 

ا ، ال يغينر مهمنا كاننع الظنروف يقب أن يكون السبع في أجيالكم عهدا أاندي

ال يوجد أدنى دلينل علينه تقديسنا وتشنريفا ، واألسباب ، انوصا وأن األحد 

أيننن : ، وإال فقولنوا لننا ومعانيهنا لكنهنا مخالفنة رصندها التناري  ا سننبااها و

، ولمنااا انارك األحد في أناجيلكم ؟؟ ومنن أينن أتناكم ؟؟ ومتنى تُُكلِّنم  عننه ؟؟ 

السبع ولنم يبنارك أحندكم هنذا ؟؟ ، أفنال يكنون هنذا دلنيال عيسى عليه السالم 

 ؟؟ ، وأنه ليس يوما للرب على عدم وجود قدسيه لنحد وال تعظيما له 
 

إحندو وعشنرين سننة ارو قند لبثنوا أكثنر منن ثالثما نة وو االصة القنول : إن الننن

ينوم السنبع ، ويعتقندون أننه هنو ينوم النرب فني عز وجل كاملة يتعبدون هللا 

علنى فقن ل انقلبنوا قنبال ، وظم ، كما ننع علنى النك أنناجيلهم والتنورال المع

يعتبروننه هنو ينوم النرب المعظنم ، انال األحند ، و السبع ، وأصب وا يقدسون

هنذا وهنم  ال أسنا  لنه ، ليل للتعظنيم وانال أي مبنرر دينني وعقا ندي ، وأي د

 انننا جميننن –، اننل إن السننبع  الننذي يقدسننونهنننا عليننه مننن كتننااهم  وال

، اليهنود منن قنبلهم هو يوم الرب عند الننارو ، و –قبال التورال األناجيل و

، نبني عيسنى علينه السنالم م رم عليهم تبديل وتغيير السبع اغينره ، وال و

إسننرا يل الضننالة ، لننم يرسننل إال لخننراف اننني يهننودي ، مننن اننني إسننرا يل ، 

أسنننبااه معلومنننة وهنننذا التغيينننر والتبنننديل والت نننوير مرصنننود تاريخينننا ، و

غيناب النوعي أضناعا ال قيقنة ان ، وللباحثين والمؤراين ، لكنن طنول الزمن

عننن الننننارو ، أو المفتننرا عننن عامننة الننننارو ال عننن رجننال دينننهم ، 

وألننزمهم األحنند ليقدسننوه انندون علننم منننهم ، وانندون داعو للتقننديس ، مننن أن 

ذا الكننالم األحنند هننذا مننرتب  اعبننادل وثنيننة عننند الرومننان القنندماء !! ...... وهنن

ثالثين عاما مضع ، فهنل يقنرؤ أي منذ أل  وأراعما ة و اينه القرآن الكريم

إننني ، من رجال دينهم اليوم االمطالبنة اعنودل السنبع كينوم للنرب لنديهم ؟؟ 

أنك في هذا كثيرا ، ولو وجد منهم من جرؤ  على المطالبنة انذلك لقتلنوه هنم 

ن النننارو منن هنم يعتبننرون هنناك منهم ، ثنم منا االننا ننذهب اعينندا ، وا يندي

طا فنة األدفنتسنع أو السنبتيون ، ، و مننهم  يتعبدون فينه السبع يوما للرب 
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آاننر مننا يقنندم فنني هننذا المقننال دلننيال علننى أن السننبع هننو يننوم الننرب عننند و

، من الص ا  الثالنن عشنر ، منن سنفر  11حتى  12من  األعدادالننارو 

منننن المقمنننن جعنننل األمنننم  أعمننال الرسنننل و فينننه :   و اعننندما انننر  اليهننود

لمننا انفضننع اهننذا الكننالم فنني السننبع القننادم ، ويطلبننون إليهمننا أن يكلمنناهم 

النداالء المتعبندين انولس وارناانا اللنذين القماعة تبن كثيرون من اليهود و

فننني السنننبع التنننالي انهم أن يثبتنننوا فننني نعمنننة هللا ، ويقنعنننكاننننا يكلمنننانهم و

هللا   ، أمننا التننورال ، وهنني العهنند  اجتمعننع كننل المدينننة تقريبننا لتسننمن كلمننة

،  ننوصنهاالقديم فلقد ننع اوضو  تنام علنى هنذا التقنديس فني كثينر منن 

رجعنة  ال لقد ننع التورال على أن تقديس السبع سيكون تقديسنا أانديا ، ال

منننن الصننن ا  ال نننادي  لسننناد  عشنننرا عننننه ، ففننني سنننفر الخنننرو  العننندد

السنبع لينننعوا السنبع فني أجينالهم قول :   في ف  انو إسرا يل الثالثين يو

قنول : يمنن اات السنفر من الصن ا  العشنرين  1 العددأيضا   ،  عهدا أاديا

  ااكنننر ينننوم السنننبع لتقدسنننه   ، والنننننارو يقدسنننون التنننورال فلمننننااا ال 

 !!يقدسون السبع أيضا ؟؟ 
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 :  الليلة الرابعة
 

 يــل الــتــحــريــف و الــتــبــد
 
لتنني ا يننديكم قنند أصننااها الت رينن  عـــبــننـد هللا : علننيكم أن تقننروا أن تلننك األناجيننل ا

أنبينناء ، اننل هننم أنننا  عنناديون ،  التبننديل ، و أن كتااهننا ليسننوا ارسننل والو

أننزل علنى عيسنى علينه السنالم قند ضناع ، أو تنم وأده فني  أن هناك إنقنيالو

ننع عليك أن تعني أن الكنيسنة كاو،  جيداينكم زمن ما ، لسبب يعرفه رجال د

أصاب المسني ية ، فني فتنرل  التشويه الذيعامال من عوامل هذا الت ري  و

منن التي كان يعقدها رجنال الندين ، و أعني االكنيسة هنا تلك المقامنما ، و

هنا ينبغي علنى النننارو أن يعترفنوا ان ن األصنول األولنى لكتنااهم المقند  

هنم يتعناملون منن ترجمنات أثنر لهنا الينوم ، و اقمين مشتمالته ضنا عة ، وال

هنذا ألن منن قناموا تنام منن صن تها ، و قداسنتها تمامنا ، وليسوا على يقنين 

أهنداف م ندودل ، ومثلهم مثلنا ، لهنم قندرات مختلفنة واهذه الترجمات اشر 

متباينننة ، زد علننى الننك : أن تلننك األناجيننل كتبننع فنني عنننور متنن ارل عننن 

ليسنوا مننن  –أكثنرهم  –، فضنال عنن أن كتااهنا عننر المسني  علينه السنالم 

عياننا اياننا ، انل عاننروه النذين عاصنروا عيسنى علينه السنالم وال واريين 

األنكنننى أن تلنننك الترجمنننة الغريقينننة األولنننى ألصنننول األدهنننى منننن النننك ، و

لهنذا فنن ن هننا أمنام إننكالية كبينرل ، وأيضنا المسي ية ضا عة هي األانرو 

لهنذا للمسي ية واألصل المترجم عننه أيضنا ، وألصل األساسي وهي ضياع ا

لنك منن ترجمنات ال نندري منندرها ، فن ن لسنا على يقين اقبول منا وراء ا

ن تاريخها ، و من أقدم عليها ، و ما الدافن إليهنا . ، و كنل منا نرمني إلينه أو

لننى أنننه عمننل اشننري غيرهننا مننن األناجيننل عننظننر إلننى األناجيننل األراعننة ، و

 –ليسنع كثينرل و –ية حنين حناف  علنى عبنارات عديندل م   ، اندم البشنر

لكنه لم يستوف ال قيقنة كاملنة ، ولنم يلبنن أن أصنااه من الوحي ال قيقي ، 

أنننه ينبغنني أن يخضننن للدراسننات أيضننا فنني زمننن مننا ، والتبننديل الت رينن  و

 النقدية القادل على أيدي متخننين ، حتى يستخرجوا كنوزه ال قيقية . 
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هنذا ، و لمنااا ، و منا الهندف منن أن تقنوم الكنيسنة ااتهنا اهنذا  عبند المسني  : كين 

، إن كالمك هذا مبني علنى أراء ااصنة انك ، وت تنا  أن تندلل الت ري  ؟!! 

 ا تقاهها . نما تقول ، ال وتستوثق لها اما يطم نفيعليها ، حتى نثق 
 

المسني ية ؟  عـــبـــد هللا : لنبدأ أوال اكي  كانع الكنيسة عامال منن عوامنل ت رين 

و أحب في البندء أن أركنز علنى القاننب التناريخي ، ألننه يكشن  عنن حقيقنة 

أعنني انالتطور هننا االرتقناء  التطور الذي أصاب المسني ية النننرانية ، وال

، انل النذي أعنيننه هنو التغييننر النذي أصنناب المسني ية ف ضنناع منهنا ، و انندل 

رف و تغير و تبندل ، ألننه على البشر لت  فيها ، و األديان السماوية لم تنزل

    . مقنده ال يوجد إنسان يعدل على هللا عز وجل 
 

 عبد المسي  : و هل العقا د تتطور ، و تتغير ، و تتبدل في رأيك ؟ 
 

سننماوية ال عـــبــننـد هللا : المفتننرا أن العقا نند ، و الشننرا ن ، و األديننان وانوصننا

المتغينر فيهنا هنو وافعهنا ، وأنها ثااتة في أصولها ، ومباد ها ، وغايتهنا ود

طبيعنني ألمننور النننا  فنني فهننم تالقيهننا مننن مننا يسننتقد مننن عوامننل التغييننر ال

ال يننال ، لكننن المسنني ية عننز وجننل فنني الكنون وهننذا مننن سننن هللا ال ينال ، و

وكعقينندل أصننااها التغييننر والتبننديل والتنن ثر امننا حولهننا مننن ثقافننات كنندين ، 

فننة ، فهنذا انولس قنند ادعنى النبننول اي نات مختلتهنا فنني عهنود وعقا ند االطو

صنننن ، و تلننك المقننامن الكنسننية والمسننكونية قنند صنننن فنني المسنني ية مننا و

 كل هذا كنان ينتم ت نع ضنغوطأقرت ومنعع وحقبع أنياء في المسي ية ، و

كننان يننتم فنني المقننامن الكبننرو ، التنني هنني ايننر سياسننية وغيننر سياسننية ، و

د وموثننق لرجننال النندين ، وجميننن مننا تننم فيهننا مرصننودليننل علننى مننا نقننول 

 .   المسي ي 
 

ن الندافنية كانع منن أجنل العقيندل فقن  ، وعبد المسي  : ال يا صاحبي ، مقامعنا الدي

، والقننرارات التنني اتخننذت فنني تلننك النندين فيهننا كننان ال فننا  علننى العقينندل و

 . المقامن أتخذت للنال  العام 
 

فقننك فني اعنن  مننا تقنول ، لكننن فننيم قنند أواتكلننم فنني الندافن ، وعـــبــنـد هللا : أنننا لنم أ

اضنغوط ، منن كانع القنرارات الكنسنية تخنر  والنيات للبع  وراء الدوافن 

 –غيننر مرصنودل ، لكنهننا كاننع حننين تخنر  تتبنننى أجنل دوافننن مرصنودل ، و

حتننى ال أكننون كمننن فننات ألصننول المسنني ية ال قيقيننة ، ومخال –فنني اعضننها 

أعرضنه علينك ن مقنامعكم ، واما هو موثق منيلقى االتهم جزافا سوف آتي 
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، أمننا موقنن  اننولس فهننذا لنننا معننه وقفننة فننيم اعنند ، لكننن لنبننين ارن حنندين 

 المقامن . 

هننذا المقمننن  أرو أنوميالديننة ،  523، عقنند فنني عننام  أوال : مقمننن نيقيننة

كنننان واننناال علنننى المسننني ية ، منننن جمينننن كنننان غينننر طبيعننني ، و

 النواحي . 
 

منا الواننال الننذي جلبننه علننى ن غيننر طبيعنني ، واا تقننند ا ننه مقمننعبند المسنني  : مننا

 المسي ية ؟ 

 –اننندعول منننن المبراطنننور قسنننطنطين  –عـــبــنننـد هللا : لقننند حضنننر هنننذا المقمنننن  

أسنقفا ، ل سننم الننرأي فنني هويننة المسني  عيسننى ااننن مننريم عليهمننا  2311

السالم ، هل هو اشر مرسنل منن هللا ، أم هنو إلنه اانن إلنه تقسند فني صنورل 

 لنرا االصا للعالم من اطية آدم ؟  إنسان ، نزل
 

ة ، من ألوهينة يسنوع اانن هللا عبد المسي  : لقد أقر المقمن ما اتفق عليه القساوس

 هذا ما اتفقوا عليه . ، و
 

النننارو ،  عامنة ما ترددونه علنى آاانهذا اطيء  ، وكالمك ا، وعـــبـــد هللا : ال 

تهنا مقررا، وتناري  المقنامن وقنة وت يندون عنهنا أنتم اهذا تخالفون ال قيو

فيهننا : لقنند انقسننم ال ضننور إلننى مثبتننة فنني المراجننن العالميننة والعلميننة ، و

ننادوا اــنـ أسنقفا ، و 1251معنه ين ، فريق يتزعمه األسق  آرينو  وفريق

حانننا نننه مخلننوق ، القنه هللا اقدرتننه ، وأ  أن يسنوع هننو إنسننان اشنر ، و: 

الفرينق الثناني يتزعمنه الشنما  . هــ ، و أ أن يكون هو الله ، أو اان هللا  

ننننادوا اــنننـ :   أن يسنننوع هنننو اللنننه أسنننقفا ، و 512أثناسنننيو  ، و معنننه 

أ . هـننـ ، وكنان مننن الطبيعنني ، ومننن  المتقسند ، الننذي صننار االصنا للعننالم  

نهننننم أتباعننننه ، ألراطيننننة أن يقننننر المقمننننن رأي آريننننو  ولديمقالعنننندل ، ول

ألن األعلننى درجنننة مننن أثناسنننيو  ، و هنننوألن آريننو  األكثريننة عنننددا ، و

انل كنان  ناهرا جندا ، ، التوحيد ما كان غا با عن المسي ية فني النك الوقنع 

 دوافعه ؟ هل تدري مااا جرو ؟ و ما سببه و لكن
 

 عبد المسي  : مااا ؟ 
 

التني ية الرومانينة ، عـــبـــد هللا : لقد كان قسطنطين هو الكاهن األعظم لالمبراطور

كننان قسننطنطين ااتننه قريننب عهنند قريننب إمبراطوريننة وثنيننة ، ولوقننع  كانننع

تقاهنل هنذا هذا قد مال إلى رأي أثناسيو  ، وأيده اشدل ، واالوثنية ، فلكل 

القمن ارريوسي ، انل تنذكر المراجنن أن آرينو  و أتباعنه وجندوا تهديندات 
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تنم فني أثنناء هنذا صندور نعوا من االعتراا على ما حد  ، ونديدل حتى يم

 الك المقمن الغريبة ، وهي :  قرارات

م جميعنننا منننن رحمنننة حرمنننانهاعتبنننار آرينننو  وأتباعنننه هراطقنننة ، و – 1

 آريو  من البالد . الكنيسة ، ونفي 

 اعتبار يسوع هو الله المتقسد ، الذي جاء لخالب العالم .  – 2

                        اعتبار يسوع هو اان هللا حقيقة .                                          – 5

الخطي ة األصلية .                                                                        – 1

 الـــفـــــداء    النلب    .                                                             – 3

تعاليمننه  ويتلقنون يمسننه ننعب الكنيسننة ، حنبس الكتناب المقنند  ، فنال – 4

، ال عننن طريننق الكتنناب فقنن  مننن أفننواه الكهنننة ، و رجننال النندين 

  المقد  مبانرل ا نفسهم . 

أرو أن مننا وقنننن علنننى المسننني ية وأصننااها جنننراء هنننذا المقمنننن و            

هننو التنندمير الكامننل لتلننك العقينندل فنني نفننو  المق فننة قراراتننه و

وحيننا ، وعننزز هننذا أتباعهننا ممننا حنندا اهننم إلننى االنفنننال عنهننا ر

 –الننرو  جننود معتقنند حقيقنني ينندين لننه العقننل واالنفنننال عنندم و

منا زالنع مكروهنة أن اليهودية كاننع ومعا ، انوصا و –االوالء 

على المستوو الندولي لسنوء سنلوك أتباعهنا ، إلنى درجنة جعلتهنا 

لهنذا عنندما انذات السنلوك الهمقني البنوهيمي ، وتتسم هي نفسها 

جنننذب للكثينننر منننن أتبننناع النننديانتين ،  جننناء السنننالم كنننان عامنننل

قبننل العامننة منننهم ، أصنن اب العقننول فنني الننديانتين ،  وانوصننا

عهمنا ضند السنالم للقضناء علينه ، لهذا أيضا توحندت جهنود أتباو

لهذا فمن الواجنب التعلينق علنى هنذه القنرارات لبينان مندو أثرهنا و

 على المسي ية .   
 

القنرارات ، ألنم يعقند مقمنن صنور فني  قبنل أن تعلنق علنى هنذه عبد المسني  : ولكنن

، و لنم يسننفر ، منرل أاننرو وحضننره آرينو  وأتباعننه ميالدينة ،  555عنام 

 صارت تلك القرارات مسلم اها ؟ عن نيء ، و
 

و  حناول آرينو حقيقني ، لقند انعقند مقمنن صنور ، و عـــبـــد هللا : ال ، كالمك غير

راطنور قسنطنطين تندال أتباعه ، لكن المبأتباعه القضاء على أثناسيو  و

ين فني من هذه الل ظة ادأ التنكينل االموحندوت ييده مرل أارو ، ول مايته ، 

رأينك فنيم فعنل القضناء علنيهم تمامنا ، لكنن منا المسي ية حتى تنم وأدهنم ، و

قسنطنطين مننن آريننو  وأتباعننه ، وهننل هنذه ديمقراطيننة ، وهننل هننذا عنندل ، 

ينكنل اهنم مننن رأيهنم ، ومنن األسنناقفة يلغنى  %13 منا معننى أن أكثنر مننو
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قراراتننه فنني التنناري  اهننذه الوثننا ق ، إن وجننود مقمننن نيقيننة و %13أجننل 

لهي وصمة عار في جبين الننرانية ، عليهنا علنى األقنل أن تعيند حسناااتها 

فيها من جديد ، ثم لمااا ي رم نعب الكنيسة من التعامل الطبيعني منن كتاانه 

  ؟دون سواهم ؟المقد  ، و يكون حكرا على رجال الكنيسة 
 

 عبد المسي  : ألنهم لن يفهموها كرجال الدين . 
 

سني يين عمومنا ؟؟؟  إن هل نزلع المسي ية لرجال الدين فق  أم للمو عـــبـــد هللا :

ها ليسع حكرا على رجال الدين ، ويقب أن تكنون العالقنة أناجيلالمسي ية و

بس الكتننناب يكنننون اينهمنننا وسننني  ، إن حننن الانننين العبننند ورانننه االننننة ، و

أفسنن ع المقننال لفسنناد ولقند المقند  عننن نننعب الكنيسنة جريمننة ال تغفننر ، 

اعتبننار عيسننى عليننه السننالم هننو أصنناب تلننك الديانننة فنني مقتننل ، أمننا كثينر ، 

اللنه المتقسند ، النذي جناء لخنالب العنالم فهنذه فرينة أانرو ال دلينل عليهنا 

تبينان حقيقنة من الكتاب المقد  نفسه ، انل إن الكتناب المقند  واضن  فني 

بني رسنول أرسنل منن قِّب نل هللا عنز وجنل ارسنالة المسي  عليه السنالم ا ننه ن

 اان إله .  أنه اشر غير إله والفي كتاب سماوي ، وأمر أتباعه اإتباعه ، و
 

 األناجيل وصفع يسوع ا نه اان هللا في مواضن عديدل .  عبد المسي  : ولكن
 

مواضنن أكثنر  األناجيل ا نه اانن النسنان فني عـــبـــد هللا : حقيقة كما وصفته جمين

ولنم كما وصفع غينره منن البشنر ان نهم أانناء هللا تعنالى كثيرا مما تتخيل ، و

فني األناجيننل معندوم غيننر موجننود ، ، إن ت ليننه عيسنى عليننه السننالم يؤلهنوا 

المقناز فني دعاء هذا الن  لنمنور لنيس إال ، وعندم تفرقنة انين ال قيقنة واو

 ى علم ادوافن اللغة في الك . الخطاب ادون أدن
 

 عبد المسي  : عن أي لغة تتكلم ؟ 
 

التي كتبع اها تلك األناجيل ، واللغنات التني ترجمنع إليهنا ،  عـــبـــد هللا : عن اللغة

جمة ال تغينر صنلب ن الترأفالمفترا اللغات التي ستترجم إليها فيما اعد ، و

ة الننننوب اللهيننة إاا عقننزت اللغننات عننن رصنند طبيعننالنننا األصننلي ، و

ف ولى لها أال تترجم ، ألن اللغات لن توفي معانيهنا حقهنا ، كمنا ينتم هنذا منن 

القرآن الكريم ، فهو كتناب ال يتنرجم ألي لغنة كاننع ، ألن أي لغنة تعقنز عنن 

سنتوعبها سنوو اللغنة العراينة فقن   وأسنراره العميقنة التني ال يرصد معانيه 

  ت ليس اذلك نك . ، ولكن معانيه تنقل عبر جمين اللغا
 

 عبد المسي  : و مااا لو ترجم قرآنكم ؟ 
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، لننناحبه جهنندا اشننريا اننا عاديننا ، وكتايكننون عـــبــننـد هللا : ال ينننب  قرآنًننا ، اننل 

هننذا آن ال يقنرأ إال االعراينة فقنن  ، وتلنك إحندو جوانننب العقناز فينه ، والقنر

ور انطننق ، عننالول علننى أنننه فنني لغتننه م نندود وم ننندليننل علننى منننداقيته 

 اهنيقبنل الخنرو  علي ال يقنوز وال، منن القنراءات التني مميز صوتي م دد و

كنل هنذا لنم ، و، أي إننه متنواتر واألداء النطقني حين المخار  الننوتية من 

الكنريم فقن  ، ولنذلك ال تطالنه يند الت رين  ،  يتوفر لكتاب آار سوو للقرآن

 هللا هو حافظه .  ألن

لى الرغم من ضياع أصولها ، فعندد النسن  الموجنودل عبد المسي  : لكن األناجيل ع

 األناجيل يتقاوز العشرين ألفا .  أصول من
 

هنذا دلينل علنى ضنع  هناك نسخة مطااقنة لنانرو ، وعـــبـــد هللا : نعم ، و ليسع 

ن هننذا االاننتالف ؟ ومننا منشنن ه ؟ وفننيم تننننب حقيقننة الوثننوق اهننا ، فمننن أينن

قة ، أم إن إحنداها عشنرون ألفنا كلهنا صنادهنل هنذه الالخالف ؟ ، ومعانيه ، و

البنناقي كننذب ، ألنهننا جميعهننا غيننر متوافقننة معننا ، اننل فيهننا هنني األصنندق ، و

يقننوم علننى دليننل ،  فيهننا مننا ال يعقننل والالمتضننارب المتننناق  والمختلنن  و

ا ، اقدر ما هني عامنل ضنع  لهنا ص تهعلى فكثرل األناجيل هنا ليسع دليل 

هنناك أناجينل وجندت هني أقندم منن تلنك األناجينل  لقد ألم ع إليك قنبال أن، و

رجنال ديننكم ، ولمنااا ال األراعة المتداولة اينكم ارن ، فلمااا لم يعتنرف اهنا 

 لمااا ترف  ادون قناعة لرفضها ؟ تندق ، و
 

 ع عامنل اعترفع اهنا الكنيسنة ألصنباألناجيل لو قبلع ارن و عبد المسي  : إن هذه

لننننعع البلننة ال مرت المسنني ية تمامننا ، ونننقاق فنني المسنني ية ، اننل ولنند

 . ، من أن اعضها ال نشك في ص ته جدوو من وراءها 
 

 !!؟ ، كي  هذا جدوو من وراءها  عـــبـــد هللا : ال قيقة البلة ، وال
 

 من قال لك أن تلك هي ال قيقة ؟ و عبد المسي  :
 

ن تلنك التنني معكنم اننال المنطننق ، ف نين تنننادر أناجينل أقندم مننالعقنل و عـــبــنـد هللا :

منطقي ، وحنين تننادر أراء ألن  وسنبعما ة  سبب فهذا أمر غير طبيعي وال

هنذا فقن  فهنذا ابنل ، وسبعة عشنر وواحد وثالثين أسقفا ، مقاال ثالثما ة و

، وهننننذا تعنننننع و لننننم نننننديد ، للنننندين والعقننننل والنننننا  جميعننننا  جنننننون ،

ون مسنلوتا مغيبننا منن يرتضني هنذا يكن، ووللديمقراطينة التني تتشندقون اهنا 

 تهااااحسنحقنة معنه ، لنيس عيبنا أن تعيند الكنيسنة  تا ها ، ال مبرر له ، وال
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لتتخينر منهنا ال قيقنة ، منن كنل منا تنم رفضنه قنبال فني تلنك المقنامن العتيقنة 

وأد ال قيقة اإافاء تلنك المننادر  كاملة ، لكن أن تكون عامال مساعدا على

كن ن تلنك المقنامن تلك المقنامن ، و ُرفضع من قِّب ل العتيقة ت ع دعوو أنها

 ليسع من عمل اشر ، ال مال كة أو مبعثين !! 
 

عبند المسني  : إننك تطلنب المسنت يل ، أم هنني لوثرينة جديندل علنى ينديك ، عليننك أن 

 أوال حتى تطالب اكل هذا . وتؤمن اها تدال المسي ية 
 

يال ، فعمننل تلننك هننذا لننيس مسننت هننذا فكننر ، لننيس حكننرا علننى أحند ، و عـــبــنـد هللا :

كنل منا تنم ، ووأعواننه مسيسا فعال من قِّب ل قسنطنطين المقامن القديمة كان 

هو هقوم عليها منن أجنل مننل ته في عهد الك المبراطور تقاه المسي ية 

 التناري  ايننر نناهد علننى هننذا ،، وكننل الندال ل تشننير إلنى هننذا ، والشخننية 

كالمني هنذا لنيس والقهنل ، وا الخطن  ، اعندما أحاطننا الظنالم لكننا اسنتمرأنو

 أكثر مما عرضع هنا . ال مضاا  التاري  تعيه كامال ، وادعا 
 

، ولننن نعينند عقلننة التنناري  عبنند المسنني  : لسنننا مطننالبين االتنناري  أن ي كمنننا ارن 

 . للوراء 
 

نب نن جمين تلك ال قنا ق منن التناري  ، وعـــبـــد هللا : ال مطالبين أن نتعرف على 

الب ننن إال إاا فت ننع تلننك الخننزا ن  نلننن نسننتطياوافيهننا ، وأسننبااها و فنني

اغينر الننك فلنن تقننرأ المسنني ية لعتيقننة ، لتبنو  لنننا ا سننرارها ، والتاريخينة ا

، و ني أنها فني أنند االحتينا  لتلنك القنراءات القديندل ، قراءل جيدل واعية 

ألن كثيننر مننن أتباعهننا لنننم يعننودوا اهننذا التسننليم السنننلبي الننذي كننان علينننه 

 . الفهم أس
 

ع المسننني ية إلنننى م نننات المنننذاهب ، لنننو حننند  هنننذا لتفرعننن عبننند المسننني  : ولكنننن

سننتطين لسنننا نا نننديدا ، ن ننن فنني غنننى عننن الننك ، وضننطراع اضننطرااوال

  لملمته ، أو معرفة نتيقته ، ولن يكون هو العال  كما تظن . 
 

ة فنني مننذهب عـــبــننـد هللا : ولمننااا ال تتوحنند المسنني ية أمننام تلننك المنننادر القديمنن

فطننرل التنني العتمنند أصننوال واضنن ة مقبولننة للعقننل والمنطننق ، وموضننوعي ي

أن تلنك المننادر ليسنع الق عليها النسان ، وهذا أهنم ننيء ، انوصنا و

صنننول المبكنننرل مرتبطنننة ااأل –علنننى وضنننن منننا  –غريبنننة عنهنننا ، انننل هننني 

 لهذا سوف تكون أقرب للمناان من غيرها . للمسي ية األولى ، و
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 التني لنن نقند لهنالكن من أين نبدأ ، وتلك هني المشنكلة ال قيقينة ، و سي  :عبد الم

هنذا ألن تلنك العننور القديمنة ، حال ، مهما تقملنا في اللباقنة والتمندين ، و

ا كة ، ومضننطراة اضننطرااا نننديدا ، والولننو  فيهننا لننيس كانننع عنننورا ننن

رجنال  ارن اهناالكنيسنة سهال ميسورا ، واالقتراب منهنا عاصن  ممينع ، و

أضرم من النينران ، ال يعننيهم إال اقناء الوضنن علنى منا أقسى من ال قر ، و

ت كننند أن االكنيسنننة رجنننال ه ، ألن فينننه مننننال هم الشخننننية ، وهنننو عليننن

يعرفون واقعها أكثر من غينرهم ، ويعرفنون لكنهم ول جيدا ، ويعرفون ما تق

 د . أن االقتراب من تنفيذها هو الموت األكيأن تلك كلمات فق  ، و

مننن  نبنندأنبنندأ مننن حينن قناعتنننا ورضننانا ا ننه يوجنند اضننطراب منا ، و عـــبــنـد هللا :

نبندأ منن حيال المسي  علينه السنالم ، ونبندأ اإعمنال عقولننا اموضنوعية ، و

ن حين فطرتنا الطبيعينة ال نرل نبدأ ممشاكلنا ال قيقية من الكنيسة ، ورصد 

تلك هني نخاف أن نبدأ ، و أ والنبدأ االمنل ة العامة للنا  عموما ، نبد، و

الخوف مننه فتلنك جريمنة أانرو ال اند منن لبداية ، أما اضوعنا للتهديد ، وا

ديد ، من أجنل أن تننتعص مقاومتها ، نعم الكنيسة في احتيا  لمارتن لوثر ج

 الخبايا المخفية . األفكار وال قا ق و
 

قاقا جديندا فني الكنيسنة تريد أن تننن انشإان أنع من أتباع لوثر ، و عبد المسي  :

، سنوف أسننميك عبنند هللا لننوثر ، فهنل تسننتهويك الكنيسننة البروسننتنتنية ، أم 

 أن أراء لوثر أكلع رأسك ؟ 
 

 عـــبــنننـد هللا : أراء لننننوثر لننننم ت كنننل رأسنننني ، ولسننننع  ممنننن يبقلننننون لننننوثر ، وال

أرو أن الرجنل لننو ت نننل يسننته ، اقندر مننا تعقبنني جرأتننه ، وتسنتهويني كن

لتغيننرت تلننك المعلومننات التنني ت نننلنا عليهننا فنني عنننرنا هننذا  علننى جميننن

هننا لننم تخننر  عننن أفكننار لننوثر فني مقملثورتنه إلننى مننا أقننول ، انل وأكثننر ، و

 ثورته توجهع إلى سنلوك رجنال الندين أوال ، هنذا السنلوكأفكار الكنيسة ، و

تنسنى الذي انطبن على المسي ية كدين وكمعتقد ، ولمنااا تننر علنى لنوثر و

   ويكل  ؟
 

 .......... عبد المسي  : من ويكل  هذا ؟ أتقند هذا النقليزي البغي  الذي حاول 
 

علنى يعتبر األب الروحي لقمين تلك ال ركات الثورينة نعم هو ، وهو   عـــبـــد هللا :

كفننروا االمسنني ية اقنندر مننا امتلكننوا  هننم لننم يكونننوا هراطقننة والالكنيسننة ، و

هننم م قننون فنني هننذا ، ألن ال النندين وا أاننى الخضننوع لسننلطة رجننفكننرا حننر

الخرو  عليهم لنيس معنناه انرو  لدين أفسدوا أكثر مما أصل وا ، ورجال ا

 عن الدين . 
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عبد المسني  : قند يكنون هنذا فني السنالم ، أمنا المسني ية فنال ، الخنرو  علنى رجنل 

 . نفسه ، وطرد من رحمة البااا الدين هو ارو  عن الدين 
 

ال ينوحى ، رجل الدين هو مثلي ومثلك ومثل كنل الننا  ، وهنو هذا جنون  عبد هللا :

على غيرك ، فلما الخنرو  علينه انرو  عنن  سلطان له عليك وال إليه ، وال

، وهو ال يسنت ق أي تقنديس وال تعظنيم ، منن ، إنك اهذا تقدسه !! الدين ؟؟ 

 اعترافنا أنهم يست قون قدرا من االحترام ، يعادل قندر احتنرامهم ألنفسنهم ،

 وهذا مبني على سلوكهم وتنرفاتهم . 

لننب النندين الننذي يعلننم مطالنندين هننو الننذي ي فنن  النندين ، وهننو عبنند المسنني  : رجننل ا

وينقلها لنا و يوعينا اها ، ون ن ال نقدسنه اقندر منا ن ترمنه ، ألننه مسن ول 

  عنا . 

ول ، ال كل إنسنان مسن عبد هللا : الدين ي فظه هللا ، و رجل الدين ليس مس وال عنا 

علنى الشنخا ااتنه ، علينه معرفة أمور الندين واجنب ننرعي عن نفسه ، و

 . ، ورجل الدين ليس واسطة اين العبد وراه أن يب ن عنه انفسه 
 

، حتى تنتكلم عنن الواجبنات الشنرعية يا صاحبي أنع ال تقادل مسلما عبد المسي  : 

 . فطقو  المسي ية مختلفة تماما عما تقول 
 

 ، التنيسي ية دياننة م رفنة، أي لنم تبنق علنى أصنولها األولنىالم و االصة القول :

فيها اضطراب ننديد ألنهنا تخنال  الفطنرل ، وأنزلع على عيسى عليه السالم

، عنالول علنى النا  عليها، في أنياء عديدلهللا الطبيعية السليمة التي فطر 

، ي علنننى الفهنننم ، فننني أدق أمورهنننا، تستعننننجننندا أنهنننا عقيننندل غامضنننة 

الندليل علنى الننك ، وواالضنطراب فنني كثينر منن قضنناياهانناق  ي وطهنا التو

وم التي كاننع موجنودل فني ينية التي هي صلب المسي ية ال قة وأن الوحدان

، ي الننننارو اليننوم، مننا زال أثرهننا موجننود فنني تلننك األناجيننل التنني ا ينندمننا

، كننذا هننا نننيء مننن ال ننق ال نسننتطين إنكنناره، لكننن فيالتنني نرفضننها اشنندلو

، ال دلينل علينه هنم كناابوأنه إله أو اانن إلنه هنو ليه السالم عاعتبار عيسى 

ا ق الننذي يرينند أن يستوضنن  تلننك ال قنن، وااتهننا التنني ا يننديهممننن األناجيننل 

، الك الرجل النذي ناضنل كثينرا منن أجنل عليه أن يق  عند نخنية آريو 

أنند ، كنذا إن ، لكن التيار كنان أقنوو مننه وأعتنى ودينالبقاء على ص ي  ال

صنورل منن ميالدينة هني  523المقامن الكنسية التي عقدت مننذ عنام تاري  

األسننباب لنننذلك صننور ت رينن  النننك النندين ، وهننندم مقوماتننه النننن ي ة ، و

داول الدولة الرومانينة فني تلنك المرحلنة فني المسني ية كنان  عديدل ، ولكن

من أقوو العوامل على ت ريفها ، عالول على منا قنام انه اليهنود فني الخفناء 



 48 

اعتمنناد ، ثننم إن ضننياع النقيننل األصننلي وي مقتننلصنناب الننك النندين فنن، فقنند أ

اندون وجنه دفعهنم دفعنا لتقديسنها ، انل وي يون على الترجمنات الهشنةالمس

يننن أوصننالها كننان مننن ضننمن عوامننل الت رينن  فيهننا ، عننالول علننى تقطحننق 

أنننك ال تقنند فرقننة منننهم تناصننر تمننذهبها لمننذاهب عنندل متضنناراة ، حتننى و

بناع هنذه لهنذا ال يطلنب منن أت، وتعتبر دين مسنتقلة فيهم ، ألن كل فرقأارو

كلينا عنن ، ألن لكنل فرقنة عقيندل مختلفنة ااتالفنا الفرق جميعهنا أن يتوحندوا

طوا فهنا علنى هندف ذا اتفقع المسني ية اقمينن فرقهنا وله، والفرق األارو

يكتشنن  مننن وثننا ق تثبننع األصننول يقنند ومننا كننل و نند واحنند فقنن   أال وهننو 

 . ، أو تبرهن على االف ما عندهم ية الن ي ة للمسي 
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 :  الليلة الخامسة 
 

 ــســيــحــيــة الــتــوحــيــدم
 

مما ال يخفى عليك أن التوحيند الخنالا هنو األصنل ال نك فيه ، و اعـــبـــد هللا : مم

ار فني ن ااتنداع متن أن عقيندل التثلين، وهو األسبق زمانينا ، و في المسي ية

وجنود  هذا يدل على أن التثلين ال أصل له في المسني ية ، والالننرانية ، و

إاا ثبننع هننذا يقينننا لكننم لعلمننتم أن المسنني ية  لننع قرونننا لننه ااألناجيننل ، و

توحينندا ال تثليثننا ، ممنا يؤكنند أن طا فننة الموحنندين عننز وجنل يندل تعبنند هللا عد

  في المسي ية لم تكن ادعا وال ضالال . 
 

لتثليننن فنني المسنني ية هنني األصننل ، مسنني  : كينن  تقننول هننذا ؟ إن عقينندل اعبنند ال

عليها انيع المسي ية اقمين معانيها العقا دية ، فالتثلين هو األصنل النذي و

نفنني التثليننن النتفننع المسنني ية كليننة ، فكيننان  تندور حولننه المسنني ية ، ولننو

   اغيرها تتندع المسي ية .ي ية قا م على ألوهية المسي  ، والمس
 

يهمننا األصننل سنناق النبننات أم فرعننه عـــبــننـد هللا : دعننني أسنن لك سننؤاال اننديهيا : أ

 غننه ؟ و
 

ألننه ه نبنع أوال ، ثنم تلتنه الغننون ، وعبد المسي  : االطبن الساق هو األصل ، ألنن

توجنند  القنند السنناق يوجنند وي ملهننا ، ومنننه تسننتمد غننذا ها ، وأصننل لهننا ، 

الغننن فنرع وق ، فالسناق أصنل وفي ُسن يوجد إال الغنن الغنون ، ولكن 

 عنه . 
 

ي ألي عنننر ، فالسنبق التناريخ قننرت الطرينق علني  لقد أرحتني ، و عـــبـــد هللا :

ي هنو األولنى االنن ة منن تالينه ، االتناليقعله أصل لتاليه ، وأصال لكيانه و

 –قبننول التننالي ال يعننني رفنن  األصننل مطلقننا ، لكننن لننو تعننارا السنناق و

فب يهمنننا نتمسنننك ، هنننل  –الفننرع الالحنننق  –منننن الغننننن  –ق األصننل السننناا

 ااألصل أم االفرع ؟ 
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عبد المسي  : العقل يقول لنو ااتلن  األصنل منن الفنرع لتمسنكنا ااألصنل ، ألننه هنو 

لخطن  لتضناع  كان ااألصل جزء منن ا األسا  الذي ار  منه الفرع ، ولو

 يعانده . صل تماما ودا ، حتى قد يناق  األلتنوع متعدالخط  في الفروع ، و

 

التقنديم ، ، ف قا األصل له كنل  أحسنع العرالقد أحسنع القيا  ، و عـــبـــد هللا :

أن  هننا ي نق لنيا بة ، أو القريبنة منن الننواب ، ومنه تستقى األحكام النف

مننن عنندكم أرفنن أسن ل : هنل يوجند للمسنني ية أصنل أقنيم وأصنوب وأفضننل و

دسونها ؟ هل ترفعون كتااا فوق تلنك األناجينل تلك األناجيل األراعة ، التي تق

  ؟أم أن األناجيل هي أقيم ما تعتقدون ؟
 

يوجنند أقنند  مننن األناجيننل عننندنا ، هنني األقننيم واألهننم  اننالطبن ال ، ال عبنند المسنني  :

 . ، فهي أعتق منادرنا وأوفاها معتقدنا العتقادنا و
 

تتركنون تعاليمهنا منن أجنل تعناليم ن فلما تخنالفون تلنك األناجينل ، وإا عـــبـــد هللا :

، ال أسنا  لهنا فني أصنل  عقا ند وثنينة قديمنة ؟لسفات وأارو جاءتكم من ف

 أناجيلكم . عقيدتكم و
 

ن نن كمسني يين ال نعتقند إال منا هنو منننوب علينه هذا ال يكنون ، و عبد المسي  :

 في أناجيلنا . 
 

أننهر لفون أنناجيلكم ، وتخناال ينا صناحبي ، أننتم فني معتقندات عديندل  عـــبـــد هللا :

لتثلين ، فالتوحيند النذي هنو صنلب وأ  اتخالفون فيه أناجيلكم التوحيد و ما

معتقننندكم ال تننن اهون لنننه ، والتوحيننند النننذي هنننو أ  أنننناجيلكم ومعتقننندكم ال 

نكم ال تقيمننون عليننه أي معتقنند ، التوحينند الننذي هننو لننب ديننتنندينون اننه ، و

ين ، حتننى تضننلننه فنني أننناجيلكم  الننذي ال وجننودت نناولون الطننه االتثليننن و

معالمننه وتنم نني أثنناره ، ولهننذا صننار التثليننن هننو أ  وصننلب عقينندتكم ال 

النننذي دعننا إلنننى الننذي تقدسننونه، واهننذا أننننتم تخننالفون كتنننااكم التوحينند ، و

 التوحيد المطلق ، اعيدا عن أي نبهة من الشرك . 
 

التثليننن يلننا قن  ، ونخننال  أناج ن نن ال نخننال  كتااننا المقند  ، وال عبند المسني  :

 ليس نركا ال هو عين التوحيد . 
 

  إن هذا لعقيب !! ! ،التثلين عين التوحيد !! كي  ؟ عـــبـــد هللا :
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ن ن نؤمن اثالثة آلهة متكاملة متداالة ملت منة معنا فني إلنهو واحند ،  عبد المسي  :

، الاننن و الننرو  القنند  إلننه واحنند فننرق اينهننا ، هننم ارب و ا ال اننالف وال

 العقل يقب أن يخضن لما فيه الثالو  من افاء و غموا . و
 

كينن  يكننون الثالثننة واحنندا ؟ فهننل هننم آلهننة ناقنننة فيكملننون اعضننهم  عـــبــننـد هللا :

اعضنننا ، حتنننى يكوننننوا إلهنننا واحننندا صننن ي ا ؟ أم هنننم آلهنننة كاملنننة مسنننتقلة 

؟؟ لهة ، لكل منهم كينونته الخاصنة واسنتقالليته عنن غينره فيكونون ثالثة آ

، وهنا تنتفي الوحدانية حتمنا ، والعقنل النذي يقبنل االخضنوع للغمنوا هنو 

  عقل العامة الذين ال يستطيعون تميز ال قا ق ايسر وسهولة . 

 

حنرارل ، لكنهنا ظر يا أاي إلنى الشنمس ، فهني ننار وننور وضنياء وان عبد المسي  :

 كلها الشمس ، نمس واحدل ال نمو  عديدل . 

 

الشنمس كلهنا ، والننور جنزء آانر  وليسع هيجزء من الشمس  النار عـــبـــد هللا :

هنو أي منهنا منفنردا   ال نرارل جنزء أاينر ، ولنيس، والضياء جزء ثالن ، و

ي نق لننا أن  ، انل هنم فني اجتمناعهم معنا تكنون الشنمس ، والكلهنا الشمس 

شنمس ، و هنذا ألن كنل جنزء ال النطلق على ال رارل فقن  أو الننور فقن  أننه 

الخاصنة ، ال مقومننات الشنمس كلهننا ، ولهنذا فهننذا ال مقومنات نفسننه ي منل إ

  مثال في غير موضعه . 
 

 لكن الله ال اد أن يكون كامال .   عبد المسي  :
 

اللننه احتيننا  ، و الكمننال معننناه اسننتقالل ، ال ارتبنناط ، والصنندقع ، وعـــبــننـد هللا : 

هننؤالء فنني النننفات ، وي الوجنود ، متفننردا الكامنل ال انند أن يكننون متفننردا فنن

، فمنن فنيهم األول ، و منن التنالي ، و منن فنيهم مترااطين عندكم ثالثة آلهة 

وإاا كنان ارب سنااق علنى ومن يقنود ومنن يُق ناد ، صاحب الوص  الكامل ، 

إاا كننان االاننن ا دليننل عنندم ات ننادهم فنني الننزمن ، واالاننن ا سننب أاوتننه فهننذ

االاننن فلنم نسننمن أنننه ، أمننا  مخلنوق مننن ارب فننارب دومنا لننه صننفات الخلنق

 ااك تفرد و امتياز ثانو لآلب . الق ني ا ، و
 

 كلهم سواسية في النفات . إنهم كلهم أول ، و عبد المسي  :
 

كالمننك هننذا يخننال  النقيننل ، مخالفننة فاضنن ة ، فلقنند وصنن  عيسننى  عـــبــننـد هللا :

نننرف التيننرل ا نننه لننيس كننالرب ، فنني العلننم وعليننه السننالم نفسننه مننرات كث

 إما أن أناجيلكم ااط ة . ثبع هذا فإما أنكم على ضالل ، و إااوالقدرل ، و
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تضننارب ايننننا قنن  ،  معتقننداتنا مننن أناجيلنننا ، والهننذا لننن يثبننع ، و عبنند المسنني  :

هننذا هننو تفنناوت ، و الننرو  القنند  واحنند ال اننالف اينهننا والوارب واالاننن و

 سر من أسرار المسي ية . 
 

ا فنال داع لنه ، والإ عـــبـــد هللا : دعننا  لكنن ، رجناء مننه اا كان الدين و العقيندل سنر 

مننن أسننرار المسنني ية ارن ، فلهننا حنندين آاننر ، لكننن ألعننرا عليننك كننالم 

حه ال نادي عشنر عيسى عليه السالم في أناجيلكم أنتم ، فهذا متى في إصن ا

ن ، امعنننى أ  كننل نننيء قند دفننن إلنني منن أانني   : يقنول  فيننه، و 22العندد ، 

منن  جمين ما قام اه عيسى عليه السنالم منن معقنزات ليسنع منن قدرتنه وال

كاننع لعيسنى علينه السنالم نفنس  فعله ، ال هنذا منن هللا العلني القندير ، ولنو

  الراانن قدرات ارب لفعل كل هذا من نفسه ، كذلك ورد في متنى ، االصن ا

إلننى   و اعنندما صننرف القمننوع صننعد : يقننول  ، و فيننه 25االعنندد عشننر ، 

لمننن ينننلي ؟ إاا كننان ، ادايننة هننل اللننه ينننلي ؟ و القبننل منفننردا لينننلي  

إن  –إال فلينزم ، ومنزلنة ودرجنة فمعنى هذا أن ارب أعلنى مننه  ينلي لآلب

أن يبادله ارب صالل انالل ، وهذا لم ينرد ااألناجينل قن  ،  – نكانا متساويي

ة اننا أنناجيلكم ، ارب غير متساويين فني الدرجنوهو دليل على أن االان و

ثم هل يقوز لالله أن ينلي لرب آار ؟ إاا كان هذا الله كامال فال يقنوز لنه 

هنذا إنقينل منرقس يؤكند علنى صنالل المسني  يننلي للنه آانر ، ويتعبد وأن 

فني الننبا    و يقنول :  فينه، و 53 عنددم في الص ا  األول ، عليه السال

لنم ، و كان يننلي هنناك  ، وااكرا جدا قام و ار  ومضى إلى موضن االء 

يرد في األناجيل أن عيسى عليه السالم طلنب منن أحند أن يننلى لنه عااندا ، 

:   و اناطال يعبندونني    2 عنددال قال في اات النقيل االصن ا  السناان ، 

، أي منن يعبند عيسنى انن منريم علينه السنالم فهنو يفعنل اناطال ، ينا أصن اب 

عليننه السنالم انناطال يفعنل ، هننذا هننو  العقنول : إن مننن يعبند عيسننى انن مننريم

لمنا تغيبنون و لما التكبر علنى ال نق ؟كم يقولها اوضو  فلما العناد ؟ وإنقيل

عقولكم ؟ ، ثم اسمن إلى عيسى عليه السالم يقول فني وضنو  ال افناء فينه 

  :  ، و فينه 26عندد االص ا  الثاني عشنر ،   -مرقس  –في اات النقيل 

اسمن يا إسرا يل النرب إلهننا رب واحند   ، فنالرب  إن أول كل الوصايا هي :

رب واحد ، ليس ثالثة في واحد ، ثنم يؤكند علنى النك فني اات الصن ا  فني 

آاننر سننواه   ، فمننا معنننى أن  ، فيقننول :   ألنننه هللا واحنند ولننيس 52 لعننددا

آاننر سننواه ؟ ، فهننل للتثليننن مقننال أو  يكننون هللا واحنند ، و مننا معنننى ولننيس

النرو  القند  آلهنة تعبند  االان وال ه ال ، فاهلل واحد ، وليسمكان هنا ؟ ، إن

منرقس  –اقنرأ فني اات النقينل  ، فاهلل واحد ليس آار سواه ، ومن دون هللا
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تلنننك   وأمنننا النننك الينننوم و:  فينننه، و 52 عنننددالصننن ا  الثالنننن عشنننر ،  –

ب االانن إال ار المال كنة النذين فني السنماء وال الساعة فال يعلم اهما أحند وال

ى ألنيس معننن ؟  ، ارب يعلنم وحنده و االانن ال يعلننم قن  ااك الينوم متننى هنو ؟

هننذا أن هننناك ااننتالف اننين ارب واالاننن فنني العلننم ؟ ، إن ارب واالاننن غيننر 

الصن ا  الخنامس ، وفني ، فكين  يكوننان واحندا ؟؟ متساويين في علمهما 

لتاسننعة :   و فنني السنناعة ا فيننه، و 21العنندد س ، عشننر ، مننن إنقيننل مننرق

صنرل يسننوع انننوت عظنيم قننا ال إلننوي إلننوي لمنا نننبقتني ، الننذي تفسننيره 

إلنه ضنعي  يسنتغين ويطلنب النقندل منن  ، أهنذاإلهي إلهي لمااا تركتني ؟   

ان ؟ االت كينند ال ، أحنندهما يغيننن ، فهننل يتسنناوو اللهنن، ينقنند و؟؟ إلننه قننوي 

تنقدا أحندهما يننرل مسنارانر ضنعي  ال يقندر علنى حماينة نفسنه ، قوي و

يرتضنني أن يعبنند إلهننا ينننرل فمننن منننكم يرضننى وواراننر ينقنند صنناراا ، 

ات الصنن ا  مننن ا 22العنندد ؟! ثننم لنقننرأ طالبننا النقنندل والعننون يسننتغين و

،  :   فنننرل يسننوع انننوت عظننيم و أسننلم الننرو    اننذات النقيننل ، و فيننه

ل يسنت ق أن ، فهنلعندم وجنود منن ينقنذه !! منات فهذا إله قند أسنلم النرو  و

ارب لننم يمننع قنن  ، لقنند يعبنند هننذا الميننع ؟ ! واننالطبن االاننن جننرب المننوت و

ادعنى الننننارو أن االاننن قنند منات ثالثننة أيننام ، فمننااا جنرو للكننون فنني هننذه 

األيننام الثالثننة ؟ هننل سننار علننى عادتننه كمننا هننو ، فلننم يتنن ثر امننوت اللننه أم 

وجننوده لنه ، فهنذا إلنه منا  ؟ إن لنم يتن ثر الكننون امنوت الكنون واضنطرب ال

النقيننل امنندو اموتننه فلمننا لننم يخبرنننا التنناري  و إن تنن ثر الكننونكالعنندم ، و

، فنني هننذا إنقيننل لوقننا قننن علننى الكننون جننراء موتننه ؟ !! ، والضننرر الننذي و

قننال ااهننب يننا يقننول :   ف جااننه يسننوع و، وفيننه  1عنندد الصنن ا  الرااننن ، 

طلنب منننه فلنم يإيناه وحنده تعبند   ، يطان إننه مكتنوب للنرب إلهنك تسننقد ونن

النرو  القند  انل للنرب وحنده فقن  ، ثنم اسنمن هنا أن يسقد لآلب واالانن و

:   هللا لنم ينره أحند قن   فينه، و 11 العندديقول في  يوحنا في إص احه األول

مننن عاصننروه لننم يننروه أم يننا تننرو حننواري عيسننى عليننه السننالم و  ، فهننل 

ا ألن هللا لننم يننره إلهننرأوه ؟ !! إاا قلنتم أنهننم رأوه فننال يقننوز لكنم أن تقعلننوه 

معاصنريه نقنول لكنم كنذاتم ،   من حواريه وإن قلتم لم يره أحد قأحد ق  ، و

لقد اين عيسى علينه السنالم واردل في ننوب إنقيلية كثيرل ، وألن رؤيته 

له ، مننن فعننل الننرب الننذي أرسنن لهننو اننأن كننل مننا قننام اننه لننيس مننن فعلننه 

ع طعننامي أن أعمننل :   قننال لهننم يسننو فيننه ،51 عننددوالصنن ا  الرااننن ، 

مرسنننل ال مشننني ة أتمنننم عملنننه   ، عيسنننى رسنننول و مشننني ة النننذي أرسنننلني

مننن الصنن ا   يقننول إنقيننل يوحنننا فنني العنندد التاسننن عشننرمسننتقلة لننه ، و

قال لهم ال نق ال نق أقنول لكنم    ف جاب يسوع والخامس ، و اكل وضو  : 
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، فهنذا أالن   ال يقدر االان أن يعمل من نفسنه نني ا إال منا ينظنر ارب يعمنل  

مسنتقلة عنن مشني ة هللا  اعتراف من عيسى علينه السنالم ان ن مشني ته غينر

ن أن يتننرف منن تلقنناء نفسنه ، انل هننو من مور منن نه ال يسننتطيأننتعنالى ، و

لتتضنن  معالمهننا أاننين اقننول عيسننى عليننه راننه ، ثننم لتكتمننل النننورل أكثننر و

  ألنني قند  : فيه، و 51عدداد  من اات النقيل ، السالم في الص ا  الس

، مشني ة  نزلع من السماء ليس ألعمل مشني تي انل مشني ة النذي أرسنلني  

إن وجند ، فهل يوجد إلنه انال مشني ة ؟ ، وهنا مختلفة عن مشي ة ارب  االان

أال يكننون أقننل قنندرا مننن اللننه صنناحب المشنني ة ؟ ، ثننم يقننول عيسننى عليننه 

ي ة اننذات السننالم ، مؤكنندا علننى أنننه نبنني مرسننل ، لننيس إلهننا صنناحب مشنن

:   و منن نفسنني لنم آت   ، ثننم هننذا  21 عننددالنقينل ، االصنن ا  السناان ، 

ه ، و حقيقتنه فيقنول اكنل عيسى علينه السنالم يقندم القنول الفننل فني ماهيتن

نقينل يوحننا ، ، فني الصن ا  الثنامن منن إ لوال ت ويناال لنبس ، وضو  ، و

أنا إنسان قند كلمكنم كنكم ارن تطلبون أن تقتلوني ، ول  و:  فيه، و 13عدد 

سنالم يقنول عنن نفسنه أننه اال ق الذي سمعه من هللا   ، نعم عيسى علينه ال

عليننه  أنننتم تقولنون عنننه أنننه إلنه ، فمننن نننندق ؟ أننندق عيسننىإنسنان ، و

أرينند ي أم نننندقكم أنننتم ؟؟ أجننب يننا صناحبي لقنند أطلننع عليننك ، ولكننن السنالم

ننندقكم أننتم ينا رجنال سماع رأيك أنندق عيسى انن منريم علينه السنالم أم 

عيسنى يقنول عنن !! ، وت لهونه ، ويا من تعبدون عيسى  ؟دين الننرانية ؟

أنننتم تقولننون إننه إلننه ، ألنيس هننذا عقيبننا و نفسنه فنني األناجينل إنننه إنسنان ،

 ؟؟ ، فهل أنتم أعلم اعيسى من نفسه ؟!! ؟
 

جننبال ا وتننال كبيننر مفننرد ، وتننننن منننهال لمننااا تنظننر إلننى الننك النننا عبنند المسنني  :

كثيرل ، وعديندل تثبنع  ك ننوبأمامو، من االستفسارات والتعقبات عاليا 

 راواية رانا يسوع المبارك ؟ ألوهية و
 

اغينر ت ناول الهنرب وسنتعاند انال حقنة ، ها أنع تسب  ضند التينار ، و عـــبـــد هللا :

 قد عرضع لنك منن النننوب، ال ل ليس الك يا صاحبي ننا مفردادليل ، و

اقمينن  أت نداك أن تقند نننا واحندا، وت كد أن ااألناجينل أضنعافها ، والكثير 

، أو يقنول عننه عنن نفسنه  إننه إلنه  علينه السنالم فينهاألناجيل يقول عيسنى 

، ال كل ما عرضع لك ال يؤكد إال اشنرية عيسنى علينه السنالم ، راه أنه إله 

هندم  ، والمزعومنة وت كيد اشرية عيسنى علينه السنالم معنناه هندم راوايتنه 

راوايتنه معننناه هندم التثليننن مننن جنذوره ، ف ابرنننا أيهننا الرجنل أيننن التثليننن 

 ؟ ،، ومنا مننادركم فيننه ؟ ؟حندثنا عنن التثلينن مننن أينن جناء ؟ ؟ااألناجينل ؟
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؟ ، إن هنل هنو األسنبق أم التوحينند ؟؟ ووكين   هنر التثلينن فني المسني ية ؟

  ننب  مثلثين .  –وهذا لن ي د   –سبق التثلين 
 

التثلينن فني المسني ية قنديم ، ولننا علنى النك دالالت عديندل وكثينرل ،  لمسي  :عبد ا

جننزء ، اننل يسننوع فيننه  الننك النننا الننذي يبننين إنسننانية المسنني  ال ننكننرهو

هذا هو مقنند حديثنه هننا إنساني ، هو الناسوت ، وهو ملت م االالهوت ، و

 . 

المننه إ هننار اشننريته ك اننل مقننندوهننل أنننع أعلننم امقنننده منننه ؟؟ ،  عـــبــننـد هللا :

حقيقتننه عليننه السنالم عننن أن يوضن  ماهيتننه وهننل عقنز عيسننى الكاملنة ، و

اطاانا يقنال فني نندول  إن كالمنه وحني لعقيندل ، ولنيس ؟ وانوصناألتباعه 

عاارل ، ينسى امقنرد أن ينتهني مننه ، لقند قنال اوضنو  ال لبنن فينه :   أننا 

 ، أم تنرو أننه نسنى هنالناسنوت لقاأراد أن يقول أنا الهنوت و إنسان   ، ولو

إن حند  النك فنال  ؟ ،؟وحقيقنة ااتنه أم عقنز عنن التعبينر عنن كينونتنه  ؟؟ ،

جنل ، أمنا عنز ويست ق هذا الناسي العناجز أن يكنون إلهنا يعبند منن دون هللا 

التنناري  دون كننل الننك ،  ية فلننيس أقنندم مننن التوحينند ، والتثليننن فنني المسنني

وأننننع تتكبنننر علنننى ال نننق  ال مقنننال للشنننك فينننه ،ننننديد ، ايننننه اوضنننو  و

تا هنة ت اول أن تفلس  األمور لتتوه ال قيقة في ألفا  عميقة وال قيقة ، و

ك ملتويننة ، لكننن صنندقني سننيظهر ال ننق علننى لسننانك أو علننى لسننان غيننرو

الباطنل ، وأننع تعلنم أن التثلينن لنم يقنر فني النننرانية إال وزينن زين  مهما 

د صننراع مريننر ضنند ديننة ، اعننميال 523اانعقنناد مننؤتمر نيقيننة ، أي فنني عننام 

 أتباعه .  التوحيد الخالا و
 

غلنب ينن متنى  هنر ؟ وكين  اندأ ؟ ولمنااا انتننر وفلت دثنا عنن التثل عبد المسي  :

 في المسي ية ؟ وتغلب 
 

ن تنناري  الت رينن  فنني الننننرانية تعننرف أد أن تعنني وانندأ اا انندء ال انن عـــبــننـد هللا :

كنسنية ، التني عقندت فني أوروانا ، ن المرتب  ارتباطا مبانرا اتاري  المقنام

لننم تسننيس انننفس ت فنني الكنننا س الشننرقية لننم تتعمننق وهننذا ألن االن رافنناو

الدرجة التي أثرت فيها الدولة على الكنيسنة فني أوروانا ، انل لنقنل فرضنتها 

مالا آمن ي ميهنا منن غندر اقوتها ، في وقع كانع المسي ية تب ن لها عن 

 ننع ين دال المبراطور قسنطنطين المسني ية لهذا ف اليهود والوثنيين ، و

، عليهننا ال فننا  عليننه اكننل حيلننة  نننرفا ،الكنيسننة أنهننا قنند حننازت مقنندا و

، وأدرك جينندا ، ولقند فطنن لننذلك قسنطنطين ومهمنا كلفهنا الننك منن تنننازالت 

يبنندل فنني ي ننرف ور و، ف اننذ يغيننأمامننه منندو ضننع  الكنيسننة منندو قوتننه و
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علنننى معتقنننده النننوثني  واه ، ود كيفمنننا ي لنننو لنننه ، وعلنننى هنننالمسننني ية 

 يبين له اميم فعله . يمنعه و، دون أن يقد من يوقفه أو المسي ية دسا 
 

إان أنع تتهم رجال الندين ان نهم هنم منن تنرك المبراطنور قسنطنطين  عبد المسي  :

 يعين في المسي ية ادون أن يردعوه . 
 

تقاعسنهم ، ولنم يقنم يعارضنه   ناهد على التارينعم أتهمهم اذلك ، و عـــبـــد هللا :

ننني  ع أتباعنننه ، ولكننننإال آرينننو  و لنننيهم نها ينننا اقنننول قسنننطنطين ااتنننه قُضِّ

قضناء علنى الموحندين فنني لنوال قسنطنطين هنذا لمننا تنم الوسنلطان دولتنه ، و

 .  وإاادتهمالمسي ية 
 

 تانطفنن أتباعننه كننانوا قلننة قليلننة من رفننة ازغننع ثننم لكننن آريننو  و عبنند المسنني  :

اكثرل ما تبخروا هكنذا سنريعا ،  ن لهم كيان أو كانوا مؤيدينكا سريعا ، ولو

 لنمدوا في وجه من تدعي أنهم م رفون . و
 

اطننص قسننطنطين مننن الضننراات قولننك حننق يننراد اننه ااطننل ، فقننول و عـــبــننـد هللا :

مسني ية فني اات الوقنع مننن اليهنود والنوثنيين ، وت نالفهم معننا الموجهنة لل

منا  امدوناتنه اينر نناهد علنى النك ، أيضنا التناري ضدها قد غلب وناع ، و

زلننتم تقدسننونها ت مننل لكننم الكثيننر التنني مننا زالننع تلننك األناجيننل األراعننة و

ولكنكم ال تقنرؤون األناجينل اعناينة  الكثير مما يخال  معتقداتكم الم رفة ،و

و كننذاا اضننطراب التففننتم عليننه لتفسننروه واهتمننام ، وإاا عنننَّ لكننم تننناق  و

ه ، حتنى ال يدركنه عامنة ننعب الكنيسنة ، فهنناك قضنايا اغينر معنناه ننتزورو

لننتخلا منهننا ، يرغبننون فنني ايتقبلونهننا ، و عدينندل ال يفهمهننا النننا  ، وال

رغنم هننذا  ولكنننوتننغا علننيهم حيناتهم ، عقننولهم ، تنناق  فطننرل البشنر و

  يؤمنون اها قهرا ال طوعا .
 

 عقولهم ؟ رل البشر وتلك القضايا تخال  فط مثل لي لما تقول ، أي عبد المسي  :
 

ا وقننع عرضننها ، عدينندل ، أنننع تعرفهنا جينندا لننيس هننذقضننايا كثيننرل و عـــبــنـد هللا :

النزوا  والطنالق فني لكن منهنا الخنالب ، وطبيعنة عيسنى علينه السنالم ، و

، لكننن لنعنند لكالمنننا عننن التوحينند والتثليننن غيننر الننك الكثيننر ، والمسنني ية 

المقهنورل فني ت رين  المسني ية التني  دور المقامن الكنسيةوتاريخهما ، و

، أمننا تلنك القضننايا فلننن أنزلنع علننى عيسنى عليننه السنالم ، فهننذا أوفنق ارن 

، ألنها جند مهمنة ، وعليهنا جندل ننساها ، ولسوف نعود لها في وقع الحق 

 . كبير 
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 اعرا ما لديك .  عبد المسي  :
 

يننات عدينندل تنندعو للتوحينند لنتفننق أوال علننى أن األناجيننل مملننوءل اآ عـــبــننـد هللا :

اهننا آيننة واحنندل تنندعوا للتثليننن ، كننذا لننيس ااألناجيننل آيننة  الخنالا ، ولننيس

واحدل أمر فيها عيسى ان مريم عليه السالم أتباعنه أن يعبندوه منن دون هللا 

 –اينننع األناجيننل بننادل كلهنا هلل ، دون نننريك ، اننل و، اننل وجننه الععنز وجننل 

أن لننيس اننن مسنناو لننآلب قنن  ، وأن لننيس اال –اوضننو  وفنني آيننات عدينندل 

إرادتنننه ، كنننذا ايننننع رادل مسنننتقلة ، أمنننام مشنني ة ارب وإ لالاننن مشننني ة وال

األناجينل اننالنا الواضن  المبانننر أن عبنادل عيسننى انن مننريم علينه السننالم 

 ااطل و افتراء .  
 

أسنتطين أن  نعم نعم ، أتفق معنك فنيم تقنول ، فتلنك هني ال قيقنة ، وال عبد المسي  :

 ا . أنكره

علنى تسنتطين أن تنكرهنا فلمنا ال تسنلم اهنا  طالما تلك هي ال قيقة وال عـــبـــد هللا :

 ؟؟ !! المن 
 

 . للخوا في المست يالت  وال داعو اعرا ما عندك ، هيا  عبد المسي  :
 

لمنننااا ثليننن فننني المسنني ية النننننرانية ؟؟ ومتننى  هنننر التإان أينننن و عـــبــننـد هللا :

مننا هنني العوامننل التنني التوحينند فنني تلننك الديانننة ؟؟ وعلننى  انتنننر التثليننن

مقمل هذا :  كي  ت ولع المسي ية من التوحيند إلنى ؟ وساعدت على الك ؟

 !  ؟التثلين ؟
 

ليننك أن تسننتدعي مرويننات ع هننذا ت صننيل واضنن  للموضننوع ، ولكننن عبنند المسنني  :

ن االضطراب ، علنى أن تكنولتلك الفترل الموغلة في القدم و التاري  النادق

  م ترمة التوثيق . 
 

 لكني أرتنب إجنااتي فكالمني سنيدور حنول نخننيتين كنانانال ننك ، و عـــبــنـد هللا :

نخننية  ت ويلهنا فني تلنك الفتنرل ، أولهمنالهما أكبر األثر على المسي ية و

ن قنند أصننااا أرو أن هننذين الننرجلياننولس ، والثانيننة نخنننية قسننطنطين ، و

ريننق غيننر الننذي أنزلننع مننن أجلننه ، طا اهننا فنني اهبننالمسنني ية فنني مقتننل ، و

كثيننر مننن عننن عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم ، والمسنني ية رحننم ا قطعننو

ينسنبون المسني ية ننه ، انل ويؤيدوؤراين ال رل عقولهم يعرفنون هنذا والم

ل ال لعيسى ان منريم علينه السنالم ، وهنذا لنيس كالمني ، ان، ال الية لبولس 
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م متننننوفرل لكننننم ، ولكنننننكم كننننالم علمنننناء الالهننننوت األورايننننين ، ومنننننادره

  ترفضون أا اثهم ال رل ، وترمونهم االهرطقة . 
  

، مننا هننو إال اننزعبالت كاااننة صنن ة لننه ، و هننذا كننالم غريننب ، وال عبنند المسنني  :

 مننن اعينند ، فننن ن ون ننن ال عالقننة لنننا االكنيسننة الغرايننة ال مننن قريننب وال

 . كاثوليك أرثواكس وهم اروتستانع و
 

حياته صار علنى قناعنة تامنة منن أن هنذا ل من در  تاري  اولس وك عـــبـــد هللا :

أن داولنه المسني ية غنام  ، والعميناء رجل لم يتخل ل ظة عن يهوديته ال

، ة ، إلنى مالمن  مشنوهة مريب ، لم يلبن أن انتهى اتغينر مالم هنا ال قيقين

يسنعني  ، وال غامضة فلسفية ثنية ومن فلسفات وأفكار قديمة ، ووم اوال 

إال أن أعننرا كننالم رجننل مسنني ي كنناثوليكي هننو وول ديورانننع حيننن  هنننا

بعننة جامعننة النندول يقننول فنني كتااننة قنننة ال ضننارل القننزء ال ننادي عشننر ط

وهنو كننالم هنام جنندا فني هننذا  -، منا اعنندها و 245م ب 1625العراينة فنني 

:   أنشننن  انننولس الهوتنننا ال نقننند لنننه إال أسنننانيد غامضنننة أنننند  –المن نننى 

مسننني  .... ثنننم يقنننول : و أضننناف انننولس إلنننى هنننذا الغمنننوا فننني أقنننوال ال

الالهوت الشعبي المؤسي ابع  أراء صنوفية غامضنة كاننع قند ااعنع انين 

لم تق  على الوثنينة انل تبنتهنا   ، نعنم النا  ..... ثم يقول : إن المسي ية 

، وهننذا كننالم اطيننر جنندا مننن واحتضنننتها يقننول إن المسنني ية تبنننع الوثنيننة 

  ا قيمة كلمته وأثرها !! رجل مسي ي ، يعرف جيد
 

منناهل الب نن د أال يؤانذ كنالم األوراينين وهذا كالم ليس سهال ، والا عبد المسي  :

ؤالء قنند أسنناؤوا كثيننرا للمسنني ية وللننرب يسننوع ، ألن هننتامننة لننديهم اثقننة 

هننم أاعنند مننا يكونننون عننن العلمنني ، ومننناهل الب ننن اننزعم العلننم والعقننل و

، وأننك أن الرجنل مسني ي ، انل هننو ومننا والندين عموعنن العلنم المسني ية 

 . يهودي 
 

ن الدراسنات ديانتنه هننا ، انل يعنينني مننادره ، إيا صاحبي يعنيني ال  عـــبـــد هللا :

إال أنهننا قنند أفننادت كثيننرل التنني قامننع فنني الغننرب اننرغم مننا اهننا مننن سننلبيات 

المسي ية كثيرا ، ال و لقد قرانع المسني ية منن الننا  منرل أانرو ، اعندما 

معتقننداتها عنن الندين ، كننان سنببها الكنيسنة و صنيب المقتمنن الغراني اننردلأ

لكنني  يهننذا الننذي حنندا ارجننل مثننل توليسننتو، و، اننل والمتضنناراة الغامضننة 

األناجينننل قننند فينننه ت، ين يينننننن إنقنننيال ااصنننا انننه يسنننميه إنقينننل توليسنننتو

ال قيقننة إن الننك ، ووجمعهننا فنني إنقيننل واحنند ، ويسننعى لتهننذيبها األراعننة 

رل لوجود اطن  منا فني إال أنه أعطى إنا –كثيرا ارغم ت فظنا عليه  –ل العم
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اننرغم كننل النننك لننم تقننن  ، ويننننن فقنننول اينهننا واننين أتباعهنننا المسنني ية 

 لنوأده، انل سنعع والمنطنق ال قنة أمام هذا العمل لت اراه االرأي والكنيسة 

لنه  منذهباصنار و –فني أورانا  –اكل قوتها ، فمااا جرو ؟ ، لقد نمى إنقيله 

ع الكنيسننة عنن الننرد عليننه اال قننة والننرأي إلننى ارن نامننأتبناع يؤيدونننه ، و

  الفكر .و
 

هننل معنننى الننك أنننك تؤينند الخننرو  علننى الكنيسننة ، لمقننرد الخننرو   عبنند المسنني  :

  ؟؟وارااء ، وانوصا من غير المتخننين عليها 
 

د الخننرو  علننى ، اننل أؤيننمطلقننا أنننا ال أؤينند الخننرو  علننى الكنيسننة  عـــبــننـد هللا :

اعنندها عنن المنطننق فني مواقن  كثيننرل ، فالعقيندل ليسننع أااطينل الكنيسنة ، و

القسس هم اشر مثلنا ، لنيس لهنم من البشر مهما كان ، و البااا و ملكا ألحد

إن كنان لهنم أجنر فهنذا فيمنا ايننهم و انين راهنم ، عند هللا ، وأي مزية علينا 

اكنل وسنيلة ، لكنن أن فضنه ، ولى عقول النا  فهذا منا نرأما أن ي قروا ع

يؤلنه النننا  الباانناوات والقساوسننة فهنذه جريمننة ، تسننت ق أن ت ننارب اكننل 

  لسان ، وتقاوم اكل جنان !!!
 

قسنطنطين ، عن موضوعنا ، فهينا لنعند لبنولس و أال ترو أننا ارجنا عبد المسي  :

 هيا . 
 

، وت رين  ، وتبنديل عامنل تندمير  ةأما اولس فكنان داولنه للنننراني عـــبـــد هللا :

ءه التنني أدالهننا علننى المسنني ية ، ولننم يشننهد علننى الننك آرالهننا ، ووتمزيننق 

مننريم عليننه السننالم ، كننن لهننا أي وجننود أثننناء حيننال المسنني  عيسننى اننن ي

جمين علماء الغرب يقرون على أن مسي ية اولس تختلن  كلينة عمنا جناء و

قننادين ال اعتقنناد ، فنننرنا أمننام اعت، و دعننا إليننه المسنني  عليننه السننالم اننه 

 . واحد 
 

، وال يوجند الندين إن اولس رسول مرسنل ، ومقي نه إكمنال للنوحي و عبد المسي  :

 . االف  اهر اين رسا له واألناجيل األراعة 
 

امننا  –لنم يكمنل أو يننتمم النوحي ، انل هنو انولس لنيس رسننوال ، وهنو  عـــبــنـد هللا :

منا جناء انه مناقضنا لمنا هنل يعقنل أن يكنون قد هندم المسني ية ، و –جاء اه 

ولنتعلم أن تلنك األناجينل األراعنة  ؟؟ ،جاء اه عيسنى انن منريم علينه السنالم 

واننرغم الننك يوجنند اننالف اننين األناجيننل ألفننع وكتبننع اعنند اننولس ال قبلننه ، 

 .  واين رسا ل اولس 
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إال لكنننا أمننام يتننناق  مننن النرب يسننوع فنني نننيء ، و ال ، اننولس لننم عبند المسنني  :

 . وهذا غير وارد في المسي ية  ،اضطراب عظيم 
 

لقنند االمسنني ية ، ون ننن فعننال أمنام اضننطراب عظنيم صنندقع !! ، لكنن  عـــبــنـد هللا :

هننا أنننه ألننه ننناق  اننولس عيسننى عليننه السننالم فنني عنندل قضننايا منننيرية من

هننذا لننم يقلننه عيسننى عليننه جعلننه اانننا هلل حقيقننة ، وعيسننى عليننه السننالم ، و

وحوارييننه الب عننند عيسننى اننن مننريم الخنن السننالم عننن نفسننه مطلقننا ، كننذا

لخالب منن اليمنان والعمنل العمل النال  ، أما اولس فقد حول اااليمان و

آدم عليننه السننالم اعيسننى  التضنن ية عننن اطيننةالنننال  إلننى عقينندل الفننداء و

ثالننن مننا اننال  فيننه اننولس نفسننه ، ومنهننا نشنن ت عقينندل النننلب أيضننا ، و

 الختنننان ، النننذي كنننان منننن صنننلب  عيسنننى علينننه السنننالم هنننو مسننن لةتعننناليم 

انولس فنرط فينه ، و تننازل  ولكننمثلما هو موجود االيهودينة ، المسي ية ، 

، أيضا اال  انولس عيسنى علينه السنالم فني ، حتى ال يختتن الرومان عنه 

  ، فعيسى عليه السنالم هنو نبني لبنني إسنرا يل فقنالخاصة دعول المسي ية 

جعننل لكننن اننولس اننال  هننذا ، ولمسنني ية ، لننم يننؤمر انندعول غيننرهم ل، و

علينه عيسنى ي ية ديانة عالمينة لكنل الننا  ، والتنناق  انين انولس والمس

لسنوف يكنون لنننا هننذا قلينل منن كثيننر ، و كثينر ، ال حنندود لنه ، ولكننالسنالم 

 عند هذا الكثير في يوم ما .  –اإان هللا تعالى  –وقفات 
 

 إان أنع تشك في اولس الرسول ؟؟ !  عبد المسي  :
 

أدال تخرينب ،  ال لسع أنك ، ال أنا على يقين منن أن انولس هنذا كنان عـــبـــد هللا :

لنتعلم أيضننا أن كننل معلومننة للمسنني ية ، اإيعناز مننن اليهننود ، ومعنول هنندم و

تؤكنند علننى يهوديتننه  –الننذي تندعون أنننه رسننول  –وصنلتنا عننن هننذا الرجننل 

علينه فينه ال كنم  الذي ينيبلتي لم يتخل عنها في ل ظة ما ، والمتشددل ، ا

مسني ية هنذا الرجنل ، ي ية عيسى ان مريم عليه السنالم وأن يفرق اين مس

ول مننا حرفنع علننى يند هننذا النذي أسنناء إليهنا كثيننرا ، لقند حرفننع المسني ية أ

يراجننن جميننن أفكنناره فنني رسننا له ، الننذي يشننك فنني هننذا عليننه أن الرجننل ، و

،  كيند صن تها تمامنا ، انرغم عندم جزمننا اتيعرضها على األناجيل األراعة و

، وأهننم مننن الننك علننى مننا جنناء اننه عيسننى عليننه وعلننى التعنناليم الدسننقولية 

انوصنا ، ، إننا ا اجة لدراسنات موضنوعية فني هنذا الشن ن السالم حقيقة 

    . وأثر فيها وت ثرت اه  اولس وأن تلك األناجيل ألفع اعد
 

  ل اولس الرسول . رسااجيل ووجود تناق  اين األنإان أنع تدعي  عبد المسي  :
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عننندي الندال ل علننى منا أدعيننه نعنم أنننا أدعني هننذا ، وأؤكنده ايقنين ، و عـــبــنـد هللا :

 . ارغم ت ثرها اه في مناحي عديدل 
 

ا علينننا اعضنا مننن هننذا التنناق  ، ولنننر  هنل هننو تننناق  إان لتعنر عبند المسنني  :

نا أننياء اندينتخريل فني العقنل والمنطنق ، فنن ن نعلنم أن فعال أم له ت ويل و

لهنا ت منل التوافنق كننل التضنارب ، لكنهنا فني مقمكثينرل  اهرهنا التنناق  و

 هذا ل كمة و دليل . التوافق ، و
   

د الننندليل القننناطن ، علنننى الت وينننل يوجنننالمهنننم أن توجننند ال كمنننة ، و عـــبــنننـد هللا :

منطنق فنال قيمنة لنه اينننا ،  التوضي  ، أما الت ويل اال أسباب والوالتفسير و

 اعتراف اه .  يتم  وال
 

 . ، واال نك االقطن  عبد المسي  :
 

إلهنا ، و عيسى عليه السالم أننه جعلنه رانا وأول ما ناق  فيه اولس  عـــبـــد هللا :

 –ينل كلهنا وجند فني األناجي هذا لم يقنل انه عيسنى علينه السنالم قن  ، انل وال

جناء انه انولس لهنذا يعتبنر منا قنول اهنذا ، وننا واحدا ي –ارغم رفضنا لها 

  اننولس رسننالته إلننى أهننل ، فقنند افتننتعليننه دليننل  اننال مننندر ، والوإفننك ، 

نننركه تظهننر كفننره و  ا  األول اعنندل نننوب وكلمنناتفنني الصننرومينة ، و

  اننولس عبنند ليسننوع المسنني  المنندعو رسننوال المقننرز :  1العنندد فقننال فنني 

ثننم قننال فنني :   يسننوع المسنني  رانننا   ،  1العنندد ، ثننم قننال فنني ( لنقيننل هللا 

النرب يسنوع المسني    ، ثنم لنم يكتن  انولس   من هللا أاينا و:  لعدد الساانا

مننن الصنن ا    11العنندد اهننذه الراوايننة فقعلننه هننو هللا إلهننا لننه فقننال فنني 

الننك فقنن  اننل نفتخننر أيضننا انناهلل ارانننا  الخننامس ، اننذات الرسننالة :   ولننيس

عنننود أن يختننتم كنننل يسننوع المسنني  النننذي نلنننا انننه ارن المنننال ة   ، ثننم ت

غينر هنذا !!! ، وإص ا  اعبارل واحدل يقول فيها :   ايسوع المسي  راننا   

كثير ، لكنا دللنا على ما نريد يقيننا انال مقادلنة للشنك ، فعنالم اعتمند انولس 

هنل منن  ؟منن أينن جناء اكنل هنذا ؟، و ؟؟ي راواية عيسى عليه السالم هذا ف

ا وحنني أوحنناه أم أن هننذ ؟؟سنالم عليننه الهننل مننن وصنايا عيسننى  ؟األناجينل ؟

، كننل هننذا ون ننن نعلننم بننولس الرسننول ؟ !!! ا جننل لبننولس الملقننبهللا عننز و

   . المسي  عليه السالم ، ولم يلتقِّ اه جيدا أن اولس لم ير  
 

لقنند ليننه ارب ، ألن اننولس رسننول فعننال واننالقطن هننذا وحنني أوحنناه إ عبنند المسنني  :

مننن  1العنندد حيننن قننال فنني نننا علننى رسننوليته فنني رسننالته تلننك أيضننا ، 

  انننولس عبننند ليسنننوع المسننني  المننندعو رسنننوال المقنننرز الصننن ا  األول : 
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 علينا التسليم اه انال جندال ، وال، كل ما جاء اه يعتبر وحي و،    لنقيل هللا

 مخالفة . 
 

راعنة التني ا يخال  ما جاءت اه األناجيل األما جاء اه اولس هن ولكن عـــبـــد هللا :

كتبتهنا  أناهنا أيضنا منن عنند هللا تعنالى ، و منوحىها مقدسنة ، وتزعمون أن

نوفننق اننين هننذا التننناق  المعيننب ، والتضننارب رسننل أيضننا ، فكينن  نال ننم و

 فقاجة في العقل . العقيب ، الذي ال ينبل إال عن اضطراب و البين
 

لكنن يوجند تنناق  ، انل توافنق سنهل ،  ال ليس هنناك اضنطراب ، وال عبد المسي  :

 . ، وتلك هي ال قيقة ي عقل يقبله أ ليس
 

، ألنيس إان العقل الذي ال يقبله ال يست ق أن يكون مسني يا نننرانيا  عـــبـــد هللا :

  كذلك ؟؟ 
 

عقننول المننؤمنين إال قلننوب ولهننذا الننرب ال يفننت  للنندين اننال نننك ، و عبنند المسنني  :

 . الطا عين فق  
 

أمنل فنيهم  رجاء وال نفن منهم ، وال ، والغير المؤمنين ال قيمة لهم و عـــبـــد هللا :

 ليذهبوا إلى الق يم !! ، و
 

 أنا لم أقل هذا .  عبد المسي  :
 

ر مفهومنة كتنبكم أننياء كثينرل غينال قلع هذا ، والواقن أن ادينكم ، و عـــبـــد هللا :

، اسنهولة ، ولن يستطين عقل معتدل سوي أن يفسرها أو يفهمها ويتقبلهنا 

لهنذا تعتبرونهنا أسنراًرا ل ديننكم منن عقنزوا عنن فهمهنا ، ومن رجاوجد ال 

ن ، ألنهنا تندفن منإنسنان يب نن فيهنا  ااصة االكنيسة ، ال يقترب منهنا ، وال

النندليل علننى الننك أنننه ال يب ننن فيهننا إلننى نبننذ الننننرانية والخننرو  منهننا ، و

وعلمننناء الالهنننوت يخنننر  منننن هنننذا الننندين علنننى الغالنننب إال رجنننال الننندين 

فنني غريبننا أن ينندال معظمهننم  ، ولننيسومننن يعمننل عقلننه اقنند المننننفين ، 

علينه السنالم كل منا عرضنه السنالم عنن المسني   السالم ، ألنهم وجدوا أن

أن كنل قضنية واجنه فيهنا القنرآن األناجينل والمسي ية حق ال يقبنل الشنك ، و

هللا حقنا ، ولنيس منن تن لي   للقرآن الكنريم ، ألننه منن عنندفيها كانع الغلبة 

  . ، أو توهمون اذلك أتباعكم صلى هللا عليه وسلم كما تدعون م مد 
 

 و هل األناجيل ليسع من عند هللا ؟  عبد المسي  :
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النذي انين األناجينل  في األناجيل يؤكد الك ، والتنناق  ب الذيالتضار عـــبـــد هللا :

يؤكنند الننك ، والتضننارب الننذي اننين األناجيننل ورسننا ل رسننلكم يؤكنند الننك ، 

وأي قننراءل القدينند يؤكنند الننك ،  العهنندب الننذي اننين العهنند القننديم والتضننارو

فن ي منن هنذه الكتنب هنو النذي منن واعية للكتاب الذي تقدسونه تؤكد النك ، 

أابرتنك ان ن عيسنى انن منريم علينه لقد صر  اولس كما سنبق و ؟د هللا ؟عن

عنن نفسنه فني علينه السنالم السنالم إلنه و رب ، فمنااا قنال عيسنى انن منريم 

جيل األراعة ، التي تقولون أنها مقدسة ، و وحي منن عنند هللا تعنالى ؟؟ األنا

، فهذا إنقيل متى ، و في مبد ه ينذكر نسنبا اشنريا لعيسنى علينه السنالم إلنى 

سمن أن أحندا قنال أن لم ن، وعز وجل إلى هللا  داود النبي عليه السالم وليس

ول فني وضنو  ، ثنم هنذا عيسنى علينه السنالم يقن ليسنوا رجناالهؤالء آلهة و

إيناه للرب إلهنك تسنقد و  ألنه مكتوب :  13 العددفي الص ا  الراان ، في 

وااك أفنال تكنون لكلمنة   وحنده   قيمنة فني هنذا السنياق ؟؟ ، ،  وحده تعبند  

  فتعقنب الننا  منن الصن ا  الثنامن تقنول :  22 لموجود فني العندد ا هو 

إنسننان  انننا كتننااكم معليننه السننال عيسننىإن ، أي  قننا لين أي إنسننان هننذا  

عن نفسه في الصن ا  الثناني عشنر عليه السالم يقول أيضا إلها ، و وليس

  فنإن اانن النسنان هنو اانن إلنه :  اانن إنسنان ولنيس هأنن العدد الثنامن، في 

، ثنم هنل اللنه يننلي أم يُننل ى لنه ؟ إن عيسنى انن منريم  رب السبع أيضا  

العشنرين يننلي هلل و عندد الثالننالا  الراانن عشنر ، عليه السالم في الصن 

هننذا متننى ، و اعنندما صننرف القمننوع صننعد إلننى القبننل منفننردا لينننلي    و: 

منن الصن ا  ال نادي  ل نادي عشنرا ؤكد فق  علنى نبوتنه فيقنول فني العنددي

،    فقالع القموع هذا يسنوع النبني النذي منن ناصنرل القلينل  العشرين : و

هللا تعنالى فني  نفني الشنرك عنن ثم يؤكد عيسنى انن منريم علينه السنالم علنى

تنندعوا لكننم    والحيننن يقنول :  العشنرين ، االعنندد التاسننالصن ا  الثالننن و

فكينن  ابننولس هننذا  أاننا علننى األرا ألن أانناكم واحنند الننذي فنني السننموات  

، أال يعلنم هنذا كين  لنه هنذا      اولس عبد ليسنوع المسني يقول في عناد : 

الثنناني هننذا منرقس يقننول فنني الصنن ا  و الرجنل أن العبوديننة هلل فقنن  ؟؟ ! ،

أفنال  آانر سنواه   ولنيس  ألنه هللا واحد الثالثين : و عشر ، في العدد الثاني

، ثننم هننذا لوقننا فنني مفتننت  يفطننن المسنني يون إلننى   لننيس آاننر سننواه   ؟؟ 

ينفني أن تكنون األناجينل ن هذا العمل وحيا من هللا ، ال وإنقيله ينفي أن يكو

ي ، انل ال تزيند علنى أن تكنون عمنال قنننيا مؤلفنا ، أيضنا وحن األارو هي

  إا كننان كثيننرون قنند أاننذوا اتنن لي  قنننة  فيقنول فنني انندء الصنن ا  األول :

ء معناينين في األمنور المتيقننة عنندنا كمنا سنلمها إليننا النذين كنانوا مننذ البند

انداما للكلمننة رأينع أنننا أيضنا إا قنند تتبعنع كننل ننيء مننن األول اتنندقيق أن و
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التننوالي إليننك أيهننا العزيننز ثنناوفيلس لتعننرف صنن ة الكننالم الننذي  أكتننب علننى

، ثنم يقنول لوقنا عنن عيسنى انن منريم علينه السنالم فيمنا يروينه  ُعل ِّْمع  انه  

،  12العندد والعشنرين ،  أنه إنسنان ، فني الصن ا  الثالننعن قا د الم ة : 

لنه ، ثننم لنم يقننل كنان هنذا ال، و فيهنا :   اال قيقنة كنان هننذا النسنان انارا  و

،  العشننرين ، االعنندد التاسننن عشننررا لننه ثانيننة فنني الصنن ا  الرااننن ويعنن

نبينا مقتندرا فني الفعنل والقنول  فيقول :   يسوع الناصنري النذي كنان إنسنانا

هذا يوحنا ال يزيد في عيسى علنى كوننه رسنول ، و جمين الشعب  أمام هللا و

:   قنال  فينهثنين ، ووالثال في العندد الراانن، حين قال في الص ا  الراان ، 

يقننول ، و أتمنم عملنه  ي ولهنم يسنوع طعنامي أن أعمنل مشنني ة النذي أرسنلن

علينه يقنول عيسنى انن منريم فينه ، و 21 في الص ا  السناان ، العندد أيضا

مننن   تعرفننونني وتعرفننون مننن أيننن أنننا وعننن نفسننه اكننل وضننو  : السننالم 

 هننذا، و فوننه  نفسني لنم آت انل الننذي أرسنلني هنو حنق الننذي أننتم لسنتم تعر

أن عليننه السننالم ينبغنني علننى كننل مننن يرينند أن يتبنننر حقيقننة عيسننى  لننناا

اطم نننان ، أمننا أن ي كننم علننى عيسننى جينندا ارويننة و يتعمننق معانيننهو رأهيقنن

 عننعلينه السنالم جنال الندين فنال ، ثنم يقنول عيسنى عليه السالم من أفواه ر

  تطلبنون :  فينه، و 13 لعندداا  الثامن منن يوحننا ، نفسه أايرا في الص 

أنا إنسان قد كلمكم انال ق النذي سنمعه منن هللا   ، نعنم عيسنى أن تقتلوني و

 يخبننر اوضننو  أنننا إنسننان ، أي لسننع إلهننا والول علننى نفسننه وانن مننريم يقنن

حنين ين ت انولس تشكيلة من الالهنوت والناسنوت ، إنسنان وإنسنان فقن  ، و

عيسنى  انولس ألن أننه إلنه نقنول لنه كنذاع ينا عليه السالم ليقول عن عيسى

نكنذب عيسنى قال عن نفسنه أننه إنسنان ، ون نن ال ننندقك وال عليه السالم 

 . ، عليه أفضل النالل وأتم التسليم ان مريم رسول هللا 
 

النقيننل أطلننق عليننه لفنن   يسننوع فنني مواقن  كثيننرل فننيالننرب  ولكننن عبند المسنني  :

 اوضو  أيضا . الرب ، و
 

العنندد صنن ا  األول ، فنني سننيع قننول يوحنننا فنني اللقنند نسننيع أو تنا عـــبــننـد هللا :

  فالتفنع يسنوع فتقول : اوضو  الثالثين ، وهي تفسر هذا المعنى و الثامن

نظرهما يتبعان فقال لهما مااا تطلبان فقاال راي الذي تفسيره ينا معلنم أينن و

أننع تعلنم جيندا حقيقنة منا سن قول لنك : أحب أن أابرك أاينرا ، و، و تمكن  

بنناع المسنني  عيسننى عليننه السننالم ، تننندو لبننولس هننذا هننم أتإن أول مننن 

اولس تعمد أن يذهب ادعوته تلك إلنى رومنا الوثنينة ألنهنا  حواريه ، ولكنو

، أو اننراهين  تلننك اغيننر مبننررات والالكاااننة أانننب أرا تسننتوعب آراءه 

 . أانب أرا يستطين تزوير المسي ية فيها اال رقيب 
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 أن نتخلى عن كل ما جاء اه اولس الرسول . إان أنع تريدنا  عبد المسي  :
 

، ألن منا جناء انه انولس مخنال  لمنا واكل صراحة اكل وضو  نعم ،  عـــبـــد هللا :

انه عيسنى انن منريم إمنا أن تؤمننوا امنا جناء عليه السنالم ، فجاء اه عيسى 

ن عيسننى إمننا أن تتبعننوا اننولس ، ألعليننه السننالم ، وتطرحننوا مننا عنناداه ، و

 من يقل غير هذا فليقدم اراهينه . قيان ق  ، وواولس ال يلت
 

 مقمن نيقية ؟ ومااا عن قسطنطين ، وعبد المسي  : 
 

أاننرو ، حتننى ن سنن فيهننا العننرا ، ونوفيهننا  لننندع قسننطنطين لليلنة عـــبــنـد هللا :

  ما أريد أن أُْنهِّ انه ليلتننا هنو قنول منرقا فني إنقيلنه االصن االشمول ، و

  ف جاانه يسنوع إن أول كنل الوصنايا هني :  فينه، و 26 العنددالثاني عشر ، 

ب منننك التعليننق لكننن لننن أطلنن، و أسننمن يننا إسننرا يل الننرب إلهنننا رب واحنند  

هننذا ألننننا صننرنا أمننام وضننميرك ، وفكننرك أتركننك لنفسننك وعقلننك وروحننك و

فننني األناجينننل اعيننندل عنننن التثلينننن  دعنننول ناضنننقة تامنننة الوضنننو  للتوحيننند

لنى ارن هني لغنز افني ، ال ارهنان علنى فهمنه ، والتني إالمعقدل  همشتمالتو

 .  ومعرفته 
 

ن أن التثلينن حنق فني بنيلقد تذكرت ننا أانر ارسنالة يوحننا األولنى يعبد المسي  : 

 أنها هي األصل المعتمد الذي ال يضاهيه أصل . المسي ية ، و
 

تنااكم فلقند عايننع كت كند أننك لنن تن تي اقديند عندك ، و قل ما، و هاته عـــبـــد هللا :

، وتراوغنون كثينرا ممنا تتالعبنون انه  –افضل هللا تعالى  –كثيرا ، وأعرف 

 . فيه 
 

اكنل و ، من الص ا  الساان ، من رسالة يوحننا ، يقول العدد الساانعبد المسي  : 

شننهدون فنني السننماء هننم ثالثننة ارب   فننإن الننذين يوضننو  ال لننبس فيننه : 

بنين اكنل ، فهذا النا يم واحد   هؤالء الثالثة هوالكلمة والرو  القد  ، و

 النرو  القند  ثالثنة فني واحند غينر منفنننلينوضنو  أن هللا ارب واالانن و

ؤكد علنى أكثنر منن النك حينن العدد العشرون يالبتة ، ثم ما لنا نذهب اعيدا و

رل لنعنرف ال نق ، أعطاننا انني  ونعلم أن اان هللا قد جاء واال افاء : يقول 

وع المسنني  ، هننذا هننو اللننه ال ننق و ال يننال ن ننن فنني ال ننق فنني اانننه يسننو

 ، فهل يوجد اعد الك نك في التثلين يا صاحبي ؟؟ أ ن أنه ال .  األادية  
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تظننن  نكوك تقاه التثلين ينا صناحبي ، والناك نكوك ونعم مازالع ه عـــبـــد هللا :

اننل لقنند هنندمع التثليننن اتلننك  قنند انتنننرت للتثليننن ، أنننك اتلننك الننننوب

 . عقلك  أننفعما تاما ، لو الننوب هد
 

التثلينن ؟  ايننة الوضنو  فني كي  تقول هذا ؟؟ أليسع تلك الننوبعبد المسي  : 

جل االستشنهاد اهنا ألننني لقد كنع أؤإنك أنع الذي تعاند وتقادل اال دليل ، و

 من أنك لن تستطين الرد عليها .  على اقتناع
 

ؤينند تننا اهندم أننهر ننا تظننون أننه يألننك سنتنهي ليل حسننا فعلنع ، عـــبــنـد هللا :

 زعمكم االتثلين . 
 

 ؟؟  اترد عليهوكي  ستهدمها ، وعبد المسي  : 
 

التني التني استشنهدت اهنا و ، تلك الننوباكل وضو  اكل اساطة و عـــبـــد هللا :

تنزعم أنهنا وردت ارسنالة يوحننا األولنى أجمنن علمناء الالهنوت الم ترمنون 

 اليونناني لتلنك الرسنالة ، وهنذا أكبنر األصنلدل افي أورواا ا نها غينر موجنو

هنذا ،  دليل على أنها مزيفة ومن ولة على الرجل ، وهو لنم ينذكرها اإنقيلنه

كاتب تلك الرسالة ، فلنو أننه تكلنم عنن التثلينن فني رسنالته أصال إن كان هو 

لكان من األولى أن يتكلم عنه فني إنقيلنه ، ولكنن الرجنل منا عنرا اإنقيلنه 

د الخالا فكي  انه يعنرا التثلينن ارسنالته ؟؟ إننه اهنذا يكنون غير التوحي

  قد حكم على نفسه ااالضطراب والتناق  ، أليس كذلك ؟؟ 
 

 !! ، هذا غير معقول في ردك مااا تقول ؟؟ أنع تبال  عبد المسي  : 
 

 أليس يوحنا هذا في زعمكم هو كاتب إنقيل يوحنا ؟؟  عـــبـــد هللا :
 

 و كذلك ، صاحب إنقيل يوحنا . نعم هعبد المسي  : 
 

ا قند فلمااا لم ي ت االتثلين في إنقيلنه ؟؟ انل األدهنى منن هنذا أن يوحنن عـــبـــد هللا :

لمنرل واحندل للتثلينن فني إنقيلنه ،  لم يتطرق ولوأنار كثيرا إلى التوحيد ، و

ألراعنين ، منن و ا لتوحيد في مواضن عديندل منهنا العندد الرااننال تكلم عن ا

   و المقد النذي منن اللنه الواحند  : اوضو  تام  فيه  الخامس ، والص ا

 14 في الص ا  السناان ، العندد إلها ، قال عن عيسى أنه إنسان وليس، و

كنان يوحنننا  ، ولننو   لننم ينتكلم قنن  إنسنان هكننذا مثنل هننذا النسنان  :  فينه، و

ن لصنن ا  الثنناميعتننرف أن عيسننى إلننه لبننين الننك فنني إنقيلننه ، ثننم يقننول اا

أننننا   ارن تطلبنننون أن تقتلنننوني و:  مؤكننندا هنننذا ، االعننندد األراعنننين ، وفينننه
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، ثننم يعنود منرل أانرو لينندلل  إنسنان قند كلمكنم اننال ق النذي سنمعه منن هللا  

  : فينه ، و الساان عشر ، االعندد الثالننعلى الوحدانية فيقول في الص ا  

يسننوع حنندك ، ورفننوك أنننع اللننه ال قيقنني وهننذه هنني ال يننال األاديننة أن يعو

عبوديتنه تم إنقيلنه امنا يندلل علنى اشنريته و، ثنم يخن المسي  الذي أرسلته  

في األلوهية منا عبند هللا ، فيقنول فني  ا، أو طرف اكان هو إله هلل تعالى ، ولو

  إننني أصننعد إلننى أانني :  فيننه، و عشننرين ، االعنندد السنناان عشننرالصنن ا  ال

هلل ، عنارو عنن انالا ام توحيند ، إنننا فني يوحننا أمن إلهكنم  أايكم وإلهني وو

كل مظهر منن مظناهر الشنرك ، أمنا رسنالة يوحننا فهني علنى األرجن  لكاتنب 

مقهول ، أراد أن يقسد فيها ني ا عن التثلينن ويوثقنه ، ونسنبه إلنى يوحننا 

، أن يوحنا قد اسن  الكنالم فني التوحيند كثينرا  –لقهله  –، وغاب عن اهنه 

هني وإلهكنم   فهنل لاللنه إلنه ؟؟ ، هنل اللنه ثم لمااا ال تقن  عنند التعبينر   إل

 . وال يعبد غيره ، إن الله يُْعب دُ فق  يتعبد لله آار ؟؟ 
 

 العنددلقد قال الرب يسوع في اات النقيل ، االصن ا  العاننر ، فني عبد المسي  : 

هنذا  كيد علنى الت نام الثنالو  معنا ، وهذا ت، و ارب واحد    أنا والثالثين : 

اننورل أالن  فني اات أن يوحننا لنم ينناق  نفسنه ، ويقنول أيضنا وعلى  يدل

  فنآمنوا ااألعمنال لكني : فينه والثالثين ، و الثامن ص ا  العانر ، االعددال

 .  أنا فيه  رب في  وتؤمنوا أن اتعرفوا و
 

مخننادع ، فلقنند أتيننع اقننزء مننن يننا صنناحبي أنننع لننا نننناب منناكر و عـــبــننـد هللا :

منا تريند التندليل علينه ، النتفنى  أتيع انه كنامال ، ولو كلهالنا و لم ت ت اه 

  إن كنننع لسننع قننول اوضننو  : النننا يلمننا الخننداع واننداع ، فمننن كننذب و

اني إن كننع أعمنل فنإن لنم تؤمننوا  ولكننأعمل أعمال أاني فنال تؤمننوا اني ، 

هنذا الكنالم ، و تؤمنوا أن ارب في و أننا فينه  فآمنوا ااألعمال لكي تعرفوا و

ينفذ كل منا أمنره يسى عليه السالم مرسل من راه ، واض  على أن عدليل و

ارب واحند فمعنناه منن تلقناء نفسنه ، أمنا قولنه أننا و يفعل ني ا اه راه ، وال

أن ما جاء انه لنيس منن عنند نفسنه ، انل منن نيء ، وأنه ال يخال  راه في 

م لقنند قننال عيسننى اننن مننريلمننااا تقننادل كننل هننذه المقادلننة ، وعنند راننه ، ثننم 

رين ، مننن الصنن ا  العشننو اات النقيننل ، االعنندد الثننامن عليننه السننالم فنني

، ألنيس هنذا دلنيال علنى عنندم    ألن أاني أعظنم مننني  :  فينهالراانن عشنر ، و

؟؟ ألننم  هنو مسناو هلل  أن عيسنى علينه السنالم لننيس هنو هللا ، والو، لت ناد ا

وحنننا التنني وضننعع ارسننالة ي الننننوبأقننل لننك لقنند هنندمع التثليننن اتلننك 

، ثنم حشرت حشرا كاااا منن أجنل أن تتوافنق منن معتقنداتكم التثليثينة ؟؟!! و

  إن قوله   أنا وارب واحد   ليس فيه تثلين ال تثنية فق  !! 
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ى العديدل التي تثبنع وحدانينة هللا تعنال األناجيل ممتل ة االننوب و االصة القول :

كثيننرل جنندا تبننين  فيهننا ننننوب، وإفننراده وحننده االراوايننة والعبوديننة ، و

هنو اانن  إلهنا ، وال حقيقة عيسى انن منريم علينه السنالم ، ا ننه اشنر ولنيس

لقند  نل   مبانر إننه إنسنان اانن إنسنان ، ولقد قال عن نفسه اوضوإله ، و

النننارو قروننا عديندل يوحندون هللا تعنالى ، توحيندا االننا ، ال يشننواه أي 

، حتنى ال ا لوهيتنه لسنالم يؤمنون انبول عيسنى علينه انرك ، و تثلين ، وال

فينه انقلبنع المنوازين ، واولفنع ميالدية ، و523قمن نيقية في عام عقد م

ارتضنوا تلنك اكنل اتهنام ، و –زورا  –اتهمنوا العقيدل ، ونكل االموحندين ، و

الكتنب األراعنة لتكنون هني أنناجيلهم المعتنرف اهنا ايننهم دوننا عنن غيرهننا ، 

تشننهد علننى هنني التنني ل حتننى ااتننع نننديداالفوهننا مخالفننة رغننم الننك لكنننهم 

إنسنان اشنر هم ، فعيسى ان منريم علينه السنالم فني أنناجيلهم افتراءكذاهم و

مسننتقلة ، اننل مشنني ته ااصننة لننه مشنني ة  ااننن إلننه ، ولننيس لننيس إلهننا وال

نبي مرسل من عنند هللا تعنالى ، من مور دودل اما يؤمر اه من راه ، وهو م 

يعلم الغيب ، و منن قنال عننه إننه  اه ، وال ا مره تعالى ، ينفذ كل ما أمره هللا

ألنه هو قال عن نفسه إنه إنسان ، والذي أالا إلينه فني  إله ينفه االكذب

اكل اطم نان : إن كل ما أصناب المسني ية فني مهندها منن ضنراات النهاية و

عنهننا تنندمير كامننل للمسنني ية كنندين مؤلمننة ، نننتل هنندم ، كانننع عنننيبة و

المسي  عيسى انن منريم علينه السنالم  عحولو في نفو  أتباعها ،كعقيدل و

، غيننر حقيقيننة ، ال وجننود لهننا ، فنني زعننم الننبع   إلننى نخنننية أسننطورية

االتالي صارت تلك األناجيل المتداولنة انين النننارو الينوم منا ، ووأداياتهم 

، أفرزتهنا تلنك ، ارغم عدم نسبتها لعيسى علينه السنالم هي إال أعمال أداية 

لكني كمسنلم أقنول إن نخننية راب ، في الك الوقع ، ويدل االضطالبي ة ند

قننرآن الكننريم نخنننية تامننة المسنني  عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم فنني ال

أن أول معناول الهنندم لنسنناني ، ال يشنواها أدننى نننك ، والكمنال االنضنو  و

ولس ، الننذي يعتقنندون أنننه التنني أصننااع المسنني ية ال قيقيننة جنناءت مننن انن

مننا أصنناب المسنني ية كننان مخططننا لننه علننى ينند ال قيقننة إن كننل رسننول ، و

منن ت رين  أن األناجينل انرغم منا أصنااها ، و يهود وعلى يد اولس نفسنهال

ما زالع اها اقايا را عة حقيقية للتوحيند ، علنى العقنول أال تتقاهلهنا وتبديل 

أمننام تفسننيرات اعنن  رجننال النندين المن رفننة ، اننل هننناك اقايننا مننن معنناني 

فسننه ، ولينندلل نفسننه ، أاننزاه هللا اهننا ليننناق  ن التوحينند فنني رسننا ل اننولس

منن النك رسنالته األولنى إلنى تيموثناو  ، ويظهر كذب نفسنه منن نفسنه ، و

وسني  و،   ألننه يوجند إلنه واحند :  فينه، و ص ا  الثاني ، العدد الخامسال

فلون عننن ، أيهننا الغننا النسننان يسننوع المسنني   ، النننا  اننين هللا و ، واحنند
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يُغلننب فعنودا إلنى رننندكم ، فهنا هننو  جننل ال يقهنر وال عنز وسنلطان هللا إن هللا

ابشننرية  –رغمننا عنننه  –يقننر قعننل هللا عننز و جننل إلهننا واحنندا ، وياننولس 

مسنني  عيسننى اننن مننريم عليننه السنالم ، أمننا مننا قيننل عننن رسننالة إنسنانية الو

دال نل التثلينن ، فهننذا كنذب صننري  ،  – ننوصننهافني  –يوحننا وأنهنا تظهننر 

لم عنن التثلينن فني إنقيلنه ، وعنرا للتوحيند كثينرا ، ولنو ألن يوحنا لم يتك

، وهنذا دلينل علنى أن كان الرجل يؤمن االتثلين لكان ننا علينه فني إنقيلنه 

كاتب هذه الرسالة غير يوحنا كاتب النقينل ، ولهنذا فهنو ننخا مقهنول ، 

   ال نعرف من أين أتى اكالمه هذا . 

 

 

 

 :  الليلة السادسة

 مريم   إنــجــيــل عيسى بن
 

ال قيقننة مخالفننة صننري ة كم آيننة فنني قننرآنكم تخننال  الواقننن وعننند عبنند المسنني  :

يؤكنند علننى أن هننذا القننرآن اننه أاطنناء فيهننا ، ممننا يثبننع ، و ضن ة ال لننبساو

 أن تقنننزم اعننندم فينننه مغالطنننات ال يمكنننن إالكثينننرل اخننننوب األناجينننل ، و

دسنا ، وأننه ، أو تؤكد علنى أننه لنيس كتاانا مقالت ري  عنمته من الخط  و

 . كما قيل من ت لي  م مد ان عبد هللا 
 

  ؟تلك ارية ؟وما  عـــبـــد هللا :
 

  : ، وفيهنا  السنااعة والعشنريناقرأ معي في سورل ال ديد من ارينة  عبد المسي  :

،  أتينناه النقينل  ثم قفينا على آثارهم ارسلنا ، وقفينا اعيسنى انن منريم ، و

ودينننا ، انل أراعنة عقيندتنا يوجند إنقينل واحند ل أننه ال يالمعروف يا صناحبو

المعنروف أن أناجيلننا أقندم أناجيل ، والواقن هنا وال قيقة تخال  قرآنكم ، و

أن المسني ية لنم  كان على قنرآنكم أن يندرك النك ، وانوصنا، ومن قرآنكم 

نننزول العرايننة زمننن وجننود نبننيكم م منند ، وتكننن غا بننة عننن نننبه القزيننرل 

لنم يكنن منن ت ليفنه هنو ، والقنرآن ا لو كان فعال ننزل علينه ، هذ القرآن عليه

 نفسه .  
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 جننداال ، والءلك سننؤاال أرينند إجااننة واضنن ة عليننهفنني البنندء إننني سننا عـــبــننـد هللا :

مننا أسنبق زمانيننا عيسننى عليننه السننالم، أم أيه : ا وال تبننديالت ننوير ، والفيهنا

 ؟ كتبة أناجيلكم األراعة
 

يقل عنن سنتين عامنا ع أسبق من كتبة األناجيل ، اما ال ال الرب يسو عبد المسي  :

، وال يعنيننا لكنهم كتبوهنا انوحي أيضنا ، عن أولهم ، وأقراهم إليه عهدا ، و

 . هنا السبق الزمني ، فلن يفيدنا في نيء 
 

لعيسننى هننذه األناجيننل األراعننة لمننن نسننبع أ ، و لننيس هننذا موضننوعي عـــبــننـد هللا :

  ؟يوحنا ؟كتبتها متى ومرقا ولوقا وه السالم ؟  أم إلى علي
 

، متننى ومننرقا ولوقننا األناجيننل  إلننى مننن كتبوهننااننل نسننبع تلننك  عبنند المسنني  :

، ولننه يوحننا، وهنذا منندون علنى كنل إنقيننل، فكنل إنقينل عليننه اسنم صناحبهو

 . ينسب 
 

يند كاملنة ، ثنم نتبنين العشرين من سورل ال دإان نقرأ ارية السااعة و عـــبـــد هللا :

م ، أم هننناك مخالفننة هننل هنني مؤينندل اننداللتها و معناهننا لنقننيلكفيهننا ، ومننا 

ن ا للواقن أيضا ، يقول هللا تعالى :  لنقيلكم ، و م اُِّرُسنلِّ هِّ ل نى آث نارِّ  ثُمَّ ق فَّْين نا ع 

ْري م   يس ى اْانِّ م  ق فَّْين ا اِّعِّ يل   و  نقِّ آت ْين اهُ الِّ ين  اتَّب   و  ع ْلن ا فِّي قُلُوبِّ الَّذِّ ج  أْف نةً و   عُوهُ ر 

ننةً  ْحم  ر  ننا  و  ِّ ف م  انِّ ا َّ ْضننو  ْم إِّالَّ اْاتِّغ نناء  رِّ ل ننْيهِّ ننا ع  ت ْبن اه  ننا ك  ا م  ْهب انِّيَّننةً اْات نند ُعوه  ر  و 

ُهمْ  ْنُهْم أ ْجنر  نُوا مِّ ين  آم  ا ف آت ْين ا الَّذِّ اي تِّه  ع  قَّ رِّ ع ْوه ا ح  نقُون   ر  نْنُهْم ف اسِّ ثِّينر  م ِّ ك    و 

 22  . 
 

، هنذا هنو صنلب موضنوعنا ، ال ؟ إان إنقيل واحند أم أناجينل أراعنة ؟ : عبد المسي 

 . عنه ت د عن الموضوع ، وال تن رف االكالم 
 

أنننتم تقولننون إن األناجيننل األراعننة لننم يعطاهننا عيسننى ، اننل أعطاهننا  عـــبــننـد هللا :

  ؟؟في معتقدكم أليس الك حقيقيا  –كما تزعمون  –كتبتها 
 

، والرب يسنوع لنم عم ، تلك األناجيل موحًى اها لهؤالء الكتبة نعم ، ن عبد المسي  :

 . يكن معه أناجيل ، ال تعاليم فق  
 

 اللعيسننى عليننه السننالم لننيس موضننوعنا ، ووحيهننا ، و عنندم وحيهننا  عـــبــننـد هللا :

 إنقيننل أم أناجيننل  هنني : ترينند ، قضننيتنا ارنتننذهب اال نندين لغيننر مننا أرينند و

، وهننذا ألن هننذه األناجيننل األراعننة لننم  ؟ ؟سننالم أنزلننع علننى عيسننى عليننه ال
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، فهنذه ااصنة اكتبتهنا ، ال وال عالقنة لنه اهنا تنزل على عيسى عليه السالم 

 . ، أما ارية فهي تقول :   وآتيناه النقيل   اعيسى عليه السالم 
 

 حقا ، حقا .  عبد المسي  :
 

ليسننع هنني ه السننالم اهننا ، وعالقننة لعيسننى عليننإان تلننك األناجيننل ال  عـــبــننـد هللا :

ن المقننود هننا إنقينل واحند ، أل أتيناه النقيل    والمقنودل في اريات اـ 

أراعنة  أنناجيال ، ولنيسعلينه السنالم نفسنه إلى عيسنى  ، أوحاه هللا عز وجل

 ب عليه اوضنو  أيضنا : منا عنددزعمون ، لكن لي سؤال أريدك أن تقكما ت

ير المعترف اها في المسني ية النننرانية غاألناجيل ال قيقي المعترف اها و

 من الذي حددها ا راعة فق  ؟؟!!؟ ، و؟
 

ال رل تعنند االم ننات ينحقيقنة لسننع أعنرف كننم العنندد االضنب  ، فهنني كث عبند المسنني  :

ه األراعنة فقن  ، وهني ، لكننا ال نعترف فني صنلب عقيندتنا إال اهنذاالعشرات 

ا ا راعنة هنم رجنال دينننا حندده النذيالن ي ة ، والباقي غير معترف اه ، و

 .  ، وهذا موثق تاريخيا قسسنا في مقمن نيقية ، و

، كمننا تقننول هننذه األناجيننل الكثيننرل ، التنني قنند ينننل عننددها للم ننات  عـــبــننـد هللا :

، ومنها ما أل  قبل تلنك األراعنة ة األولى معظمها أل  في العنور المسي ي

ام نات صنلى هللا علينه و سنلم على م مد الكريم قبل نزول القرآن االطبن ، و

كنان هذا يقعلنا في حل و من أن ننسنبها للمسنلمين علنى أي وضنن السنين ، و

، لكنها أناجيل ارجع منن عبناءل المسني ية النننرانية ، انال أدننى ننك فني 

 هذا ، أليس كالمي هذا ص ي ا ؟ 
 

تندور ، الموضنوع وتلن  ولكننك ارن تخنر  عنن ونعنم هنو صن ي  ،  عبد المسي  :

  ؟ضيتنا هي إنقيل واحد أم أراعة أناجيل ؟ق
 

ي أثبع لك أن المقنود فني ارينات لكننأنا لم اار  عن الموضوع ، و عـــبـــد هللا :

يننل األراعننة ، التننني غيننر تلننك األناجوهنننو إنقيننل عيسننى عليننه السننالم هننو 

زمننن م علننى زمننن ت ليفهننا ، وهننذا لسننبق عيسننى عليننه السننالتعتقنندونها ، و

أن تلنك األناجينل  –النزعم أنا أرف  هنذا و –ا أنكم تزعمون أص ااها ، أيض

هنذا هنم فني نظنركم أنبيناء ، وإلى كتبتها ، الذين  عز وجل موحًى اها من هللا

ال عالقة لعيسى عليه السالم اها ، أمنا إاا ادعينتم أن تلنك  هدليل آار على أن

العتبنار  جل لعيسى عليه السنالم ، فهننا ال مقنالواألناجيل هي وحي هللا عز 

علينه جنل أوحاهنا إلنى عيسنى موحًى إلنيهم اهنا ، ألن هللا عنز وكتبتها أنبياء 

 هم كتبوها فق  اال وحي من هللا ، فما رأيك في هذا ؟ السالم ، و
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 في مااا ؟  يرأي عبد المسي  :
 

جنل  عنز وفيما قلته لك قنبال : هنل تلنك األناجينل األراعنة هني وحني هللا عـــبـــد هللا :

، فننإن كانننع وحنني هللا لعيسننى  ؟عليننه السننالم ، أم لكتبننة األناجيننل ؟لعيسننى 

فننال داع لتكننرار الننوحي مننرتين فنني نننيء واحنند ، ويكننون هننذا عليننه السننالم 

اموا انه أن منا قنوحني لهنم ، و دليال علنى أن هنؤالء الكتبنة غينر أنبيناء ، وال

علينه إمنا أنهنم أوحني إلنيهم اهنا ، اعند عيسنى هو اجتهاد نخنني مننهم ، و

ا ، والاند أن يكنون االفنا عالقنة لعيسنى علينه السنالم اهنكنون ت، فنال السالم 

 جل لعيسى عليه السالم . اينها واين ما أوحاه هللا عز و
 

األناجيننل هنني وحنني هللا ليسننوع ، وهنني وحنني هللا ألصنن ااها ، و ، ال  عبند المسنني  :

بننة ، فنناالان يسننوع علننى علننم امننا أوحنناه ارب لكتكننال الننوحيين وحنني واحنند 

 .  األناجيل ، وهو نفسه الذي كان ليسوع قبال حين نزل للبشر 
 

، ألنيس هنذا  ؟واحند منرتين ؟ لمااا كرر هللا عز و جل الوحي في أمرو عـــبـــد هللا :

هل ضاع منا أوحناه هللا عنز و جنل لعيسنى علينه السنالم اعند رفنن غريبا ؟؟ ، 

؟؟ ، يندونوه للننا  عيسى ، ف عاد الوحي مرل أارو لكتبة األناجينل ، حتنى 

 انيناألجينال التني كاننع انين عيسنى علينه السنالم ووهنا منا مننير الننا  و

، كينن   ؟، هننل عانننوا اننال إنقيننل ؟ ؟؟كتبننة األناجيننل هننل عانننوا اننال وحنني 

؟ ، ألنيس هنذا  لمنا إلههنم أ اندون إنقينل ؟ كين  تعرفنوا علنىعبدوا راهنم و

  لهم ؟؟
 

ليه اإنقيل ، ألن النوحي فينه ، ألننه االانن ، يسوع لم يو  إالرب ال ،  عبد المسي  :

 . ، ال هو أوحى اتلك األناجيل إلى كتبتها ي تا  لوحي ق   وال
 

هننننا يننننزع منننن إان ال داع لنننرو  القننند  أيضنننا ، فنننال عمنننل لنننه ، و عـــبــنننـد هللا :

م أيضننا ، فننال تقولننوا ااسننم ارب واالاننن والننرو  القنند  إلننه واحنند عقينندتك

تثليثنا !! ألن النرو  القند  عنندكم هنو  م تثنينة ، ولنيسيكون ديننكآمين ، و

، فننإاا لنم يكننن طة انالوحي إلننى عيسنى علينه السننالم ، ألنيس كنذلك ؟؟ الواسن

  هناك وحي على عيسى فال مقال للرو  القد  .
 

النقينل منبثنق  لنيس هنذا منا قنندت ، إنمنا قنندت أن ؟منااا تقنول ؟ عبند المسني  :

 تبة فيما اعد . أوحى اه للكمن اات االان ، و
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ف نع هننا تخنال   إاا كان النقيل منبثق عن االان ، ؟مااا تقول أنع ؟ عـــبـــد هللا :

عالقننة لنننه  هنننل لننيس هلل عنننز و جننل دانننل والكننالم األناجينننل وتناقضننها ، و

ا صناحبي تخنال  كنالم األناجيننل ، ااألناجينل المنبثقنة عنن االانن ؟؟ !! إنننك ين

فيهنا ، و 23،  16 األعندادصن ا  الخنامس ، لاقرأ هذا في إنقينل يوحننا او

قنال لهنم : ال نق ال نق أقنول لكنم ال يقندر االانن أن يعمنل   ف جاب يسنوع و: 

مننن نفسننه ننني ا إال مننا ينظننر ارب يعمننل ، ألن مهمننا عمننل ااك فهننذا يعملننه 

 أ . هـ   ريه جمين ما هو يعمله  يكذلك ، ألن ارب ي ب االان ، و  االان
 

، قد ارجع عن قضيتنا األساسية ، إنقيل واحند أم أناجينل متعنددل ؟ ل عبد المسي  :

 حاول أن تتذكر . 
 

هنو منرتب  اعيسنى  أنا لم أار  عن صلب القضية ، ألن إنقنيالً واحندًا عـــبـــد هللا :

عالقنة لعيسنى  فقن  ، والاجيل متعددل هي مرتبطة اكتبتها أنعليه السالم ، و

علنى سنؤالي لمنااا يكنرر النوحي منرتين ،  عليه السنالم اهنا ، لكننك لنم تقنب

ننير هننذا الشنعب اعنند مننا م؟؟ وهنل ضنناع النوحي اعنند عيسنى عليننه السنالم  

تندوين األناجينل علنى يند هنؤالء الكتبنة ، المنوحى إلينه عيسى وحتى كتاانة و

 في رأيك ؟ 
 

قيننل المقنننود اإن، ويسننوع لننم يكننن لننه إنقيننل مكتننوب منندون الننرب  عبند المسنني  :

لهنذا رل المفرحنة ، واشنرو الخنالب واقتنراب الملكنوت ، ويسوع هو البشا

قبل صعوده إلى السنماء لنم يطلنب منن تالمينذه أن يبشنروا اإنقينل مكتنوب ، 

  تلمنذوا :  فينه، و 16العندد كما جاء فني متنى الصن ا  الثنامن والعشنرين 

أ .  علموهم أن ي فظنوا جمينن منا أوصنيتكم انه  جمين األمم ، وعمدوهم ، و

ب يسننوع هنننا لننم يننتكلم وال وصننى علننى حفنن  إنقيننل اننل وصننايا ، ، فننالرهننـ 

 . ، ولقنوها من اعدهم وهي وصايا نفهية حفظها حواريوه 
 

تفسنيرك المضنطرب تخال  إنقيل متى اكالمنك هنذا ، و إنك يا صاحبي عـــبـــد هللا :

كنننع أننع علننى علنم اكننل منا جنناء فني متننى  ، ولنو لتلنك الننننوبوالمعنو  

 جناء فينه النذي، منن الصن ا  السناد  والعشنرين ،  15 العنددلوقفع عند 

  ال ننق أقنول لكنم : حيثمننا يكنرز اهنذا النقيننل فني كنل العننالم : اوضنو  تنام 

بنين ، فهنذا الننا منن إنقينل متنى ي يخبر أيضا اما فعلته هذه ، تذكارا لهنا  

، ألن اسنم الننارل عليه السنالم اوضو  وجود إنقيل مكتوب مدون لعيسى 

يعننود علننى مشننار إليننه ، لننه وجننود حقيقنني ، ال  لاسننم الننناره ، وعا ند علينن

تنذكر ل إنقيل حقيقي له وجنود حقيقني ، واشارل فق  ، ا ، والأو عدم معنى 

جيننل هننذا ينندل علننى أن األنامننة إنقيننل جنناءت مفننردل ال جمعننا ، وأيضننا أن كل
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األراعة ليسنع هني إنقينل عيسنى ، فعيسنى علينه السنالم قنال :   يكنرز اهنذا 

  . والتعاليم الشفهية نقيل   ، ولم يقل يكرز اتلك الوصايا ال
 

النقينل فني األصنل لنم يننزل اهنا ، تتكلم اقواعد اللغة العراية ، و إنك عبد المسي  :

يننن  أن تشننر  النقيننل اقواعنند اللغننة العرايننة ، اننل  اننل تننرجم إليهننا ، وال

 اقواعد اللغة التي أنزل اها . 
 

ننا عراني مسنلم ، و قرآنني عراني ، أأن تتعقل منا تقنول أوال ، وعليك  عـــبـــد هللا :

ال الغنة أانرو ، االغنة العراينة وتعرضنه علني  النقيل الذي أعرضه علينك و

فنني طبعننة وهننو الننذي يقدسننه أتبنناعكم هنننا فنني الشننرق العرانني كلننه ، وهننو  

معترف اها منن جمينن كنا سنكم ، فنال تتهنرب منن ال نق ، وعلينك أن عراية 

مطلوانا مننك أن تقبلنه ، لكننني لنم أننه حنديثي  قي حنديثي ، ولنيستتسمن لبا

اعد ، إنني منا زلنع أعنرا علينك مقندمات ، لهنا نتنا ل ، ولسنع  أريند مننك 

 . ، وهذا يكفيني أن تقبلها ، ال أريدك أن تفكر فيها فق  

 

لم يقند اشنارل مكتوانة كمنا حاولنع أن يسوع لم يبشر ، والرب لكن  عبد المسي  :

العشنرين النك أننه قنال فني الصن ا  الثنامن والدليل على قبال ، و وض  لكأ

  تلمننذوا جميننن األمننم و عمنندوهم :  26 و 16 انالعننددمننن إنقيننل متننى ، 

، إنهننا اشننارل أ . هننـ  ....... و علمننوهم أن ي فظننوا جميننن مننا أوصننيتكم اننه  

  ، فمن أين أتيع االنقيل المكتوب ؟؟ ، وتلمذل وتعليم وتعميد فق  
 

نقينل لنيس مكتوانا ، ومنا علنى منا يندل علنى أن ال هل نا هذا الكالم ــبـــد هللا :عـ

 علنى التلمنذل امنا هنو ننفهي ، ولنيس هل ناهو إال اشارل وفرحة فق  ، و

تفسنننرها منننا ال ت تمنننل ، و النننننوبأننننع ت مننل منندونا مكتوانننا ، صننندقني 

، أانرو ، أكثنر وضنوحا  نننوب، منن أننه توجند وعلى غير معناها اهواك 

هنب تتكلم اوضو  عن إنقيل واحد فق  ، فلمنااا أتنرك الظناهر الواضن  ، ألا

، لمننااا نننؤول الكننالم اننال سننبب ؟؟؟ !  الوراء الغننام  الخفنني ، اننال علننة و

 سبب للت ويل ؟؟ 
 

تكلم اوضننو  عننن إنقيننل واحنند منندون التنني تنن لننننوبأيننن تلننك او عبنند المسنني  :

  مكتوب ؟؟و
 

متنوعننة ، ألكثننر ممننا دالالتهننا ناجيننل ، وهنني عدينندل ، ووجننودل ااألم عـــبــننـد هللا :

فيهنا  أانين لنك منا، وتلك النننوب ف أعرا عليك اإان هللا لسوتتخيل ، و

يما عنرا عنن عيسنى علينه لن تثبع إال صدق القرآن الكريم ، فومن دال ل 
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ناجينل إن أردت أن تنقضها فال اد أن تنقضها امنا يسناويها منن األالسالم ، و

 النننوبمنا ت ملنه  أال ت رف معناها وت وله لغيرو أقل منها ، و، ال مما ه

 كبر .  إال عليك أن تقر اه اغير تعنع ، وال، إال اقرينة وداللة واض ة ، و
 

  اتفقنا ، اعرا ما عندك . عبد المسي  :
 

األناجينل األراعننة مننرات عدينندل ، وفنني ادايننة لقنند وردت كلمننة إنقيننل ا عـــبــنـد هللا :

وردت اننننيغة ممننا يثيننر العقنناب أنهننا كلهننا لفننة متعننددل ، ومواضننن مخت

األراعننة التنني هننذا فنني حنند ااتننه اعتننراف مننن األناجيننل الفننراد ال القمننن ، و

هي تبنين أننه كنان إنقنيال ، ا نه إنقيل واحد ال أراعة أناجيل ، كذا تقدسونها 

ان يعنينني إن كن معروفا اتعاليمه ألتباع عيسى عليه السنالم ، والمقموعا و

عنن أن يبنين جنل ز وإاا كان الوضن هكذا أفكنان يعقنز هللا عنمكتواا أم ال ، و

 ؟؟ !! الذي ستكون عليه عددها حقيقة تلك األناجيل و
 

أناجينل أراعنة  لكنن لمنااا ت كنم علنى أن األناجينل إنقينل واحند ولنيس عبد المسني  :

 ، ما دليلك في هذا ؟؟ ؟!! 
 

هللا عنز وجنل هنو النذي حكنم وانين هنذا فني قرآنننا ، أننا لنم أحكنم ، انل  عـــبـــد هللا :

كاننع تلنك األناجينل األراعنة منوحى اهنا  أيد النك امنا فني أينديكم أننتم ، ولنوو

من عنند هللا تعنالى لنورد النك فيمنا معكنم منن األناجينل ، لكنن منا ورد انالف 

، ثنم فني كتنبكم الك ، فلمااا تريد مني أن ألغي عقلني أمنام منا أقنرأه واضن ا 

اعند النك ، و ا نناجيلكم أننتم عنن النقينل تتسنرع ، لتسنمن أوال منا وردلمنااا 

جنننوه مننننك أن تننن تيني انننننوب واضننن ة كنننل منننا أرنننناقص ونت ننناور ، ونت

 تبريرات من رأسك . وصري ة ال اتفسيرات و
 

 عرا ما ارأسك من دال ل . لك ما تريد ، وا عبد المسي  :
 

لعشننرين ، العنندد الثالننن االسنناد  وفنني إنقيننل متننى االصنن ا   ورد عـــبــننـد هللا :

  ال نق أقنول لكنم : حيثمنا يكنرز اهنذا النقينل فني كنل العنالم :  فينه، و عشر

، ال مفنردا . فال ندين هننا عنن إنقينل يخبر أيضا اما فعلته هذه تنذكارا لهنا   

  ، ثنم حينمنا ان تي اسنم الننارل وتعناليم ، وال عن وصايا أراعة عن أناجيل 

 ليننه ، ال مقنناز فيهننا لغيننر الننك ،قيقننة واقعيننة للمشننار إفهننو يقسنند ح اهننذا  

هننذا ألن هننذا الكننالم ورد فنني قنننة و ألنننني ال أمتلننك داللننة علننى غيننر الننك ،

أراد أن يعلنم كنل منن على عيسى علينه السنالم الطينب ، و المرأل التي سكبع

وضنو  انذلك النقينل النذي ذا الموق  لتلك المرأل في جالء وحوله اخلود ه
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كننان  ه ال إلننى غيننره مننن األناجيننل التنني ألفننع اعننده اقننرون ، ولننوأنننار إلينن

ال نندين حنندين وحنني لنناجيننل القادمننة لقننال عيسننى عليننه السننالم : حيثمننا 

 هذا ألنها أناجيل أراعة ال إنقيل واحد . اهذه األناجيل في كل العالم ، ويكرز 
 

تكلم عنهنا ، وينيت ند  عنن األناجينل األراعنة  منن أدراك أننه اللكنن و عبند المسني  :

 ؟ !انيغة الفراد مقاًزا 
 

وجناسنا ، فنذكر النبع  وأراد الكنل ال من أدراك أنع أنه يقول مقازا  عـــبـــد هللا :

ما يقعلنا ن يلها من ال قيقنة إلنى المقناز ؟ ! إنننا  هذا النا؟ هل وجد في ؟

ي حين ننظر إلى كنالم األنبيناء عمومنا نسنلم أنننا مخناطبون منن قبنل هللا العلن

هننو ا اجننة لمننن  ، ولننيس تعننديل القنندير الننذي ال يخضننن كالمننه لنننقا وال

، ويب ننن مننن  رف فعننال أن يكننون كالمننه قنند حنن، إال يننن   لننه مقنننده فيننه

اغينر النك فنال أرو ، و يل ووجه  ن فيه لمقننده ومنا يريندهيب ن له عن دل

المعننى النذي هر اريات إلى غيرها منن المقناز ومقاال للخرو  اعيدا عن  ا

عنن أناجينل ، لنذا ف ندين عيسنى علينه السنالم هننا عنن إنقينل واحند ال تريده

أنننه ، و يقننند غيننره ، وال حقيقننةالنننارل إليننه معننناه أنننه يقنننده ، ومتعنددل

لقند ، وعيدا، وهنذا إنقينل منرقا، ثم ما االنا نذهب اموجود حين التكلم عنه

ننيغة القمنن ال ا أيضناجاء لف  إنقيل فيه في عدل مواق  و انيغة الفنراد 

مما يؤكد على أن النقيل المقنود هو إنقيل آار غينر تلنك األناجينل وهو ، 

الننذي أنننزل علننى عيسننى عليننه  ارو وهننواألراعننة المتداولننة ارن مننن النننن

 يشير إليه . الم اال نك ألنه كان يتكلم عنه والس
 

 ؟؟ما الذي أدراك أنه يقند إنقيال واحدا غير تلك األراعة  و عبد المسي  :
 

هنذا النذي ينتكلم عننه اظناهر لفظنه ال ما الذي أدراك أنع أنه ال يقنند  عـــبـــد هللا :

معناه ؟ لمااا ألق  إلى الت وينل اندون أينة داللنة تندفعني للت وينل ؟ إن  ناهر و

اللف  يتكلم عن إنقيل واحند فهنل عنندك منن اللفن  أو منن المعننى منا يقعلنك 

لنع هنذا إننك إن فع ؟ ،الواض  ؟ ن والله اغير البيوترف  البين الواض  لتؤ

الواجب ، أما أنا فما زلنع مننرا علنى تكون قد ارجع عن المنطق وال ق و

أن تكون نهادتي من األناجيل قبل غيرهنا حتنى تتعنرف علنى أن منا جناء انه 

ديكم ، رغننم مننا أصننااها مننن القننرآن الكننريم مؤينند اتلننك األناجيننل التنني ا ينن

ال نق ، الننذي ترفضنونه انندون وعنني ،  تبننديل فمنا زال فيهننا اعنن ت رين  و

 ألنه جاء من القران الكريم ، كتاب المسلمين . 
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منا منا يخنال  كتبننا !! هنذا عقينب ، و من قال لك هذا ؟؟ ن ن نرف  عبد المسي  :

 . تدعون  افيمإال لوافقناكم يؤيد كتااكم ، و الاكتبنا 
 

ممنا يخنال  ،   كثينرل وعديندل القران الكريم فني مواقن ال كتبكم تؤيد عـــبـــد هللا :

ال تعطنون  لكننكمفيه معتقدكم ، وقرأننا ال يندعي نني ا ، انل ينذكر حقنا ق ، و

فني هنذه القضنية ال ينتكلم إال الكريم التداير ، فالقران أنفسكم فرصا للتفكير و

كتنبكم أيندت النك الفنراد د أنزل على عيسى علينه السنالم ، وعلى إنقيل واح

اكنر فينه النقينل موضنن واحند يوجند اهنا ، وال  افي أكثنر منن سنتين موضنع

ننع عليه من كل وجه ، ا ننه يوجند إنقينل واحند فقن  ، ال وانيغة القمن 

 غير تلك األناجيل األراعة . وهو ، نزل على عيسى عليه السالم ، 
 

 المهم مااا اإنقيل مرقا عن األناجيل ؟؟  عبد المسي  :
 

ي أننزل علنى عيسنى علينه السنالم ... لقند قلنع قنبال ال عن النقيل الذ عـــبـــد هللا :

إن لفن  إنقيننل جنناء عننند مننرقا فني امسننة مواضننن ، كلهننا جنناءت انننيغة 

يقنول قند   و:  العندد الخنامس عشنر و فينهالفراد أولها االص ا  األول في 

الموضننن ، و امننوا االنقينل  فتوانوا و، اقتنرب ملكننوت هللا و، كمنل الزمنان 

  فنإن منن أراد :  فينهوالثالثنين و لثامن في العدد الخامسص ا  االثاني اال

من أجل النقينل فهنو ومن يهلك نفسه من أجلي و، أن يخلا نفسه يهلكها 

 صنننن ا  العانننننر فنننني العنننندد التاسنننننالموضننننن الثالننننن اال، و   يخلنننننها

: ليس أحند تنرك ايتنا قال ال ق أقول لكم   ف جاب يسوع و:  فيهوالعشرين و

ألجننل مننرأل أو أوالدا أو حقنوال ألجلنني وات أو أانا أو أمننا أو اانول أو أاننوأو إ

  ا  الثالننن عشننر االعنندد العانننررااننن المواضننن فنني الصنن، و  ... النقيننل 

الموضنننن و ينبغننني أن يكنننرز أوال االنقينننل فننني جمينننن األمنننم    و:  فينننهو

 ا  الرااننن عشنننر العننندد األاينننر فنني إنقينننل منننرقا هننو االصنننالخننامس و

  ال ننق أقننول لكننم حيثمننا يكننرز اهننذا النقيننل فنني كننل العننالم  : فيننهو التاسننن

مقنال اعند النك  نني أننه ال أ . هنـ ، و يخبر أيضا اما فعلته هنذه تنذكارا لهنا  

عنن معناهنا ال قيقني إلنى أي معننى آانر مقنازي  للت ويل لننرف النننوب

، فكلمنة النقينل متعمندا إال اعتبرننا هنذا ت ريفنا للت وينل ، وادون أي إنارل 

فنني جميننن تلننك المواضننن تشننير إلننى الكتنناب الننذي أنننزل علننى عيسننى عليننه 

 . السالم ، ال إلى وصايا وال إلى تعليمات 
 

 ما فيه . لكن !!! حدثنا عن إنقيل لوقا ، و عبد المسي  :
 



 78 

لنى أي أنع تعلم ينا صناحبي أن لفن  النقينل لنم انرد فني إنقينل لوقنا ع عـــبـــد هللا :

 عقيبننا ألن هننذا، وأنننا أعتبننر هننذا غريبننا ، اننل و وجننه ، مفننردا أو مقموعننا

علنى أننك تشنم  عمنق فني المعننى ، عنالولالنقيل فينه رصنانة فني اللفن  ، و

 را  تهم الفكرية . فيه رو  الفالسفة و
 

منرل واحندل ،  لكن ما معنى أال يذكر في إنقينل لوقنا لفن  النقينل ولنو عبد المسي  :

  ؟ول ترت يه أنع ؟هل لهذا مدلهل يعني لك هذا ني ا ، و
 

لقد عننى لني النك صندمة كبينرل ، و أننا أا نن و أنتهني منن ا ثني انال  عـــبـــد هللا :

لمنرل واحندل ، حتنى  فا دل ، و كم تمنيع لو أن لفظنة إنقينل وردت انه ، ولنو

منن وجهنة نظنري  –كانع هي تلك اللفظة األايرل فيه ، أما مدلول النك  ولو

ك األناجيننل ، وال الننة الثقافيننة لهننم ، الشخننني ألصنن اب تلنن أن القانننب –

الدافن الخاب عنند كنل و مننهم فني كتاانة وتن لي  إنقيلنه لنم ينرتب  االنقينل و

عليننه السننالم ، اننل كانننع للننذاكرل وتراسننل األصننلي الننذي نننزل علننى عيسننى 

هذا م له دراسات متعمقنة وفكنر األجيال وحكاويهم جانب فيه ، والخواطر و

د ل هارهننا اليننوم ، ت ننع أي يسننة علننى اسننتعدامتنن نو و مراجننن ليسننع الكن

  . وأي وضن  مسمى
 

إن تلنك المراجنن ت ناول الكنيسنة حقبهنا كني ال يضنل ننعب الكنيسنة  عبد المسني  :

 . ويضطرب من التفكير فيها 
 

 على العقول ، ولنو ب ، والوأوصياء على الشع –كرجال دين  –لستم  عـــبـــد هللا :

عقنولهم فني ديننهم  تعتقدون لتركتم الننا  يعملنونكان لديكم أدنى ثقة فيما 

المنطننق ، لكنننكم تبثننون فننني ، اكننل حريننة ، ولننواجهتم االن ننراف االعقننل و

 تقبلنننون مننننهم نقاننننا ، وال عقنننولهم منننا تعقنننزون أننننتم عنننن فهمنننه ، وال

تسم ون لهم امقرد التفكير فني قضناياهم االعتقادينة ، منن أن االعتقناد فني 

راه ، ال سلطان ألحد فيه علنى أحند ، حتنى عبد واين ال منتهاه نيء نخني

 . المسي ي كان هذا السلطان هو أنتم اا رجال الدين  ولو
 

نبنين لهنم الندين ، ن ن ، ال !! الكنيسة ن ن ال سلطان لنا على نعب  عبد المسي  :

 . ، وهذا دورنا نوض ه لهم حتى ال يضلوا و
 

قتم أل هرتم لهم كل منا صد تبينوه ، ولو ال تبينون لهم ما تريدون أن عـــبـــد هللا :

ديمنة ومراجنن أيديكم من أناجينل متعنددل وننروحات قما هو ت ع عندكم ، و
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تخنننالفكم حتننى يتعنننرف ننننعب ، ممننا تنننوافقكم و مختلفننة وأفكنننار متننننارعة

 الكنيسة على المسي ية من منادرها األصلية األصيلة . 
 

إعسننار ،  كنيسننة انال حقننب والأوفنى منننادر المسني ية اينند ننعب ال عبند المسنني  :

كنل مسني ي يسنتطين عنة ، اطبعاتهنا و ننروحاتها ، انل واألناجيل األراوهو 

 قرأتها اكل حرية متى ناء . 
 

هنننل يعنننني كالمنننك أن األناجينننل األراعنننة هننني أقننندم منننندر موجنننود  عـــبــنننـد هللا :

 للمسي ية ، أم هناك منادر تسبقها موجودل لداكم أيضا ؟ 
 

منااا سنيفعل اتلنك المننادر غينر المتخنننين ، إنهنا لرجنال الندين و عبد المسي  :

 . فق  
 

ل تسننبق تلننك هننناك أناجينن، وللعقننالء مننهم ، و ناننل لقميننن المسنني يي عـــبــنـد هللا :

 على الكنيسة أن تفن  اليوم عن سبب وأدها . األناجيل األراعة ، و
 

 حتى ال يضل النا  .  عبد المسي  :
 

 ال حتى ال يهتدي النا  .  عـــبـــد هللا :
 

موقفنه منن لفظنة إنقينل ، لنرجن إلى آار األناجيل ، إنقيل يوحننا ، و عبد المسي  :

 إنقيل أم أناجيل ؟ لف  هل يوجد اه 

: انندأ اا انندء ال تننتكلم عننن آاننر األناجيننل ، ألن األناجيننل عننددها تخطننى عـــبــننـد هللا 

لنننك األراعنننة التننني هننني تعلنننى األرجننن  ، منهنننا منننا يسنننبق زمانينننا  نالمننن تيي

إنقينل اوحننا لنم ينرد اعتقادكم ، ومنش  دينكم ، ومنهنا منا يتلوهنا زمانينا ، و

عيسنى علينه  لف  إنقيل فيه وال مرل واحندل ، مثلنه مثنل إنقينل لوقنا ، ولكنن

ر اننه معننناه عننن النقيننل كالمننا يعبنن –يوحنننا  –السننالم قننال فنني هننذا النقيننل 

حتننى  4لعنندد    السنناان عشننر مننن اهننذا الكننالم هننو فنني الصنن ااوضننو  ، و

أعطيتنني منن العنالم ،  فيها :   أنا أ هرت اسمك للنا  الذين، و 16العدد  

ارن علمننوا أن كننل منننا المننك ، وقنند حفظننوا ككننانوا لننك وأعطيننتهم لنني ، و

الم الذي أعطيتني قد أعطينتهم ، وهنم قبلنوا أعطيتني هو من عندك ، ألن الك

آمنوا أنك أنع أرسنلتني ، منن أجلهنم ك ، ولموا يقينا أني ارجع من عندعو

جنل النذين أعطيتنني ، ألنهنم ، أنا أس ل لسع أسن ل منن أجنل العنالم  انل منن أ

أننا ممقنند فننيهم ، لنك ، ومننا هننو لنك فهننو لنني ، وكننل مننا هنو لنني فهننو لنك ، و

أننا آتني إلينك ، أيهنا ولسع أنا اعد في العالم ، وأما هؤالء فهم فني العنالم ، و

ظهم في اسمك النذين أعطيتنني ليكوننوا واحندا كمنا ن نن ، ارب القدو  احف



 81 

ي اسمك الذين أعطيتنني حفظنتهم ، حين كنع معهم في العالم كنع أحفظهم ف

اب ، أمنا ارن فنإني أتني إلينك لم يهلك منهم أحد ، إال اان الهالك ، ليتم الكتو

م فنيهم ، أننا قند أعطيننتهأتكلنم اهنذا فني العننالم ، ليكنون لهنم فرحني كننامال ، و

العالم أاغضهم ألنهم ليسوا من العالم ، كما أني لسع منن العنالم ، كالمك ، و

لسع أس ل أن ت اذهم من العنالم ، انل أن ت فظهنم منن الشنرير ، ليسنوا منن 

العنالم كمنا أنني لسنع منن العنالم ، قدسنهم فني حقنك ، كالمنك هنو حنق ، كمننا 

أقنند  أنننا ااتنني ، ألجلهننم الم أرسننلتُهم أنننا إلننى العننالم ، وأرسننلت ني إلننى العنن

 ليكونوا هم أيضا مقدسين في ال ق   أ . هـ 
 

 ؟  مااا ترو في هذه الننوبو عبد المسي  :
 

أرو فيهننا دالالت ت كيديننة علننى وجننود فيهننا الخيننر اننإان هللا ، و أرو عـــبــننـد هللا :

د أن جميننن مننا ألنن  مننن أناجيننل قننيننل نننزل علننى عيسننى عليننه السننالم ، وإنق

فهنو    قند حفظنوا كالمنك  لنبندأ انالتعبير ر حاجتهنا ، واقتبسع مننه علنى قند

طالمنا حفن  منن أتبناع النقيل الذي هنو كنالم هللا عنز وجنل ، و لف  عام على

  ألن الكنالم لتعبينر هذا ت كيند علنى إطالعهنم علينه ، و عيسى عليه السالم ف

الى أن هللا تعنيؤكند علنى وجنود ااك النقينل ، و الذي أعطيتني قد أعطيتهم  

عطاه لعيسى عليه السالم ، وعيسى اندوره أعطناه للننا  وأطلعهنم علينه ، أ

منا و   أننا قند أعطينتهم كالمنك  حفظنوه ، ثنم ين تي التعبينر : والغهم إياه ، و

كالم هللا لعيسى عليه السالم إال النقيل الموحى إلى عيسى علينه السنالم انه 

عننز وجننل هللا ي مننن ، فكننل هننذه التعبيننرات دالالت ت كيديننة علننى وجننود وحنن

فنن  ، كمننا ننننع علننى تلنننك حلعيسننى عليننه السننالم ، وهننذا الننوحي كتننب و

الوحينند الننذي أوحنناه هللا ن هننذا هننو النقيننل ال قيقنني ، وهننو أ، و الننننوب

 لعيسى عليه السالم . عز وجل 
 

  ؟لكن من أدراك أن هذا النقيل كتب في عهد الرب يسوع ؟ عبد المسي  :
 

أمنا وعيسى وقومه كنانوا متعلمنين ، أناجيلكم تعني المعلم ، الرب في  عـــبـــد هللا :

دليلي على أن الك النقيل قد كان مكتواا في عهد عيسى علينه السنالم فهنو 

  انولس فقنال : ذلك ، األهل رومية ه تلمفتت  رسااعتراف اولس في وقول 

اعتننراف تلننك و،  رز لنقيننل هللا  د ليسننوع المسنني  المنندعو رسننوال المقننعبنن

اجيل األراعة التي معكم أيضا اعترافا ضمنيا حين لم تنتكلم إال عنن إنقينل األن

 واحد فق  ،  لكن لي سؤال . 
 

 سل عما تريد . عبد المسي  :
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 الرسل المبعوثين من هللا للنا  لهدايتهم ؟كم عدد األنبياء و عـــبـــد هللا :
 

قنند يزينندون علننى ددهم ، لكنننهم كثيننر ، وكثيننر جنندا ، ال ي ضننرني عنن عبنند المسنني  :

 .  ةالثالثما 
 

و منهم قد أنزل عليه أكثر من كتاب ؟ هن عـــبـــد هللا : ل وجند دينن فهل سمعع عن أي 

هنل وجند دينن لنم يننزل كتاانه علنى نبينه أو رسننوله ننزل ان كثر منن كتناب ؟ و

  ؟ صاحب دعوته ؟
 

لنى ننزل الكتناب عانه ، و ال قيقنة ال ، كنل دينن لنه كتناب واحند اناب عبد المسني  :

 الرسول صاحب الدعول . 
 

منن العلنم  ؟يكون لها أكثر منن كتناب ؟المسي ية إان فلمااا الننرانية  عـــبـــد هللا :

اينهننا  يوجنندتشننااهة مننن اعضننها إلننى حنند كبيننر ، وأن تلننك الكتننب األراعننة م

ى عيسننى عليننه لمننااا لننم ينننزل النقيننل علننتضننارب فنني مواضننن عدينندل ، و

؟؟ ثنم أو كتبنة النوحي الك على مؤلفي األناجيل  نزل اعده ، والسالم في حين

لسنالم ننزل علينه إنقينل منن رانه ، إنك لو أردت الت كد من أن عيسنى علينه ا

فننن قرأ فنني متنننى االصنن ا  الراانننن والعشنننرين ،  يكننرز انننه ،وكننان يبشنننر و

يننننبر إلنننى المنتهنننى فهنننذا  النننذي   ولكننننفيهمنننا : ، و 11و  15 انالعننندد

كوت هذه في كل المسكونة ننهادل لقمينن األمنم يكرز ابشارل المليخلا ، و

هنننا فهنني    هننذه  مننن اسننم النننارل  ااننذ االننك جينند، و ثننم ينن تي المنتهننى  

 ت مل دالالت عديدل . 
 

 لسع أدري .  عبد المسي  :
 

األناجينننل  -فنني العهننند القديننند معرفنننا لقننند ورد لفنن    النقينننل    االصننة القنننول :و

ال يعهننا علننى صننيغة الفننراد ومعننناه ، إحنندو وعشننرين مننرل ، جم -األراعننة 

سنبعة فني العهند القديند منكنرا ولقد ورد لف    إنقينل   على صيغة القمن ، 

جميعهننا علننى صننيغة الفننراد أيضننا ، وجنناء لفنن    إنقيننل ، وعشننرين مننرل 

ورد وعلننى صننيغة الفننراد أيضننا ، مننرل واحنندل ، يسننوع   فنني العهنند القدينند 

قديد مرل واحندل ، علنى صنيغة الفنراد أيضنا ، لف    إنقيل هللا   في العهد ال

 لقديند سنع منرات علنى صنيغة الفنراد ورد لف    إنقيل المسي    في العهد ا

علنى  االعهند القديندلعيسى عليه السالم ورد لف    إنقيلي   منسواا  يضاأ، 

منننن   وال معننننى كنننذا لنننم يننن تِّ ااألناجينننل األراعنننة أي لفننن  صنننيغة الفنننراد ، 

ى صنيغة القمنن المعنرف ، وال   أناجينل   علنى صنيغة القمننن األناجينل   علن
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المنكر ، وال   إنقيل الرب يسنوع   علنى نسنبة ت لينه عيسنى علينه السنالم ، 

وحننني اينننال انننال وهنننذا لنننيس كالمنننا عبثنننا ، وال صننندفة عارضنننة ، وال هنننو 

األناجينل فني أن ، ل نق واضن   ع  بِّنثْ مبررات منطقينة فني رصنده ، انل حنال مُ 

أنننزل علننى عيسننى عليننه فقنن  ، الكننريم فنني وجننود إنقيننل واحند تؤيند القننرآن 

اننيغة الفنراد فالقرآن الكنريم حنين تكلنم عنن النقينل لنم ينتكلم إال السالم ، 

هنو النقينل النذي أوحناه هللا عنز مقنده في هنذا إنقيل واحد ، و مقند على

 جل لعيسى ان مريم علينه السنالم ، ال أي إنقينل منن تلنك األناجينل األراعنةو

ت األناجيننل األراعننة ، التنني هنني لقنند أينندالمتعننارف عليهننا لنندو الننننارو ، و

تكلم إال ، حينن هني لنم تنالمعننى الننارو ارن القرآن الكريم فني هنذا  ا يدي

هنذا أصندق دلينل علنى أن تلنك األناجينل لنم يكنن لهنا إنقيل واحد فق  ، و عن

عنند الننك ثع اأنهننا اسننت دال عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم ، ووجننود فنني حينن

السنالم  إن هنذا النقينل النذي أننزل علنى عيسنى علينهازمن ليس االقليل ، و

نس  على يد عدد من حواري عيسنى علينه السنالم قد كتب اوسيلة ما ، ال و

ارن ضنا ن أو مخفني أتباعنه ، وهنو  انين األمنم علنى أيندي، وتم التكريز اه 

أنننه سننيظهر أرو إال ، وال عننن قنند ، وسننوء نيننة مبعند عننن ننننارو اليننوم 

سيؤكد على كل هذه ال قا ق التي أتى اها القنرآن الكنريم ، في يوم ما ، ال و

يؤكند صندق القنرآن لكنا رغم الك لم نعدم فيما اين يندي النننارو ارن ممنا 

:   سنيظهره علنى فني كتاانه الكنريم صندق هللا القا نل فيما جاء اه ، والكريم 

ناجيننل التنني اينند الننننارو ارن النندين كلننه   ، وكننل هننذا ال ينفنني أن تلننك األ

ليسع وحيا ، ادليل ندل حرب كتاب األناجينل أنفسنهم علنى توثينق كالمهنم 

يلهم وكتااننناتهم انننننوب منننن التنننورال ، وكننن نهم أحسنننوا امنننا يعتنننري جننن

، االستشنهاد التنوراتي لهنذا  لق نوامنن االضنطراب وفقندان الثقنة فوأتباعهم 

يسنى انن منريم علينه السنالم هني وعلى كل و فالننارو يتعللون ان ن تعناليم ع

تعنناليم نننفهية غيننر مكتواننة وال مدونننة ، ولهننذا فننال إنقيننل حقيقنني لعيسننى 

 –عليه السالم ، ونسوا انل وتناسنوا أن هنناك ننا واضن  جندا االدسنقولية 

يقننول فنني وضننو  :   ون ننن فنني السننر نب ننن ونطلننب  –كتننااهم التشننريعي 

، وأيضننا  1626بعننة ط 124تعاليمننه هننذه التنني كتبننع فنني النقيننل   ب 

:   وتمنننع النبنننول المكتوانننة قنننم ينننا هللا ودن  134يقنننول انننذات الكتننناب ب 

كمننننا يننننزعم  –األرا فإننننك الننننذي تننننر  جميننننن األمنننم   !! ، فالدسننننقولية 

كتنناب ألنن  قبننل كتااننة األناجيننل األراعننة اننزمن لننيس االقليننل ،  –الننننارو 

السننالم ،  وكتبتننه هننم ال واريننون أنفسننهم ، الننذين عاصننروا عيسننى عليننه

وعايشوه واالطوه ، وحين يقولون ا نه كان هنناك إنقينل مكتنوب عليننا أن 
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فلنم ين ت اندليل  نندقهم ، أما من قال ان ن إنقينل عيسنى كنان تعناليم ننفهية

 .  واحد على ما قال ، ال عبارات مرسلة ليس إال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الليلة السابعة
 

 المسيح عيسى أم يسوع ؟؟ 
 

ي  عيسنى انن منريم علينه السنالم ، نبيكم عندنا في القرآن اسمه المس ــد هللا :عـــبـ

، ؟؟ فمنا حقيقنة هنذه األسنماء  يسنوع ،ونعتنه اأنتم تننرون علنى تسنميته و

أسنباب ورود االسنم الثنناني منا ، و؟؟ هنو االسنم ال قيقني لهنذا النبني أيهمنا و

ن لكنم صنن ة أينن منن، وأيهمنا أولننى انه ؟؟ و؟؟ ، ولننوقه اننه عنندكم عيسنو 

ال منا عناداه ااطنل اعتبناره هنو اسنم عيسنى ال قيقني ، واالسم   يسوع   ، و

 ؟؟من الن ة أسا  له 
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فني أناجيلننا ومعننى له منطوق  أما عيسى فهذا اسم ال نعرفه ، وليسعبد المسي  : 

أي  لسننا ننندري أهننو عبننري أم عرانني أم منن أي لغننة أاننرو ، ليسننع لهننا، و

لننوال ارتباطننه امنريم األم لمننا وجنندنا اينهمننا ، و عالقنة ارانننا يسننوع المسني 

النذي يعنيننا ، وعلينه يندور المعننى فينه  االسم ، أما يسوع فهووعالقة  نبه

هننذا اسننم سننوع ، وهمننا عننين رسننالة يمعنننى البشننارل والخننالب ، وفيننه ، و

ليسنع األسنماء إال لى مسمى ، فمعناه منرتب  ادعوتنه وكياننه ونهايتنه ، وع

حتنننى أن أننننكال األننننخاب تتالقنننى منننن أسنننماءها ، فهنننار  لنننننخاب 

   !!ومعانيها  
 

هنل حقنا حقيقة ما تعرفه عن هنذا االسنم ، ومعنناه ، وإان فلتشر  لنا  عـــبـــد هللا :

أحننب قبنل أن تبندأ أن أاكننرك ؟ ، وي منل هنذا االسنم لعيسننى تشنريفا أم منااا ؟

 ضروري . ام واشيء ه
 

 ؟ما هو هذا الشيء ؟ عبد المسي  :
 

إن عيسى ان مريم عليه السالم كنان رجنال عبرينا ، منن انني إسنرا يل  ــبـــد هللا :عـ

، وهني اللغننة  ، دعنا قومنه السنانهم النذي كنانوا انه يتكلمنون فني ااك الوقنع

أو السننريانية التنني هنني  ، التنني هنني لهقننة مننن لهقننات العبريننة ،ارراميننة 

ة كلغننة علميننة ضننياع العبريننتنندني والننندحار و ، وهننذا عبرانيننة أيضننالهقننة 

لنسنن  ال يوجنند أي نننا منسننوب  ، ولكننن، أو كلغننة حضننارل علننى األقننل 

أننه ال يوجند أي منن تلننك ، وارن علينه السنالم اهننذه اللغنة انن منريم عيسنى ل

انن ي اهنا تكلنم عيسنى اهنذه اللغنة التنمكتنوب األراعة التني ا ينديكم األناجيل 

عليننه  علننى عيسننىأن النقيننل األصننلي الننذي أنننزل عليننه السننالم ، ومننريم 

، وإن أقنندم الننننوب التنني ، حتننى ارن علننى األقننل السننالم ال أثننر لننه أيضننا 

وهمنا ،  ةالالتينينلغنة اليونانينة ووصلتنا عنن هنذه الدياننة وردت االجاءتنا و

ا ما ، ومنندلوالتهمنن، فنني ألفا هوالسننريانية اعينندتان كننل البعنند عننن ارراميننة 

لعا لننننة اللغننننات تنتمنننني  ورايننننةاأل أن تلننننك اللغنننناتوا ... النننن  ، مننننوتراكيبه

العبرينة اللتنان تنتمينان للغنة الهندوجرمانية ، وهذا اخالف اللغنة اررامينة و

هنذا إن التني منهنا اللغنة العراينة ، و أو العا لنة فننيلةالالسامية وهي نفس 

منن العراينة العبرينة دل على نيء فيدل على ندل قرااة وارتباط اررامينة و

ينهما ناضل تام ، والتشااك اللفظي حاد  انال ننك ، شااه اللغوي اأن الت، و

، وأن اللغنننة التراكينننب العبنننارات والمعننناني ودلوالتنننه فننني األلفنننا  ولنننه مو

اليونانينة التنني ترجمننع إليهنا األناجيننل التنني معكننم ارن اعيندل كننل البعنند عننن 
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سننبر أسننرار تلننك األناجيننل ، فضننال عننن جميننن مننا تننرجم منهننا ، واعننن إلننى 

 .  اليونانية ق هذه اللغة عن طريالعالم 
 

لمسنني ية ، مننن تعنناليم رانننا إننني أتفننق معننك انن ن النننوب األولننى ل عبند المسنني  :

قنند فقنندت منننذ أو السننريانية يننة التنني هنني االلغننة ارراميسننوع ووصنناياه ، و

أن فقدها قد صنن نوعنا منن الخلنل للمسني يين ، فني أمنر منا ، زمن اعيد ، و

،  الضنا ن التني تمنع لهنذا األصنل الترجمنات كثنرلاه قند داو هذا القنورلكن 

فلقند وصنلتنا آالف النسن  لهنذا األصنل المفقنود ، أفنال تم نو هنذه الكثنرل كنل 

  ؟؟المفقود نك تقاه هذا األصل 
 

، أي رسنالة منهل حينال ووجنود دين ، وفي أمر عقيدل ، وإننا نت د   عـــبـــد هللا :

منزلنة منن السنماء معنناه ال معننى ضنياع أصنولها، والسماء ووحي األنبياء 

ديد انين الندليل علنى النك ااك الخنالف الشنأن الال واضطرااا قند أصنااها ، و

، والنذي وصنل إلنى من أزمنان سن يقة ال ارن ، ال جمين طوا   المسي ية 

الرسنا ل ف انننوب كاملنة منن تلنك األناجينل وعدم االعتنراحد االعتراف و

جننود اننين األناجيننل نفسننها ، اب مواالضننطري معكننم ، اننل إن الخننالف والتنن

األصنننل موجنننود ا ينننديكم هنننل كاننننع سنننتتعدد طوا ننن  أن تخينننل أننننع لنننو و

  ؟؟العقيب على هذا الن و المسي ية 
 

أنتم كمسنلمين انرغم أنكنم تندعون أن كتنااكم النذي أننزل علنى نبنيكم و عبد المسي  :

ننْكل  ، إال أن الطا فيننة قنند أصنناا مننا زال موجننودا لننم يغيننر فيننه لفنن  وال ع ن 

منذاهب تقولنون أيضا ، فعنندكم سننة وننيعة وصنوفية ووالمسلمين السالم 

، فوجنود حتى تننل ألحند عشنر منذهبا أنها أراعة وهي تزيد على الك اكثير 

هنذا لوجنود أسنباب ن هنذا التعندد الطنا في االندين ، واألصنل لنم يكنن مانعنا من

 . وطبن غاية في نفو  البشر  اأارو له
 

ننكْ رأننننا ونعننم ق عـــبــنـد هللا : ل  ، ولنم يوضننن حننرف افضنل مننن هللا لننم ي نرف فيننه ن 

ل هللا تعنالى ب نا فظه ، فهنو م فنو  منن قِّ ن ن هذا ألننا لم نقم مكان آار ، و

، أمنا المننذاهب المتعننددل فهنني منذاهب فقهيننة ، ااتالفهننا رحمننة للمسننلمين ، 

وهي ليسع حكرا على مسلم دون آار ، فن ي مسنلم لنه أن ي انذ ان ي منذهب 

ضنا أن ي انذ انرأي لنه أيور ، ييسنتأي مسن لة كاننع طالمنا كنان لنه فينه الفي 

هنذا إن دل فنال يندل آار في مس لة أارو ، و ارأي مذهبمذهب في مس لة و

والشنيعة فنال أنكنر أنهنم المعوجة ، أما النوفية ورحمته  على يسر الدين إال

ا هنننذ، ووارجنننوا عليهنننا هم قننند انننالفوا تعننناليم السنننالم أفعنننالاسنننلوكهم و

، أو في عدم فهمه ، ال ألنهم يملكنون نسنخا مغنايرل الدين في فهم  ملمغاالته
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، ثنم إن وجنود األصنل القرآنني انننه سنليما انال ت رينن  الكنريم منن القنرآن 

يقعل ال وار اين كنل تلنك الطوا ن  لنه نهاينة م سنومة لكنل اي عقنل ، أمنا 

مسنك امننا ى لكنل طا فنة حقتهننا فني أن تتأننتم فضنياع أصننل إنقنيلكم قند أعطنن

، وهذا في حد ااتنه هنو سنبب الخنالف الل اد لديها وتن  األارو االكفر و

 . 
 

، الشننيعة هكننذا يكفننرون السنننة عننندكم يكفننرون الشننيعة ، والسنننة و عبنند المسنني  :

 أليس هذا ص ي ا ؟؟ 
 

نعم هذا ص ي  ، لكن لتعلم أنه ال يخر  من الشيعة للسننة إال العلمناء  عـــبـــد هللا :

وينؤمن  يخر  منن السننة للشنيعة إال القهنالء ، كمنا أننه ال يسنلم مننكم ، وال

وعنرف عوارهنا ، من تبننر ا قيقنة النننرانية  وأ منكم ، العلماءإال  اديننا

، وكنل صنناحب فكننر حننر المفكننرين س ولهنذا ينندال السننالم كثينر مننن القسننو

ن منإننه ال يتنننر ، ؟ ليدال الننرانية ؟يتننر من المسلمين الذي لكن من 

المعدمين الفقراء الذين تغرونهم االمنال !!! ال المسلمين إال أتفه الشباب ، و

يا صاحبي ، إن ضياع أصل المسي ية قد صنن الال كبينرا فني هنذه الدياننة ، 

  ؟حتى غدا كل فرد ننراني كنيسة مستقلة اذاتها ، فهل تعرف لمااا ؟
 

 لمااا ؟  عبد المسي  :
 

ي ألننه ال يوجند نننران، وكمنا يقنب جد نننراني يفهنم ديننه نه ال يوأل عـــبـــد هللا :

ننننراني يقننارن اننين ألنننه ال يوجنند ، ووموضننوعية يطننالن األناجيننل اتعقننل 

ألننه ال يوجند ، وعنن تلنك الفطنرل فطرته كإنسان وانين تعناليم ديننه الغريبنة 

هننل االعهنند القدينند أم  ؟تكننون ؟ل عننن أصننول دينننه أيننن تكمننن ونننراني سنن 

كننل منهمننا يننناق  اراننر فنني إاا كننان ، فو ،؟؟ ، أم اكليهمننا م االعهنند القنندي

التنني ينتسننبون هننل ااألناجيننل أم فنني الرسننا ل أم اتعنناليم الكنيسننة  مسننا ل ،

 ، والتني تتعنارا منن تعناليم كنيسنة أانرو ، منن غينر اات الملنة ،  ؟؟إليها 

منننن أينننن جننناءت تلنننك التعننناليم الكنسننننية ألننننه ال يوجننند نننننراني يسننن ل و

نر  وامنتهن و ، ولو ؟؟لكل ن لة اة المتضار د  انالطرد منن رحمنة لس ل لنُهِّ ُهندِّ

، ألن النندين فنني نظننر رجننال النندين ال  كمننا تقولننون  رحمننة يسننوعالكنيسننة و

يسن ل عننه ، اننل لقند ُجعلننْع للكنيسنة أسنرار  ال يسننتطين أن يخنوا فيهننا أي 

يسن ل  ، إاا لنم يكنن الندين يسن ل عننه فمنا النذي ؟؟كل هنذا فإلى متى  ،  عقل

 ، هل تقدمون الدسقولية لشعبكم اوضو  ؟؟  ويستفهم عنه ؟؟!!
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هنذا لعندل وهنو االسنم ال قيقني لنه ، ولنرجن إلنى اسنم النرب يسنوع ،  عبد المسي  :

كلهنا علينه ، فقند جناء فني إنقينل والمننادر أسباب ، منها اجتمناع األناجينل 

عو اسنمه يسنوع   فستلد ااننا و تند:  فيه، و21 العدد،  متى الص ا  األول

ثانيها أن هذا االسم قد أطلنق علينه مننذ ، و ألنه يخلا نعبه من اطاياهم  

اداية المسي ية منذ ألفي عام ، أما لفن  عيسنى فلنم يوجند إال امقنل السنالم 

يزينند ، كنننذلك مننن ضنننمن هنننذه المسننني ية ا ننوالي سنننتما ة سنننة انننل واعنند 

اعندما اللغنة الالتينينة وع فني اللغنة اليونانينة واألسباب وجود هذا االسنم يسن

ذا االسنم النذي ااك طبيعنة معننى هنترجمع األناجيل إليهما ، ويزيد عن هذا و

م عيسننى ، أمننا اسننالتنني انتهننى إليهننا نهايتننه يتوافننق مننن حياتننه ودعوتننه ، و

اسننم مننن أسننماء الاننل ، أو الننزرع اليننااس  فهننو اسننم عرانني اننالا ، وهننو

سنمية القرآنينة فيهنا سنخرية منن عالقة له االبشنر ، إن هنذه الت القاف ، وال

مها ، ت منل أي داللنة أو معننى ينرا   تلنك الشخننية ااسن الرب يسوع ، وال

ن اهنذه التسنمية يسنخرون ، فالمسنلموااك الندين أو اطبيعة تلك العقيندل ، و

 .   من المسي يين 
 

ق مخلنو يسنخر منن أي كنا ن وال اداية القرآن الكريم كتاب إلهني ، والعـــبـــد هللا : 

، فضال عن أن يكون نبيا أو رسالة أو دين ، أما األسباب التي عرضنتها فنال 

سباب سنط ية ، انل أرفضنها كلهنا ، ولني فني ، وهي أجميعها أوافقك عليها 

سنننبب ، فقولننك أن األناجينننل جميعهنننا اجتمعننع علنننى اسنننم رفضننها منطنننق و

وأانذ ، اطن  كلها قد استقع من منبنن واحند  يسوع !! فهذا ألن تلك األناجيل

فقرأننا قال فني ارينة الخامسنة  إاا كان إنقيلكم قال هذاتاليها من سااقها ، و

نْري ُم إِّنَّ   فيهنا : واألراعين ، من سورل آل عمنران ، و ال ِّك نةُ ي نا م  إِّْا ق ال نعِّ الم 

نْري م   يس نى اْانُن م  نيُ  عِّ سِّ ْننهُ اْسنُمهُ الم  نةو م ِّ م  لِّ نُركِّ اِّك  يهناً فِّني  ا َّ  يُب ش ِّ جِّ  الندُّْني او 

لِّ  نر  اراِّ اِّين   و  نن  الُمق نرَّ مِّ   ، أمنا أن هنذا االسنم هنو منا أطلنق علينه مننذ اندء  و 

ألنكننم أيهننا الننننارو فنني ، ضننالل ي ية منننذ ألفنني عننام !! فهننذا وهننم والمسنن

جمين اقاع األرا تعرفون أنكم ال تمتلكون أي نسخة أصنلية لنناجينل الغنة 

منننذ انندء المسنني ية ، اهننا ودعننا م التنني تكلنن، األصننلية عيسننى عليننه السننالم 

التني كنان ينتكلم اهنا عيسنى انن أو السريانية وهي اللغة العبرية أو اررامية 

ال نعلننم يقينننا تكلننم انن ي لغننة مننن  -وال أنننتم  -، اننل ن ننن  مننريم عليننه السننالم

لهنذا لنيس لنك أن ون أي منندر حقيقني يؤيند زعمكنم ، وتمتلك ، وال الثالثة 

 تعرفننه ، أمننا قولننك انن ن لفنن  عيسننى لننم يعننرف إال ت كنم االغيننب علننى أمننر ال

ة سنننة !! فنن قول لننك إن لفنن  امقننل السننالم اعنند نننزول المسنني ية اسننتما 

كنننان معروفنننا انننين العنننرب وموجنننود متواجننند فننني اللغنننة العراينننة ، عيسنننى 

راينة ااسنم عيسنى األقدمين ، و معروفا أيضا اين نننارو ننبه القزينرل الع
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ا فنني العهنند القننديم عننند اليهننود ، و موجننود كننان معروفنناال ااسننم يسننوع ، و

الواقننن ألن ذه التسننمية هنني األقننرب إلننى ال ننق وهننكثيننرا ، وهننو عيسننو ، و

العبرينننة ووالسنننريانية ررامينننة اللغنننة العراينننة هننني إحننندو ننننقيقات اللغنننة ا

هنذا يقعلهننا أوقننن فني ال كننم مننن منن فنننيلة واحنندل ، و ة ، فقمننيعهمالقديمن

ناجيننل اعنند الننك مثننل اليونانيننة والالتينيننة ، ألاللغننات التنني ترجمننع إليهننا ا

غيرهنا مننن اللغننات الهننند جرمانيننة ، نظنرا لتبنيهننا الديانننة الننننرانية فيمننا و

جندت لنناجينل اعد ، أما قولك اوجود اسم يسوع فني أقندم الترجمنات التني و

ألن االلغننة اليونانيننة والالتينيننة !! فهننذا وهننم آاننر تخنندعون اننه أنفسننكم ، 

مسنني ية ال قيقيننة لننن يكننون إال اوجننود األصننل المنننزل علننى ال كننم علننى ال

قندر لهنا  عيسى عليه السالم ، أما تلك الترجمات فال قيمة وثا قينة لهنا ، وال

ضننياع كننون العننالم يعتمنند علننى تلننك الترجمننات فهننذا لفنني ميننزان العلننم ، و

فقنندان ااك األصننل يننننن فقننول ال حنندود لهننا األصننل ال قيقنني للمسنني ية ، و

، أمنا  اع تلك الديانة تشعرك ا نك أمام ديانات متعددل ، ال راان  اينهنااين أتب

نهايتنه معننى يتوافنق منن حينال يسنوع ودعوتنه وكون هذا االسم له طبيعنة و

 فهذا ما أحب أن تعرضه علي حتى أرو الرأي فيه . 
 

معنناه جناء منن الفعنل سنوع ، وهنو امعننى  فني أصنليسوع عندنا ، و عبد المسي  :

حينن ، تمثينل عنى يقسد حيال يسوع أصندق تقسنيد وهذا الم، وهلك وضاع 

افتندو الننا  انفسننه ، فهنو قنند هلننك منن أجنل اننالب العنالم كلننه ، و هنو قند

آثنر أن يهلنك نفسنه منن أجنل البشرية التني افتنداها انفسنه ، و ضاع من أجل

 . ، إن يسوع قد هلك على النليب من أجل االصنا ن ن ن ن االصنا 

  

 –داللتنه لكنان منن سنماه اهنذا و أن هنذا المعننى هنو اسنم يسنوعكم ولن  :عـــبـــد هللا

لتبنين لنم ينرد مننه إال السنخرية واالسنتهزاء انه ، و –الرب في زعمكنم وهو 

ى ااننه  اننفة ام  –فني زعمكنم  –لنا مدو هوان يسوع على راه ، الذي سم 

مننا  –فنني زعمكننم  –ضننالل ، مننن أن هنذه المرحلننة التنني هلننك فيهنا ونقنا و

، فهل يعقل أن تنرتهن حينال من عمره ال سويعات ض يلة  طع أياما قال لتخ

مسننماه علننى موقنن  نقننا واحنند ، مننن أنننه سننوف يعننود يختننزل نننخا و

جنل عنن تعنالى هللا عنز و؟ ! ، إننه ال ، وفي زعمكم طبيعية اعد الك ل ياته ال

 .  علوا كبيرا هذا 
 

يخلنننا فني الندنيا انرل ، فني ارالرب يسوع هو مخلننا فني الندنيا و عبد المسي  :

لهنذا الزمنه التخلنيا فنني منن اطاياننا ، وفني ارانرل يخلنننا منن الننار ، و

 ارارل . الدنيا و
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الضنياع ، فنإاا كنان قنند تخلننيا ، لكنننا ننتكلم عنن الهننالك وهنذا هنو ال عـــبــنـد هللا :

، ألنننك يهلننك فنني اراننرل ؟؟ !! ، فكينن  يضننين و ضناع مننن أجلكننم فنني النندنيا

 معناه الهالك ال التخليا .  قلع أن
 

 لسع أدري .  عبد المسي  :
 

األلمنننان علنننى قنننل لنني : كيننن  ينطنننق األورايننون ، والنقلينننز و لكنننن عـــبــننـد هللا :

 الخنوب اسم عيسى عليه السالم ؟ 
 

 .    jesus   اسم يسوع في اللغة النقليزية هو  عبد المسي  :

 

 عنى آار ؟؟ ة يسوع ؟ أم لها مو هل تعني هذه الكلم عـــبـــد هللا :
 

 . اكل ت كيد نعم إنها تعني يسوع المسي   عبد المسي  :
 

لكننن المتخننننين فنني اللغننة يعرفننون جينندا أن تلننك اللفظننة ال تعننني  عـــبــننـد هللا :

هننذا ألن ، اننل هنني أقننرب لعيسننى مننن يسننوع ، و تتننرجم ايسننوع يسنوع ، وال

التي ادورها أاذتها عن اليونانينة ،  تلك اللفظة م اوال من اللغة الالتينية ،

هنذا فني يسنوع ، وعلنى معننى رامينة علنى معننى عيسنى ال اترجمتها منن ار

هننا عيسننى اننن مننريم األصننل اللغننوي اررامنني ، وهنني اات اللغننة التنني تكلننم ا

النقليزية في اللغة اررامينة هنو    jesus   هذا ألن مقاال عليه السالم ، و

  eesho      ال نرف ، وe )     الغينر موجنود العنين       هنو انديل ل نرف

  و    jesus   كننال اللفظتننين  ، ثننم لمننااا نننذهب اعينندا ، و زيننةفنني النقلي

eesho         قد ادأتا اال رفj       و  e   اللذان هما عوضنا عنن حنرف  

اللغتننين ، ال عننن حننرف الينناء  الغيننر موجننودل فنني هنناتين   عيسننى   ، العننين

 . وع     يسالذي في 
 

 جمين القواميس تترجمه ايسوع .  ولكن عبد المسي  :
 

اللقوء لهنذه الترجمنة لنيس منن األماننة ، ال اعضها ، و ليس جميعها عـــبـــد هللا :

اللغنة اليونانينة ، وهني أقندم منا ، لنيس إال ، وعلمني مية ، ال هو تزوير العل

ل عيسنى ، والنذي تنذكر لننا اسنم يسنوع ، انا يدينا من ترجمنات األناجينل لنم 

أهنل التخننا فني تلنك اللغنة ، انل األدهنى منن هنم يقول فيه يتكلم في هذا و

الك أن كلمنة   يسنوع   تلنك ال وجنود لهنا فني اللغنة اليونانينة ، لنذا فالب نن 

ت السننامية   العرايننة و عننن أصننل تلننك اللفظننة ينبغنني أال يخننر  مننن اللغننا
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فننن نتم انننرجتم لغينننر النننك    لغيرهنننا ، فنننإااوالسنننريانية العبرينننة واررامينننة 

، وأيضنا لنتعلم أن اللغنة  تذهبون في طريق غير مسنتقيم ، وتتعمندون الخطن 

، التني تختلن  اررامينة والسنريانية همنا تطنور لهقني عنن العبرينة القديمنة 

التي فقندت كثينرا منن اننا ا اللغنة األم ااتالفا كبيرا عن العبرية ال ديثة 

 .  
 

فني اللغنة العراينة ؟ وهني اللغنة التني اسنتوعبع  إان منا أصنل يسنوع عبد المسي  :

 ، كما تدعي وتقول ؟؟ الك االسم منذ ألفي عام مضع 
 

مننن ع    ، و  -و    -ن القننذر       أمننا يسننوع فنني العرايننة فهنني منن عـــبــننـد هللا :

لمعنننى اسننم قبيلننة عرايننة يمنيننة ، وكننذلك    ُسننواع    وهننو اسننم صنننم هننذا ا

العشنرين مننن سننورل نننو  تعرضننع ريننة الثالثننة ولهمندان فنني القاهليننة ، وا

ق الُوا   قال تعالى : االسم لهذا  نت ُكمْ   ال   و  ال   ت نذ ُرنَّ آلِّه  دا   ت نذ ُرنَّ  و  ال   و  ً  و  اعا  ُسنو 

ال   ي عُوق   ي غُو     و  ن ْسراً  و  ، ال من الدارسين منن اهنب ألاعند منن هنذا عنن   و 

وع   من القنذر يشنن امعننى ـ   يشاسم الننم   يغو    ا نه االسم العبري ل

د منن دون هللا ، معنى هذا أن اسم يسوع اسم صننم وثنني كنان يعبنالا ، و

في الننرانية ليسوع كان يسنخر منن  من حرف اسم عيسىفي القاهلية ، و

، يعننرف  نقننسيقننرؤ علنى الننك إال عننالم يهنودي  واللننيس إال ، ،  النننارو

يعلننم أن التخريننب الننذي أصنناب  معانيهننا جينندا ، ألنننهغننات وأسننرار تلننك الل

، اننل ويعمنند إلننى المسنني ية قنند جعننل عيسننى إلهننا يعبنند مننن دون هللا تعننالى 

، وال تننس  أننني فني كتنااي   عبقرينة توثيق النك العبنن اكنل صنل  وفقنور 

عنتننرل   قنند تعرضننع لهننذه السننخرية مننن عنتننرل ااتننه للقسننس والرهبننان ، 

، وكنان يقنب علينه ننرانية  وقلع أنه قد رف  الننرانية من أن أمه كانع

فنني ت دينننه لقومنننه أال يعبننند أصننننامهم الننننماء ، ولكننننه رفننن  النننننرانية 

  . ورف  عبادل األصنام معا 
 

  ؟؟ اما تعرا له  قناعة ورضىلكن هل أنع على  عبد المسي  :
 

العلميننة أو لهننا جننذورها سننواء كننل هننذه تخريقننات لهننا دالالتهننا ، و عـــبــننـد هللا :

لهننذا ، ولكنن فيننه فكنر يهننا ينبغني أن يتقنرد مننن الهنوو الب نن فوالفكرينة ، 

 أتمننى اكننل إانالب أن يقننوم اهنذا النندور مقمنن اللغننة العراينة مننن عندد مننن

، مننن األزهننر والكنيسننة معننا لهي ننات العلميننة الموضننوعية المتخننننين وا

ثنننم مننن الب نننن فنني اللغنننة ارراميننة والسننامية والعبرينننة والعرايننة  يبنندأون

يقننر جميننن وع اتمامننه ، ولهننذا الموضنن يسننتوثقواالالتينيننة حتننى واليونانيننة 

وم اهنا فنرد واحند سع سهلة ، وأكبر منن أن يقنيراف اه ، وهي دراسة لاألط
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، ألن اهنذا الكنيسة أن يطلبا هنذا منن مقمنن اللغنة العراينة ، وعلى األزهر و

    . ، وفيه ت كيد على ص ة معتقد أو فساده العمل ادمة لقمين األطراف 
 

هل معنى الك أنك تتخلنى عمنا أوردت منن جمينن منا عرضنع فني هنذا  عبد المسي  :

 الموضوع ؟ ، أم أنك لسع على يقين مما تدافن اه عن دينك ؟ 
 

عيبنا أن نعتنرف ا اطا ننا ،  ليس عيبا أن نتواضن أمام ال ق ، وليس عـــبـــد هللا :

ننا  عديندل ، ا الموضنوع طنر  منن معيبا أن نتراجن عنها ، لكنن هنذ وليس

 –موضنوعيتها ، لكنن أعنرا ات عدل لسع أطم ن إلى حياديتهنا ومن جهو

فيهنا الكثينر منن المنطنق ،  وأا ا  واجتهنادات قراءات –في هذا الموضوع 

معنننى الت قنننق منننن ال قيقنننة هنننروب  و فيهننا الكثينننر منننن المغننناالل ، ولنننيس

نننني قمننة الت نندي والرغبننة فنني الوصننول لل قيقننة ، أل، اننل معننناه وتراجننن 

، ومهما اهبع فينه فلنن أصنل لمنا لسع اناحب تخنا في هذا الموضوع 

    . والعارفون ينل إليه المتخننون 
 

 اكالم أنع ال تثق فيه ؟  يلكن أين ال قيقة ، إاا كنع ت ت عبد المسي  :
 

لنيس معننى كالمني أننني ال أثنق فيمنا أقنول ، انل معنناه أننني أريند منن  عـــبـــد هللا :

هننذا مننن ننندل ، و لننناب أن يكننون لهننم الكلمننة الفنننل واألايننرتأهننل االا

الثقة ، ال من عدم الثقة ، لكنني ُمنر  على إكمال هذا الموضن امنا لندي منن 

نننين ليننروا أاشننى قنن  أن توضننن تلننك ارراء اننين أينندي المتخن أراء ، وال

فيهننا الننرأي العلمنني ، وممننا ينندعم هننذه الثقننة ويقويهننا أن اللغننة اليونانيننة 

حنروف ال لننق ، فهنذه ال ننروف ليسنع مننن انننا ا  انالتينينة ال تمتلكننالو

حنرف العنين هنو حنرف ترجمع إليهما األناجينل قنديما ، وتلك اللغتين اللتين 

 حلقي ، ليس موجودا اتلك اللغتين .    
 

 ما معنى هذا ؟ و عبد المسي  :
 

لب نن فيهمنا فني معناه أن الب ن عن عيسى أو يسوع ينبغي أن يبندأ ا عـــبـــد هللا :

مية ، ال فني غيرهنا منن ارراالعراية والعبرية و إطار اللغة السامية ، أي في

معانيهنا حتوت تلك األسماء اكنل دالالتهنا وهذا ألن تلك اللغات قد االلغات ، و

ن أ ، كذا أصول تلنك األسنماء مسنتقال منن تلنك اللغنات السنامية ، وانوصنا

تكلنم و ال منن غينرهم ، إسنرا يل ، ه السالم كان من اننيعيسى ان مريم علي

 . أو السرياني االلسان اررامي 
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ذا الموضنوع هل معنى النك أننك ال تريند أن نتطنرق ألي أا نا  فني هن عبد المسي  :

 !كي  ؟، الالتينية ؟ االلغتين اليونانية و
 

ال يا صاحبي سنلق  حتما للب نن فني تلنك اللغنات حنين نريند أن نتثبنع  عـــبـــد هللا :

ت كند أنننا هنل هنو عيسنى أم يسنوع ؟ وو، إليهمنا ي ترجم أصل االسم الذ عن

لك اللغتنين كمنا ن نن فني احتينا  للغنات السنامية ألنهمنا همزتنا في احتيا  لت

 .   في هذا الموضوع الوصل هنا 

ة أو اررامينة برينهل ستثبع لك تلك المقارنات وجود عيسنى فني العو عبد المسي  :

  ثيرا . ؟ ، إنني أنك في هذا ك؟

فني العهند القنديم علنى األانا ألسنم إن أقرب األسماء في العبرية ، و عـــبـــد هللا :

تشننااه اينهمننا العقيننب أن الهننو االسننم العبراننني   عيسننو   ، و   عيسننى  

وفننني تكوينهننا حينننن  فنني ترتيبهننا ،يوجنند فنني ال نننروف ، وفنني عنننددها ، و

حند ، وهنذا لنيس ويشنتركان فني جنذر واحرفي علنة ، انل حرفان ص ي ان و

، أما عيسو في العبرية فمسماه كما ورد فني التنورال  اعفو جاء الوصدفة ، 

لغراانة ، من الص ا  الخامس والعشنرين ،  23 العددتكوين ، ، في سفر ال

،    فخر  األول أحمر كله كفرول نعر فندعوا اسنمه عيسنو  فيها مولده ، و

الد عيسننى عليننه السننالم كننذلك مننياننة مننيالده جعلننتهم يسننموه عيسننو ، وفغرا

 -     -  ع  كان غريبا ، و فيه إعقاز ، كنذلك إن منادل عيسنى ، التني هني 

علينه السنالم ت مل معننى النننن والخلنق ، وهنذا يندل علنى أن عيسنى  هـ   

العنيس فني اللغنة هني الانل القوينة مخلنوق ولنيس مولنودا والدل طبيعينة ، و

عليننه لقند ت منل عيسنى ب ، والننعاالمشنناق والنقيبنة التني تت منل الشندل و

ثبننع فنني ه علننى ت ملهننا ، وال قنندرل لغيننرومشنناقا مننن قومننه صننعااا السننالم 

جننل ، عيسنى مننن العيننو  عننز و مواجهتهنا ألنننه أعنند لهنذا مننن قبننل المنولى

تلننك هنني صننفات عيسننى علينننه البينناا المخننتل  ا مننرل ونننقرل ، ووهننو 

اننل إن جميننن  التنني وردت مننن منننادر عنندل ،، و البدنيننة والقسنندية السننالم 

 –مننن رفضنننا لهننا  –التننناوير التنني نراهننا لعيسننى اننن مننريم عليننه السننالم 

تظهره اهذا الشكل العيو  األاي  المختل  ا مرل ، ال التعمنق فني الب نن 

ممنا ال ننك فينه أن ي عيسى هي المداوي أي الطبيب ، ويطلعنا ا ن من معان

لمرضننى ، عيسننى عليننه السننالم كانننع فنني الطننب ونننفاء اجميننن معقننزات 

منن تعلينق اعند النك إال أن كنل هنذه المعناني لنم تن ت  إحياء الموتى ، وليسو

رآنني مهمنا ورد فهنو وارد اللفن  القعبثنا جناءت ، ووليدل منادفة ، والهي 

ثقنة اكنل لهنذا منا زلنع أطالنب و، و في اللفن  وت دو نظم وإعقاز معنى لداللة 

ب ننن هننذا أعلننى مسننتوو اعلننى و، علميننة متخننننة أن تقننوم مؤسسننات 

ط فننوق ال ننروف ، فمننن ننناء فليننؤمن حينهننا ستوضننن النقنناالموضننوع ، و
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ن معناني عيسنى فني اللغنة وعالول علنى كنل منا سنبق فمن، من ناء فليكفر و

، فيقال أنها معراة عن اللف  اليوناني   ايسنا   والنذي   المخلا  العراية  

لكفنر ، أي النذي أتنى لنيخلا ننعبه منن اينطق فني حنال الرفنن   ايسنو    

 . والقهل والضالل الذي هم عليه 
 

على اسنم عيسنى انن ، وحي هللا للمسلمين القرآن الكريم  لقد أصر االصة القول :و

لنم يقعلنه اطه اعناية كبيرل ، من التعظيم والتشري  والت دي ، وحمريم ، و

معنى ، ال وضن فيه معناني كثينرل منن  ليس لمسماه دليل وال، اسما عرضا 

ن –لخا فينه صنلب دعوتنه مريم عليه السالم ، وات عيسى ان صف  هِّ بِّ لْ ال ص 

إاا كننا توصنلنا ، و امنن اندايتها حتنى نهايتهنكلهنا حياتنه ، و حاله امعننى  –

الغند مؤننرات عديندل  فنيفبفضنل هللا تعنالى ، واليوم لقنزء منن هنذا المعننى 

، أمنا أوض  في نعع هذا النبي علينه السنالم عيسنى انن منريم لمعاني أجل و

اعيد عن احترام وتقندير هنذا النبني ، واعيند عنن فهنم لف  ومعنى فهو  يسوع

واعيند عنن وصنفه ونعتنه ، واعيند عنن دعوتنه ، واعيند عنن حياتنه وطبعنه ، 

واضننعه لننم يضننعه عبثننا ، اننل حنناول فيننه ت صننيل معنناني ال ومنهننا  حياتننه ، 

 نشنك فني أننه يهنودي وجود لها في حيال عيسى ان مريم عليه السنالم ، وال

سننتهزاء منننه ، لكننن رغننم الننك ن ننب االأراد اهننذا االسننم السننخرية و فنناجر

نتمنننى أن تقننوم مقننامن اللغننة فنني االدنننا اف ننا هننذا االسننم ف نننا علميننا و

خننننة للوصننول للننرأي الفنننل فيننه ، ت ننع إنننراف لقنننة علميننة متدقيقننا 

ولنثبنع للعنالم أجمنن صندق النوحي القرآنني فيمنا أالن  عنن عيسنى انن مننريم 

، وأاينننرا إنننننا كمسنننلمين التوفيننق وهللا منننن وراء القنننند و عليننه السنننالم ،

انبول عيسى عليه السالم ، وجمينن منن سنبقه منن اعتقادا إيمانا وم مورين 

 .   األنبياء والمرسلين كإيماننا انبول م مد صلى هللا عليه وسلم ورسالته 
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 :  الليلة الثامنة
 

 الـــفــــداءالخطية والـــخــــالص و
 

 من عيسى ان مريم عليه السالم ؟  عـــبـــد هللا : 
 

المسنني  ، اانن هللا ، إلهنننا ، المخلننا ،  هللا وهنو هننو، يسننوع النرب  عبند المسنني  :

ارثنام حتنى الننا من جمينن الشنرور وذي افتدانا انفسه على النليب ، وال

    ارجنا من القنة . نتطهر من اطية آدم أاي البشر ، والتي اسببها ار  و
  

منن النذي ها عيسى ان مريم عليه السنالم ، وما ارثام التي النكم من عـــبـــد هللا :

 معا ؟؟ في آنو ، وكي  يكون هو هللا ، وهو اان هللا ارتكبها ؟ 
 

ل أكنل منن الشنقرمنن اطينة آدم ، حنين أغضنب النرب ، ولقند النننا  عبد المسي  :

الشنننرور ، والنننننا منننن  التننني أمنننره هللا أال يقراهنننا ، والنننننا منننن جمينننن

دينونة وال سناب ، أمنا كوننه سيخلننا من انوانا يوم الالشيطان اللعين ، و

هو هللا ألنه أحند أقطناب الثنالو  ، وهنو اانن هللا ألننه ننزل علنى هنذه الكيفينة 

  حين نزل لخالب البشر . 
 

ننيرهم يسى عليهمنا السنالم منا معم والبشر الذين هم اين آدإان ، و عـــبـــد هللا : 

هننل هننم لننم يتخلنننوا مننن الخطايننا ، أم مننااا ؟ ..... ثننم ألننم يعاقننب هللا عننز ، و

، ثنم تناب إن كنان أثنم وأاطن  منا اقتنرف منن إثنم علنى عليه السالم وجل آدم 

علينه عننيان آدم عاقب هللا البشنر جميعنا علنى اطن  ولمااا يعليه وهداه ؟ و

إن كنان آدم أاطن  فعنال  ؟؟؟ ما انب البشر اما فعل آدم علينه السنالم السالم ؟

 .  ، وإني أنك في هذا 
 

ال ننندري عنننهم ننني ا ، لكننن طالمننا منناتوا قبننل حلننول هننؤالء البشننر  عبنند المسنني  :

، ، ومناتوا علنى اطينتهم ، فهم لم يتخلنوا من الخطية فيهم يسوع اان هللا 

ارجننه مننن النعننيم أمننا آدم فقنند عاقبننه هللا علننى اطيتننه هننو امفننرده ، حننين أ

لا كلينة منن اطيتنه فقند الزمتنه ، لكننه رغنم النك لنم ينتخان فيه ، والذي ك

افتندانا و من اعده ، حتى جاء النرب يسنوع انالخالب ،جميعا ورثها للبشر و

 .  ، والننا من جمين اطايانا انفسه ، فاهلل قد ض ى ااانه من أجلنا ن ن 
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جنل فلمنااا هللا عنز وان آدم قد عوقب من رانه فني حيننه ووقتنه ، إاا ك عـــبـــد هللا :

هنم ال اننب لهنم ؟ هنل هنذا عندل ؟ من اعده ، و على انيهيكرر العقاب عليه و

 االظلم . عز وجل إن هذا الكالم فيه وص  هلل 
 

 لسع أدري .  عبد المسي  :
 

فنيهم أنبيناء ، علينه السنالم عيسى هؤالء البشر الذين اين آدم و ولكن عـــبـــد هللا :

هم رفنننونأتقيننناء أيضنننا أننننتم تعاشنننر صنننال ون و فنننيهم مرسنننلون ، وفنننيهمو

فمننننا منننننيرهم ، واالعهنننند القدينننند ، تؤمنننننون اهننننم فنننني العهنننند القننننديم ، و

، ؟؟ علينه السنالم أنهم لم يتخلننوا منن الخطينة علنى يند عيسنى  وانوصا

 فإما أن يتخلننوا منهنا اعنون منن هللا فيكنون عنون هللا لكنل الننال ين ، وال

هننذا ، وإمننا أن ال يننتخلا هننؤالء النبيننون يسننوعكم ، اع للمخلننا الفننادي د

هنننا نسنن ل : ومننا قيمننة صننالحهم وإيمننانهم ، ل ون مننن الخطيننة ، والننناو

هنل م ؟ وكونهم أنبياء مرسلون ، طالما رغم الك لم يتخلننوا منن اطايناهو

؟؟ ، ثنم هنا نس ل أين عندل هللا تعنالى النال  هباء منثورا ؟ ويضين كل هذا 

ب آدم علننى اطي تننه ف ارجننه مننن القنننة ، فلمننااا جننل عاقننإاا كننان هللا عننز و

ن أمنام قضنيتين منن هننا فنن ها غيره ممن ال دانل لهنم فيهنا ؟ وي اسب علي

وجنل فني كالمنه المنطق ، األولى رجوع هللا عنز اعيدتين عن ال ق والعدل و

وهنذا نقنا وعينب يعناير انه المنرء  تكراره العقاب على آدم عليه السالم ،و

اهنننذا عننز وجننل لخننا نين ، ومعنناا هللا أن يوصننن  هللا ، ويعتبننر فنني زمنننرل ا

وهننم أاننناء آدم ، انننب  الثانيننة ت ميننل العقنناب لغيننر اي صننفة والو ،النننقا 

هنذا  لنم ف، الذين ال دال لهم فيما فعل آدم علينه السنالم فني زعمكنم اريته و

 رحمة . ما سبق ألنه عدل وحانا هلل أن يفعل أيا مووف ص ، 
 

البشنر كلهنم يت ملنون اطينة آدم ، ولنذلك حكمنة لسنع فنه أن منا أعر عبند المسني  :

رامنا كننان هنذا منن رحمننة هللا انآدم حينن لننم يقعلنه وحنده يت مننل أعلمهنا ، و

وننبيه اهننذا فنني دينننكم وزر فعلتنه اننل حملهننا للبشنر جميعننا تخفيفننا عننن آدم 

مس لة الميرا  ، فالمينع النذي يمنوت يت منل ورثتنه ديننه عنن أانيهم سنواء 

 . اثا أم لم يترك لهم ني ا ترك لهم مير
 

ا ، ولمنااا آدم يرتكننب جرمننا مننن النذي قننال اهننذلكننن هننل هنذا عنندل ، و عـــبــنـد هللا :

البشر يت ملونه ؟ ما دليلكم علنى هنذا ؟ مسنت يل أن تكنون فني النك حكمنة و

وحننده ت مننل عقنناب هللا عننز وجننل عليننه السننالم أن آدم عاقلننة ، ثننم ال قيقننة 

، أمنا مسنن لة ومعنه حنواء التني دفعتننه لهنذا دفعنا ، الخنرو  منن القنننة وهنو 
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الميرا  التني تتشندق اهنا فهني تخنال  هنذا األمنر منن ننوا و عندل ، ال مقنال 

 . لسردها هنا 
 

قال هذا يسوع في النقيل ، ون ن مؤمننون االكتناب المقند  ، الذي  عبد المسي  :

انننل ، لنننتعلم أيضنننا أن آدم لنننم يت مننل هنننذا العقننناب وحنننده ولسنننا نخالفنننه ، و

 ت ملناه ن ن معه أيضا ، فلوال فعلته لكنا ن ن ارن في القنة .  
 

اننالف الننك فنني اعكننس وعليننه السننالم ال يننا صنناحبي ، قننال عيسننى  عـــبــننـد هللا :

ا  التاسنن األسنفار، اقنرأ لنو نن ع الصن النقيل ، ال فني جمينن األناجينل و

منا هنو مقتناز رأو   و في:  ا، و فيهن 3 – 1 من إنقينل يوحننا ، األعنداد منن

إنسنانا أعمننى منننذ والدتننه ، فسنن له تالمينذه قننا لين : مننن أاطنن  هننذا أم أاننواه 

أانواه ، لكنن لتظهنر أعمنال  أجناب يسنوع ال هنذا أاطن  وال ؟حتى ولد أعمى ؟

هللا فيه ، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني منا دام نهنار ين تي لينل حنين ال 

، إان الخطينة عنالم ف ننا ننور العنالم   يستطين أحند أن يعمنل ، منا دمنُع فني ال

هنذا انننا النقينل فلمنا الصننرار ال عيسنى عليننه السنالم ال تنور  ، وكمنا قن

م لننم ينتكلم عنن اطيننة آدم علنى هنذا األمننر انال دلينل ؟ إن عيسننى علينه السنال

، فلمنننااا ، وال فنني موضنننن واحنند لننم يتعنننرا لهننا فننني أننناجيلكم و، مطلقننا 

كننان يعننني اهننا حننين قننال أنننا المخلننا و، ؟؟ تتقولننون عليننه مننا لننم يقلننه 

تعنناليم اننوحي الرسننالة التنني أرسننل اهننا ، و ارثننامالمخلننا مننن الشننرور و

 النقيل الذي اشر اه ، ثم ما هي أصل الخطية التي أنتم تعتقدون فيها ؟؟   
 

حنواء لكنالم هللا ، قوط ، وهني اللعننة ، اعننيان آدم والخطية هي الس عبد المسي  :

قرل الم رمنة عليهمنا ، ونتيقنة لنذلك العننيان دالنع الخطينة ف كال من الش

فنني ت ثيرهننا إلننى القنننس البشننري كلننه ، واننناء علننى هننذا فكننل إنسننان ُولنند 

، ويفعننل الننك انننورل وهواجسننه  اطبيعننة سنناقطة يخطننل ا فكنناره وأفعالننه

هات  طبيعينة ، وكمننا تنوار  النسننان جسندياً العدينند منن األمننراا ، والتشننو 

روحياً، توار  الخطية منن آدم ، كنان آدم وحنواء الممثلنين  ، كذلك القسدية

الرسميين لكل القنس البشري، وكل ما فعاله في جنة عدن فعناله نياانة عنن 

القننس البشننري اعنندهما ألن كنل القنننس البشننري ت ند ر مننن ُصننلبهما ، كمننا 

،  قننال الرسننول اننولس :   ك نمننا اإنسننان واحنند دالننع الخطيننة إلننى العننالم

، إا أاطن  القمينن  ، وهكذا اجتاز المنوت إلنى جمينن الننا  لموتواالخطية ا

القمين أاط ننوا ،    لنيس اننار لننيس فن  ، و اننناء علنى هننذا 12:3   رومينة 

   .  13:5وال واحد    رومية 
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القمين أاط وا ، إان يسوع أيضا مخطنل ، ألننه ولند منن اشنر ، فهنو  عـــبـــد هللا :

معك ا ن طبيعنة النسنان سناقطة ، انل  مخطل مثلهم ، أليس كذلك ؟؟ ولسع

دلينل  ، انال سنند والال قيقينة تلك هي أفكار اولس ، التي ادل اها المسني ية 

اسنتدللع علننى أن المننوت النذي أصنناب البشننر كلهنم كننان هننو ، لكننك تقننر ، و

 العقاب على تلك الخطية التي ارتكبها آدم عليه السالم ، أليس كذلك ؟؟ 
 

لنم ، ألننه ولند منن عنذراء ، و فراننا يسنوع لنيس مخط نا، أقنر ال ، ال  عبد المسني  :

المننوت ، و ينر  طبيعنة آدم السنناقطة ألننه ااننن هللا ، فكاننع حياتنه اننال اطينة

النود ، وهني ه كسنا ر البشنر ، انل أعقبنه قينام والذي أصااه لم يكن عقااا لن

 مرحلة للخالب ، كان الاد أن يعبرها ، فالخالب كان يستلزم إاالصا .  
 

ورثننع الخطيننة عننن أايهننا وأمهننا ، واالتننالي قنند حملتهننا  مننريم ولكننن ـــبــننـد هللا :ع

مننن جاننب آاننر أليسنع حننواء هنني جاننب مننن الخطينة ؟ نعننم هنني ليسنوع ، و

حنواء ، أم تنل الخطية ليسوع عن طرينق منريم وجانب من آدم ، فيكفي أن 

 ترو أن مريم أيضا لم تر  الخطية ؟؟ 
 

 لقد ورثع مريم أيضا الخطية ، اال نك . ال ، ال ،  عبد المسي  :
 

منا النذي يمننن وصنول الخطينة منن منريم إلنى يسنوعكم ؟؟ ! ألنم إان و عـــبـــد هللا :

يكن في رحمها ؟ ، أم يخر  منها ؟ ألم يتغذو منهنا جمينن فتنرل حملنه ، ألنم 

  ، أم لم يكن لها أي ت ثير عليه ؟؟  يرتضن لبنها ؟؟ !!
 

وع طنناهر وقنندو  ، وا سننب الخطننة اللهيننة ُعل ننق علننى الننرب يسنن عبنند المسنني  :

  ، 6:2عنن كنل إنسنان  عبنرانيين القلقثة وااق الموت نيااة عننا و صليب

اننا إلنى هللا       ، 11:5اطنر  1  وهكذا مات "البار منن أجنل ارثمنة ليقر 

  وصننار اطيننة ألجلنننا، الننذي "لننم يعننرف اطيننة لننننير ن ننن اننر هللا فيننه 

ولذلك مسؤوليتنا هي أن نتوب عن الخطينة وننؤمن    ،21:3كورنثو  2 

 .  اما فعله هللا من أجلنا في اانه، فنقبل االيمان عطية الخالب المقانية
 

 –عليه السنالم عيسى ، والموت عقاب ، و لقد ااق الموت نيااة عنكم عـــبـــد هللا :

 أن يعاقننب اللنننهقنند عوقننب افعلنننة آدم ، فهننل يعقننل هننذا  –فنني نظننركم إلننه 

ي سنؤال آانر يعاقب الخالق اخطي ة مخلوقه ؟؟ !! ، لكن لناخطي ة البشر أو 

يسننوعكم اموتننه قنند كمننا تنندعون ، والبشننر مخط ننون : إاا كننان كننل النننا  و

كفر اطية كل النا  ، فما وضعي أنا كمسلم ، هنل كفنر يسنوع اطيتني ، منا 

 دمع على إسالمي ، أم أن هذا التكفير ااب ا تباع يسوعكم فق  ؟ 
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ال ، هنذا التكفيننر عنن الخطايننا انناب ا تبناع الننرب يسنوع فقنن  ، أمننا  بند المسنني  :ع

 .  والخالب المسلمون فعليهم أن يدالوا في المسي ية حتى ينالوا المغفرل 
 

اليهنننود ، هننننم أيضنننا يننننالوا مغفرتننننه ، أم ال اننند أن يت ولنننوا إلننننى و عـــبــنننـد هللا :

  ؟؟المسي ية 
 

 . أوال رادوا الغفران عليهم أن يت ولوا إلى المسي ية كل البشر إن أ عبد المسي  :
 

مننانكم اننه طالمننا ال يغننني إيو إيمننانهم االعهنند القننديم ، وإان فمننا جنندو عـــبــننـد هللا :

  أن يكنون إلهنا لإاا كان يسوعكم هذا ااب اكنم فهنذا ال يننني ا ؟ وعنهم 

إال ااألعمنال  ،يناصر قومنا علنى آانرين  ، ألن الله ال يميز اين البشر ، وال

 أن اطية آدم نملع كل البشر .  النال ة ، انوصا و
 

 قبل العمل اليمان اه .  عبد المسي  :
 

رب عيسنى انن مننريم علينه السننالم ، وأننا أؤمننن اناهلل راني وراكننم ، و عـــبــنـد هللا :

 أفال يكون ليماني قيمة ؟ 
 

القيمنة فني مخلنننا ، وع هنو النذي افتندانا انفسنه ، وهنو راننا ويسنو عبد المسي  :

 . وكإله أن تعترف اه كمخلا 
 

مننن الشننر  و لكنننه لنم يسننتطن أن يخلننا نفسنه ، ال مننن الخطينة ، وال عـــبــنـد هللا :

النذي هنو عقناب هللا  -علنى زعمكنم  -من المنوت  الذي طاله من النا  ، وال

 ، أم ............. ؟؟  فكي  يخلنني أنا ؟؟ على تلك الخطية 

  

 االان . مفهوم الخطية والفداء مختل  فيه اين ارب و سي  :عبد الم
 

أي أن كل إله لنه ورقنة إان ألهتكم كل منها يعمل منفنال عن ارار ،  عـــبـــد هللا :

النذي افتندانا انفسنه أم هللا ثم من الذي افتدنا هل يسوع هو عمل ااصة اه ، 

هللا هننو الننذي قنندم  ديكم اننلجننل هننو الننذي افتنندانا ااانننه ؟ يسننوع لننم يفتننعننز و

   ، أليس كذلك ؟؟ على زعمكم أنتم  أما يسوع فهو وسيلة الفداء فق  ،الفداء
 

 نعم ، هللا هو الذي افتدانا ااانه .  عبد المسي  :
 

أومنن اناالان كإلنه ،  لنه كامنل العبنادل ، وال كإله ، وإان أنا أومن ااهلل عـــبـــد هللا :

 ما المت كم في ارار ارب أم االان ؟ أفال قيمة ليماني هذا ، فمن منه
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فنرق  تميينز وال ليس فيهم منن ينت كم فني ارانر كلهنم سواسنية ، وال عبد المسي  :

 . ، ثالثة في واحد ، فهم على درجة واحدل  ااينهم
 

  هللا لقنند قننال يسننوعكم مننرارا : غيننر هننذا ، وكننذاع فننإنقيلكم يقننول  عـــبــننـد هللا :

،  أنننا ال أعلمننه  ، هنو أرسننلني ، هنو يعلننم الغينب و أعظنم مننني ، لسنع كنناهلل

منن حبي أناجيلكم لم تسو اين االانن وارب قن  ، وغير الك كثير ، ال يا صاو

اغيننر النك يكننذب علنى األناجيننل التنني تندعون أنهننا مقدسنة ، ويقهننل مننا  يقنل

، غير النك كنالم انال دلينل هذا المنظور ، والقضية ال اد أن تفهم من فيها ، و

تننندفعونا ألن نخنننال  األناجينننل ؟؟ ، انننل سنننلوا أنفسنننكم أننننتم : لمنننااا لمنننااا 

إنننك لننو فت ننع تعنناليم الرسننل   ، تخننالفون األناجيننل كننل هننذه المخالفننة ؟؟ 

كمننا  –الدسننقولية   ، وهنني مننندر هننام مننن منننادر عقينندتكم ألن كتبتهننا 

هم تالميذ المسي  عليه السالم في زعمكم ، فني الطبعنة الخامسنة  –تدعون 

، وفيهننا :   وارن قنند  11، صـننـ  1626عننة مكتبننة الم بننة أغسننطس ، طب

علمنننا واألمننر  نناهر أن ارانناء ال يعنناقبون عننن أوالدهننم ، وال األوالد عنننن 

اراناء ، وال النسنناء عننن أزواجهننن ، وال العبينند عننن أسننيادهم ، وال األقننارب 

اننل  عنن أقرانا هم ، وال األصندقاء عنن أصنندقا هم ، وال األاينار عنن األننرار

 .  يقازو كل واحد عن عمله  
 

 ال ، األناجيل لم تقل اذلك .  عبد المسي  :
 

ثنم  الخنالب ،إان لنقعل هذا لليلة أارو ، ولنكمل الخطي ة والفنداء و عـــبـــد هللا :

قراننان فمننن الننذي يقدمننه المخطننل المننذنب أم قننل لنني : إاا كننان هننناك فننداء و

 غفرانه . ه والرب الذي يُْرت قى عفو
 

 ال المخطل المذنب العاصي .  عبد المسي  :
 

مننن الننذي مننن ، و -تعننالى هللا عننن هننذا  -هللا  مننن الننذي أاطنن  آدم أم عـــبــننـد هللا :

 المفترا أن يت مل الفداء ؟ 
 

 الذي يقب أن يت مل الفداء .  ال آدم المخطل والمذنب ، وهو عبد المسي  : 
 

أن يقنندم آدم وأانناء آدم القراننان والفننداء كنني طبيعنني والمنطقنني إان ال عـــبــنـد هللا :

المغفنرل ، يها ألننه هنو المخطنل طالنب العفنو ويفتديخلا نفسه وأاناءه ، و

 ال هللا عز و جل ، أليس هذا ص ي ا ؟؟  
 

 هللا رأو عقز آدم عن القراان فآتاه هو االقراان رحمة منه .  ولكن عبد المسي  :
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عننز  أن هللا دلينل عليننه مننن األناجيننل ، ولننو طننق ، والهننذا كننالم اننال من عـــبــنـد هللا :

، فناهلل واسننن انتهنى كنل ننيء جنل رأو عقنز آدم لعفنى عننه ولغفنر لنه ، وو

أريندك أن تن تيني يقدم اانه هو قراانا فهذا وهنم وضنالل ، و ، أما أنالمغفرل 

الخنالب امفهنومكم هنذا ل من األناجيل تبين اطية آدم ، والفنداء واآية واحد

لتننازل  –هنذا المعننى اهنذه الطريقنة ، و –ن هللا رحيمنا كنا قدوا ، ولو، لن ت

عن القراان ، ال أن يشن  فني القسنول فينذا  ااننه منن أجلكنم  ، منن يقبنل أن 

 يذا  الله الخالق من أجل المخلوق . 
 

والمسنتعبِّد الر يسني   الخنالب يعنني الت رينر والعتنق منن العبودينة. عبد المسني  :

ذي تسنل  علنى جمينن البشنر، والنذي أصنب  السنال  فني يند هنا هو الموت ال

إالنننيس النننذي يشنننتكي انننه أمنننام هللا علنننى جننننس البشنننر اسنننبب اطايننناهم 

فننإاا سننق  هننذا السننال  مننن ينند إالننيس فسننوف تنكسننر نننوكته   ، وتعنندياتهم

وينعنندم سننلطانه علننى أروا  البشننر التننني كننان يتلقفهننا اعنند اروجهننا منننن 

وقند جناء السنيد المسني  والق نيم السنفلي ،  اها في الهاوينةأجسادها ليلقي 

 . إلى العالم وتمم هذا الخالب اإاادته الموت
 

آدم  هنذا كنالم فنارو فنال الشنيطان لنه مقندرل التسنل  علنى البشننر ، وال عـــبــنـد هللا :

المننوت مسننل  علننى النننا  منننذ أن القنننا هللا ، الننق للخلننود مننن األصننل ، و

 النتهنى المنوت اخنالب عيسنى ، وهنذا لنم ، وإالوقندره اقدرل هللا عز و جل 

 اندليل أننه كنان، ين لم يكنن فني ينوم المنوت سنال  ايند إالنيس اللعني د  ، و

ال ين قبل نزول يسوعكم ليخلنكم وماتوا ، إنكنم صهناك أنبياء ومؤمنين و

، إن نزعننه مننن ينند إالننيس ؟ واهمننون ، وهننل فعننال أانناد يسننوعكم المننوت و

 يكم . الموت ما زال مستمرا فينا وف
 

 نعم حقا .  عبد المسي  :
 

صنلب ، هنل ايند منؤمنين أم ايند ان فلما مات يسوعكم في زعمكم ، وإ عـــبـــد هللا :

؟ إن قلنع ايند منؤمنين فتكنون كااانا ألن المنؤمنين ال وكافرين فسقة كاااين 

، وألن فنننني زعمكننننم ااننننن هللا ، مخلنننننكم ، يقتلننننون يسننننوع  يعتنننندون وال

إاا قلنع انل ايند فسنقة كناااين ، أقنول لنك إان را ، والمؤمنين ال يننعون نن

سقة هم أتباع إالنيس اللعنين ألن الف، لم يتمكن يسوعكم هذا من تغيير نيء 

فني قتنل يسنوعكم علنى الننليب والخنالب مننه ،  -كنم نق وا فني زعمو -، 

يغيننر نني ا ، ممنا جناء منن أجلنه ، فننال يسنتطن أن االتنالي هنو لنم عالنينة ، و

عون ال قيقننة أنكننم ال تنندركون حقيقننة مننا تنندالمننوت زال ، و الشنر انتهننى وال
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في هذه القضية ، إن هذه القضنية لنو وضنعع أمنام قنااو عندل لرفضنها إليه 

، وعندم رفعهننا علنى غيننر اي صننفة ، ، وضننياع معالمهننا لعندم ثبننوت األدلنة 

  . عنوان الشر ورمزه ولو كان إاليس ااته 

  

 الخالب في عقيدتنا . الفداء وهذا ما نعرفه عن  ولكن عبد المسي  :
 

الخننالب فنني عقينندتكم لننيس هكننذا ، الخننالب فنني عقينندتكم علننى ، ال  عـــبــننـد هللا :

علننى حسننب مننا جنناء اننه عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم ، وحسننب مننا جنناء 

األسنفار او، والمفتنرا أنكنم تتعبندون اهنا ،  ناجيلكم األراعة التي ا يديكم ا

والعمل النال  فق  ، وهنذا يكنون انين العبند واة والتاليمان االرسا ل هو و

وسنني   أيضنا ال يوجنند اينهمنا، رانه اتوانة صننادقة انين العبنند وأي واالقنه ، 

غيننر الننك ، هننل ت ننب أدلننة علننى و، أيننا كننان ، مننن رجننال النندين والمال كننة 

  ؟كالمي أم أنع على اقتناع اما أقول ؟
 

 ال اعرا أدلتك كما تشاء .  عبد المسي  :
 

  فسنتلد ااننا : فينه ، و 21 عنددى فني الصن ا  األول ، اداينة قنال متن ـــد هللا :عـــب

، لكنن لنم يبنين كيفينة تدعو اسمه يسوع ألنه يخلا نعبه من اطايناهم   و

 .  الخالب من الخطايا في هذا الناوكنه التخليا و
 

 . ، أي ليسوع لكنه نسب التخليا له  عبد المسي  :
 

لنسنب  التخلنيا لنم تن ت فني كتنااكم النذي تقدسنونه و أن كيفينةنعنم لن عـــبــنـد هللا :

قند انين حقيقنة التخلنيا وكيفيتنه  م التخليا ليسوعكم ، لكن ت كد أن كتااك

علينه لم ينسبه لعيسى عليه السالم ، ألن و يفة عيسنى تماما واوضو  ، و

 . أنه رسول مبل  فق  السالم 
 

 لتعرا لنا .  عبد المسي  :
 

  تواننوا ألنننه قنند فنني األناجيننل : عليننه السننالم يقننول عيسننى اننن مننريم  : عـــبــننـد هللا

   ، التوانة ليسنع منن عيسنى وال 12/  1  متنى  اقترب ملكوت السماوات  

انالب منن عيسنى عليننه ان كنن منن هللا تعنالى ، انل مننن المنذنب نفسنه ، ولنو

عيسنى  فداء هللا قد تم لما احتا  النسان لتواة ، ال هنذا معنناه أنالسالم ، و

لنو لننم تتنب أنننع ااتنك وتعننود هلل علينه السنالم لننن يسنتطين أن ينفعننك اشنيء 

منن مفهنوم تنناق  تمامنا مفهنوم التوانة يهننا ينبغني أن نعنرف أن ، وتعالى 

منن مفهنوم  هنذا المفهنوم للخنالب يتنناق  أيضناالخالب فني اعتقنادكم ، و
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ننا منا حقيقنة كنان مخلعلينه السنالم الخالب في األناجيل ، ولنو أن عيسنى 

 . ، أليس كذلك ؟؟  دعا النا  للتواة 
 

 القراان ...........  ولكن عبد المسي  :
 

اليمننان الخننالا ، فهننذا لنننال  ، والقراننان ال قيمننة لننه أمننام العمننل ا عـــبــننـد هللا :

  فنإن قندمع قرااننك إلنى :  25 العنددمتى يقول في الص ا  الخامس ، في 

فاترك هنناك قرااننك قندام المنذا  ي ا عليك هناك تذكرت أن ألايك نالمذا  و

ه ال قيمنننة للعمنننل الظننناهر ، لمنننااا ؟ ألنننن ااهنننب أوال اصنننطل  منننن أاينننك  و

فيسنوعكم لننم ينننزل اننالب ،  فيننه ارل  لنم ، ف ينهننا ال قرانان والالننال  و

 يخلا الظالمين مقانا .  ليننر الظلم ، و

 

دقاتكم قندام الننا  تنننعوا صن   احترزوا أننعم ، نعم فقد قال متى :  عبد المسي  :

 4  متنى  عند أانيكم النذي فني السنماوات  لكي ينظروكم وإال فليس لكم أجر 

  لننيس كننل مننن يقننول لنني يننا رب يننا رب ينندال ملكننوت قننال أيضننا   ، و 1/ 

   .    21/  2  متى السماوات ال الذي يفعل إرادل أاي الذي في السماوات   
 

هنذا نال  ، وإرادل هللا عز وجل همنا أسنا  الخنالب ، وإان العمل ال عـــبـــد هللا :

  ثقني ينا ااننة إيماننك قند :  22 عنددت كيد لقول متى في الصن ا  التاسنن ، 

ال وسنني  اينهمنا فيهنا مهمننا فقن  ، رانه ، وهننا العالقنة اننين العبند و ننفاك  

السنالم نفسنه ، فمنا االنك االقسنس كان عيسنى علينه  ولو، كان هذا الوسي  

 الدين ؟؟ رجال و
 

 هللا . الرهبان هم الواسطة اين النا  و القسس و عبد المسي  :
 

 ، ال ،؟؟ أننناجيلكم تقننول هننذا  ننننوب عليننك مننن كننل مننا قرأتننه أاعنند  عـــبــننـد هللا :

مزيننة  مثنل عامنة الننا  ، والوومثلني القسنس أننا  عناديون منثلهم مثلنك 

دينن أن تكنون  علنى مسنت يلامرأل فني الننا  ، و وأأدنى رجل  علىق  لهم 

الننن اقننرأ إن ننن ع قننول متننى ، االصنن ا  الث، والكهنوتيننة اننه تلننك الطبقيننة 

اادمنا لكنم فمنن  أكبركم يكون  وا : مفيه، و 12،  11 العددانالعشرين ، و

، ألنيس أكبنركم فني الندين هننم    منن يضنن نفسنه يرتفننيرفنن نفسنه يتضنن و

، وإاا ؟؟  مننة العامننةدالقساوسننة ؟؟ ، وقيننامهم علننى أمننر النندين مننن أجننل ا

   نظروا إلى أنفسهم على أنهم أكبر من الك يتضعون . 
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النرب يسنوع ، ألننه منن أجلنه ننزل ، ومنن أجلنه لكن الخنالب منبعنه  عبد المسي  :

رجننال النندين هننم مننات ، وافتنندانا ادمننه ونفسننه ، هكننذا ورد فنني أناجيلنننا ، و

 يسوع .  الرب ورثة 
 

/  2  لوقننا   إيماننك قنند الننك ااهبنني اسنالم   ننناجيلكم اننل ورد فني أ عـــبــنـد هللا :

رجننال النندين ، اننل اليمننان واليمننان    ، فننال يسننوع هننو المخلننا ، وال 33

زرع اليمنان فني قلنوب أتباعهنا ، قول أي عقيدل ال تنبنن إال منن قنول فق  ، و

هذه القنول لنن يكنون لهنا مكنان إال حنين يفنرد وقول الحسا  ااهلل الخالق، و

الضنالل مرتبطة ا ي نوع من أنواع الشنرك واالوحدانية الكاملة ، غير ال هللا

، أمننا الخننالب فنني الننننرانية فهننو انناب لكننل سننلبية أصننااتها و كننل ان ننالل 

، ولننو كننان الخننالب صنن ي ا كمعتقنند لخلننا النننا  مننن اطاينناهم ، طالهننا 

ادننا ولكن هذا لم ي د  ، وأاطاء البشرية تتعا م وتكثر اال حدود ، فمنااا أف

، الخننالب اعنند ألفنني عننام مننن اعننن المسنني  عليننه السننالم ؟؟ إنننه ال نننيء 

اليمنان اناهلل الواحند ، النذي ال ننريك لنه ،  أي عقيدل هو ب  لْ وال قيقة إن صُ 

وهننذا هنننو الننندافن فنني كنننل عقيننندل  ، حتنننى فنني المسننني ية ااتهنننا وأناجيلهنننا 

 .  الم رفة 

 

، رحنيم فني قضنا ه ، صنادق فني  إن هللا عز و جل عندل فني حكمنه االصة القول :و

صندقه رحمتنه ومن عدله وليهينهم ، و فعاله ، لم يخلق البشر ليعذاهم ، وال

أال يراجن نفسه فيمنا أوقعنه   العذاب على من عنى من القه ، وأال يضاع

ظنيم ، فنآدم علينه السنالم رب عالعقناب فيكنرره ، ألننه إلنه جلينل وعليهم من 

عنننيانه انننا التننورال ، فقنند فعلتننه و ب علننى قنندروقِّننعُ قنند عنننى وإن كننان 

فيهنا : ، و 16 – 11منن  األعندادالثالنن ،  ورد في سفر التكوين االص ا 

أوصنيتك أن ال    فقال منن أعلمنك اننك عرينان ، هنل أكلنع منن الشنقرل التني

دم المننرأل التنني جعلتهننا معنني هنني أعطتننني مننن الشننقرل ت كننل منهننا ، فقننال آ

ل مننا هننذا الننذي فعلننع فقالننع المننرأل ال يننة ف كلننع ، فقننال الننرب اللننه للمننرأ

نع منن جمينن غرتني ف كلع ، فقال الرب الله لل ية ألنك فعلع هذا ملعونة أ

ين وحوش البرية على اطنك تسنعين وتراانا تن كلين كنل أينام من جمالبها م و

اينك و اين المرأل و اين نسنلك ونسنلها ، هنو يسن ق  أضن عداولحياتك ، و

تعناب حبلنك انالوجن قنال للمنرأل تكثينرا أكثنر أقبنه ، وراسك وأنع تس قين ع

ال ردم ألننك قنيسنود علينك ، وإلى رجلك يكنون اننتياقك وهنو تلدين أوالدا و

أكلننع منن الشننقرل التني أوصننيتك قنا ال ال ت كننل منهننا سنمعع لقننول امرأتنك و

حسننكا التعننب ت كننل منهننا كننل أيننام حياتننك ونننوكا وملعونننة األرا اسننببك ا

شننب ال قننل ، اعننرق وجهننك ت كننل ابننزا حتننى تعننود إلننى ت كننل عتنبننع لننك و
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منن هننا فنالتورال ، و األرا التي أاذت منها ألنك تراب و إلى تراب تعنود  

موقن  رانه مننه ، أمنا المسني ية فنلع القنول فني موقن  آدم منن رانه وقد 

الننننرانية فقنند ن ننع االموضننوع من ننا آاننر ، غيننر الننذي عرضننته التننورال 

اتننه أي دلينل علنى منا ن نع إلينه ، وأعننني لنك منن أدوانالرغم منن أنهنا ال تمت

كننل مننا تننوف هننذا الموضننوع حقننه ، ورسننا ل الرسننل لننم اننذلك أن األناجيننل و

نل عليهنا رجنال الندين منن  فلسنفات ت ع أيدينا منه هو أفكار متضناراة ت نَّ

مسني ية الخنالب فني الالعنور والشعوب القديمة ، وال قيقة إن الخطينة و

يء عيسنى عقينب ، حينن هني تنوحي ان ن مقنرينب والننرانية مفهومهنا غ

االصه للبشر قد رفنن ال نر  عننهم منن كنل ننيء ان مريم عليه السالم ، و

، انل لمقنرد اليمنان  سنلوك للننال  ، فناروا مغفورا لهم ، اال عمنل ، وال

ثم راطنع النننرانية كنل هنذا  يتم الخالب ، ايسوع المخلا ،االمسي ية و

العتراف تنزول عنن الننا  أاطناؤهم فبمقرد هذا اامبدأ االعتراف للكاهن ، 

 هذا جعل للكاهن منزلنة فنوق البشنر ، الونرورهم فيذهبون مغفورا لهم ، و

 االطبن هذه المغفنرل هني منن سنلطان هللايست قها ، وهي غفران الذنوب ، و

أنهننا جعلننع منننيبة الننننرانية ال قيقيننة تعننالى ، ال مننن سننلطان الكنناهن ، و

تبنر هؤالء القنوم لعلمنوا أن  عباده من البشر ، ولو وهناك واسطة اين هللا

مبنندأ الخطيننة أو الخطي ننة امفهومننه هننذا منقننوا مننن كتننااهم المقنند  اكننل 

الثنامن عشنر ، العندد وضو  امبدأ التواة ، فهنذا سنفر حزقينال ، االصن ا  

 والارجعنوا عنن كنل معاصنيكم   يقول السيد النرب توانوا و:  فيهن ، والثالثي

جنل ية كانع حقيقة لما طلب هللا عنز و، فلو أن الخطالثم مهلكة    يكون لكم

هننذا حكننرا  لتننركهم للمخلننا حتننى يخلنننهم ، ولننيس، ومننن عبنناده التواننة 

مننن الصنن ا   يقننول إنقيننل متننى فنني العنندد الثنناني علننى العهنند القننديم ، اننل

، اننل إن عيسننى    قننا ال تواننوا ألنننه قنند اقتننرب ملكننوت السننموات  الثالننن : 

لنقيننل ، االصنن ا  الرااننن ، العنندد السننالم قالهننا اوضننو  ، فنني اات ا عليننه

يقننول تواننوا مننن الننك الزمننان ااتنندأ يسننوع يكننرز و  :  فيننهو ، السنناان عشننر

، فينا يسننوع لمنااا تنندعونا للتوانة وأنننع  ألننه قند اقتننرب ملكنوت السننموات  

  !! ، أليس هذا غريبا ؟؟ مخلننا 
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 :  الليلة التاسعة
 

 ة أخرى مع الخطية و الخالص و الفداء ليل
 

منن عننيان علينه السنالم هني منا ارتكبنه آدم لقد قلع لي أن أصل الخطية  عبد هللا :

 أكله من الشقرل ، التي حرمع عليه ، أليس كذلك ؟؟ هلل و
 

، تني لعنتنه ، وطردتنه منن القننة ، فمعنية آدم هي ال نعم ، هو كذلك عبد المسي  :

ب علنى يند النرب يسنوع تخليننا لنه ولذريتنه منن الخنالكان اريته ، وهو و

 اللعنة . المعنية و
 

 إان ن ن توارثنا الخطية عن آدم ، أليس كذلك ؟؟  عبد هللا :
 

 نعم ، نعم هو كذلك .  عبد المسي  :
 

 لكن ما االك إاا كان آدم عليه السالم لم يرتكب أي معنية من أساسه ؟؟  عبد هللا :
 

 الك ؟؟ ، هذا جنون .  من يقل عبد المسي  :
 

 كتااكم المقد  هو الذي يقول الك ، نعم ، كتااكم المقد  يقول الك .  عبد هللا :
 

أصندق هنذا، حتنى قنرآنكم يقنول هذا مسنت يل ، هنذا مسنت يل ، ال ، ال  عبد المسي  :

الخطيننة ردم ،  ألننيس ، العنننيان و 121طننه    وعنننى آدم راننه فغننوو  : 

  ، ليس لغيره .كذلك ؟؟ 
 

إاا أردت االستشنهاد انه علينك أن  ؟ ،دعك من قرآننا ، أم أننع تنؤمن انه ؟ عبد هللا :

هنو كتنااكم النذي  ارهانننا فني جندالنا هنناؤمن اقمين قضاياه ، إنما حقتنا وت

تقدسننونه ، أمننا إاا آمنننع انن ي قضننية فنني القننرآن فعليننك أن تننؤمن اقميننن 

إاا علينه السنالم ، و اعيسنى انن منريموتهنتم ي التي تعن قضاياه ، وانوصا

 أردت أن ت اذ القرآن حقة فعليك أن ت تل اه في جمين القضايا . 
 



 116 

آدم ، و اننناء عليننه تلغنني النننلب  اطنن هننل ترينند أن تنفنني عنننيان و عبنند المسنني  :

لتورال فنا، ضنالل المسي ية من األسا  ، هذا وهنم  واهذا تنهار والفداء ، و

 أكله من الشقرل . و ،اها ننوب تثبع اطية آدم وعنيانه لراه 
 

ل هننو م اولننة الكننذب علننى النننا  ، واسننتغالل جهلهننم الننوهم و الضننال عبنند هللا :

إال تكنون قند فنتالعب اهم ، ونضيعهم ، وعليك أن تثبنع هنذا النذي تقنول ، و

، فنال التنورال وال النقينل قند أثبنع اطن  الضنالل على نفسك االكذب و حكمع

 .  ومعنية ردم 
 

أنننا جنناهز ، فلقنند روو سننفر ضننالل ، فننالنا واضنن  ، و كننذب وال ال عبنند المسنني  :

  فقننال مننن فيهننا : ، و 16 – 11مننن  ، األعننداد الثالننن التكننوين االصنن ا 

أعلمك انك عريان ، هل أكلع منن الشنقرل التني أوصنيتك أن ال ت كنل منهنا ، 

فقنال ادم المنرأل التنني جعلتهنا معني هنني أعطتنني منن الشننقرل ف كلنع ، فقننال 

للنه للمننرأل منا هننذا النذي فعلنع فقالننع المنرأل ال يننة غرتنني ف كلننع ، النرب ا

منن ذا ملعوننة أننع منن جمينن البهنا م وفقال الرب الله لل ينة ألننك فعلنع هن

يننن وحننوش البريننة علننى اطنننك تسننعين وترااننا تنن كلين كننل أيننام حياتننك ، جم

اننين المننرأل واننين نسننلك ونسننلها ، هننو يسنن ق راسننك أضننن عننداول اينننك وو

تعناب حبلنك انالوجن تلندين قنال للمنرأل تكثينرا أكثنر أتس قين عقبنه ، ووأنع 

ال ردم ألننك سنمعع قنيسود علينك ، و كون انتياقك وهوإلى رجلك يأوالدا و

أكلنع منن الشنقرل التني أوصنيتك قنا ال ال ت كنل منهنا ملعونننة لقنول امرأتنك و

 التعننب ت كنل منهننا كنل أيننام حياتنك ونننوكا وحسنكا تنبننع لننكاألرا اسنببك ا

ألرا التني ت كل عشب ال قنل ، اعنرق وجهنك ت كنل ابنزا حتنى تعنود إلنى او

  اكنل جننالء ، فهنذا الننا يوضن إلنى تنراب تعنود  أانذت منهنا ألننك تنراب و

لهننذا عوقننب مننن هللا علننى مننا اقتننرف مننن ارتكنناب آدم للمعنننية والخطيننة و

 المعاصي . 
 

تفلننع منن ال ننق ، اننل إنننك منا زلننع تتالعنب ااأللفننا  ، وت ناول ال يننا رجنل عبند هللا :

تتعمنند المراوغننة ، هننذا النننا ال يبننين ارتكنناب آدم للمعنننية ، هننذا النننا و

قننن علننى ثالثننة مخلوقننات هننم ال يننة وحننواء و ا متنندرجايبننين أن هننناك عقاانن

عنن نفسنه ا ننه لنم يقنم افعنل علينه السنالم آدم ، هذا الننا يبنين دفناع آدم و

هني التني اهبنع للشننقرل ي حنواء ، فالمعننية ، إنمنا النذي فعنل المعننية هن

، ثننم اعنند الننك أعطنع آدم منهننا ، فالننذي ارتكننب  اأكلننع منهنوقطفنع ثمرهننا و

ال منن فعلها كنان منن حنواء ، فارتكاب المعنية ووليس آدم لمعنية حواء ا

واضن ة تبننين النك اكنل جننالء ،  ا، انل إن اننالتورال ننوصنآدم علينه السنالم 
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آدم علينه السنالم اارتكناب  تهمنا واحد اكتنااكم النذي تقدسنونه ينوجد ي وال

 المعنية ، فكي  اكم تتهمون أنتم آدم عليه السالم اال دليل ؟؟ 
 

 !!؟؟ إان لمااا عاقب هللا آدم كي  الك ؟؟! ، و عبد المسي  :
 

عقناب آدم كنان أان  منن عقناب حنواء ، انل جعنل آدم لنم يعاقنب وحنده ، و عبند هللا :

ادل عليهنا علننى النندوام ، ألنهننا جعننل لننه السننيأانند الندهر ، وحنواء تااعننة ردم 

دم فلنم يشناركها فني فعنل المعننية هي التي ارتكبع المعنية انفسها ، أما آ

ذا لهنن، وفقنن  ل ننناركها فنني األكننل منن الشننقرل لنم يقطنن  مننن الشننقرل ، انو

فاهلل عز و جل حين سمن ردم وعرف ال قيقة توجه لعتناب وسنؤال حنواء ، 

أغرتنني ال ينة ، ال قالع لقد أغوتني و، انا كتااكم حواء لم تنكر فعلتها و

إن كاننع لعننة علنى أحند فهني علنى عنيان هنا ليس ردم انل ل نواء ، و، فال

تترك حواء فهذا اتهنام هلل تعنالى االغفلنة أن يلعن آدم و حواء قبل آدم ، ولكن

كثيننرا ، ولهننذا فنن نتم انيننتم كبيننرا وتعننالى هللا عننن هننذا علننوا وأو اننالظلم ، 

، ولسنع أ نن أن هللا ووهنم ، ال أسنا  لنه طي نة علنى اطن  اعتقادكم في الخ

عننن هننذا  ا، وعلننيكم أن تتراجعننواننال نننك عننز وجننل هننو المخطننل ، اننل أنننتم 

  . الخط  
 

 لكن التورال لم تنر  ا ن حواء هي التي فعلع المعنية .  عبد المسي  :
 

،  تننري ا ان ن حنواء هني المخط نة ، والننا واضن ال صنرحع ال التنور عبد هللا :

من الص ا  الثالن من سفر التكنوين فينه داللنة  هناك أيضا العدد الساد و

ت المنرأل   فنرأ:  فينهعلينه السنالم ، وعلى أن حواء هي التي أاطن ت ال آدم 

نننهية للنظننر ، أن الشنقرل أن الشنقرل جينندل لنكنل وأنهننا اهقنة للعيننون ، و

، ف نواء هننا  أعطع رجلها أيضا معها ف كنل  ف اذت من ثمرها ، وأكلع ، و

عمع ، ثنم اعند اسنتطوأوال ، ثنم أكلنع ال آدم أاذت من ثمنر الشنقرل  هي التي

ال لنبس فينه ان ن مرتكنب الخطينة  اوضنوحواضن  هنذا الك أعطع رجلهنا ، و

العهنند القدينند أيضننا ، ثننم لمننااا نننذهب اعينندا وعليننه السننالم ال آدم  هنني حننواء

ورد هنذا فني رسنالة  ينر على أن حواء هني المخط نة ال آدم علينه السنالم ،

:  فينه، و لثاني ، العندد الراانن عشنرااولس األولى لتيموثاو  ، االص ا  

، هنل سنمعع هنذا    و آدم لم يغو ، لكن المرأل أغويع ف نلع فني التعندي  

علينه السننالم ، النقينل يبننرئ آدم آدم لننم يخطنل جيندا    آدم لنم يغننو   ، نعنم 

 اننرئ ، آدم لننم يخطننل ،  آدم لننم يرتكننباكننل يقننين فيقننول : آدم لننم يغننو ، آدم 

، هنذا وفعلتهنا انفسنها بع المعنية ارتكالمعنية ، حواء هي التي أغويع و

، فمننن الننذي أوحننى إلنيكم اخننالف الننك ؟؟ مننن معهنا النقيننل كنالم تننوراتكم و
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صدقوني ال اطية عنندكم فني المسني ية ، ؟؟ لراه الذي أابركم امعنية آدم 

كننذاا وعنندوانا ، واتهمننتم آدم تفتننرون علننى هللا  وال فننداء ، وال صننلب ، أنننتم

علينه السنالم اننال دلينل وال ارهنان ، هيننا آتنوني اننا واحنند يقنول إن آدم قنند 

 . غوو وأاط  ، صدقوني لن تقدوا 
 

 اط ها اطؤه ؟؟ أليسع حواء زو  آدم ، و عبد المسي  :
 

ولمنا فننل ال ، لو كان اطؤها اط ه لما اين الك هللا عز و جنل فني التنور عبد هللا :

لنسنب هللا  لنو كنان اطؤهنا اط نهاين اط ها واط ه ، ولنسب الخطن  ردم ، 

فني كتنااكم النذي  –فننل عز و جل الخط  ردم وانتهى األمر ، لكن هللا اين و

، هنل أن آدم انرئ لنم يغنو ن حواء هي التي أانبنع وأاطن ت ، وإ –تقدسونه 

 . ؟؟  فيه مضطراينمنكم عقالء يفهمون هذا ، أم ما زلتم 
 

ومننااا جننرو الخطيننة موجنودل والعنننيان تننم ، والخننالب مطلننوب ،  عبند المسنني  :

 أدو مهمته انقا  . والفداء واجب ، والمخلا نزل ، و
 

 ال صن ة لنه وال، اتق هللا يا رجل الدين ، اتق هللا فكالمك هذا سنرد مرسنل  عبد هللا :

تعتنرف ان ن الخنالب اندال منن أن ، ع أنع اهذا تسفه الموضودليل عليه ، و

، ثنم دعنني أسن لك سنؤاال واحندا : كين  فني المسني ية الفداء ال أسنا  لنه و

ل مهمننة واحنندل عظيمننة وهنني يكننون عيسننى عليننه السننالم قنند جنناء مننن أجنن

 يننذكرها وال معنننيته المزعومننة ثننم هننوالالخنالب والفننداء مننن اطيننة آدم و

آتينني  ، بنا ؟؟!لمرل واحندل فني األناجينل ؟؟! ألنيس هنذا غري يتكلم عنها ولو

عيسى أنه جاء ليخلا الننا  ممنا ارتكبنه  انا واحد من األناجيل اين فيه

، ؟؟ آدم عليه السنالم ، لنن تقند ، لنن تقند ، فمنا منندر هنذه العقيندل عنندكم 

، ؟؟ وال تعلمونننه ، أم لهننا مننندر آاننر ال نعلمننه ؟؟ هننل التننورال أم النقيننل 

 هيا أجب أيها الرجل . 
 

أكثننر مننن أن ت نننى ، نبنندؤها االصنن ا  دلننة كثيننرل ومتعننددل ، واأل عبنند المسنني  :

  فسننتلد اانننا ، :  فيننهوالعشننرين ، و مننن إنقيننل متننى ، العنندد ال ننادي األول

جناء امتنى أيضنا ، و تدعو اسمه يسوع ، ألنه يخلا نعبه من اطاياهم  و

  كمننا أن ااننن :  فيننهوالعشننرين ، و ا  العشننرين ، فنني العنندد الثننامناالصنن 

ء جنا، و ليبنذل نفسنه فدينة عنن كثينرين  ان لم ي ت ليخدم ال ليخدم ، ونسال

والعشننرين ،  االصنن ا  السنناد  والعشننرين ، العنندد الثننامنامتننى أيضننا ، 

  ألن هذا هو دمي الذي للعهد القديد ، الذي يسنفك منن أجنل كثينرين :  فيهو

ال نادي في إصن احه الثناني ، يقنول فني العندد هذا لوقا ، و لمغفرل الخطايا  
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، ثنم    أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلا هنو المسني  النرب  :  عشر

  ألن عيننني الثالثنين : و ي اات الصنن ا  ااألعنداد الثالثنين وال نناديجناء فن

، ثنم يقنول لوقنا  قد أانرتا االصك الذي أعددته قدام وجه جمينن الشنعوب  

اانن النسنان قند جناء ن   أل:  في الص ا  التاسن عشنر ، فني العندد العاننر

قنول فني الصن ا  الثالنن ، هنذا يوحننا ي، و يخلا ما قد هلك  لكي يطلب و

  ألنه هكذا أحب هللا العنالم حتنى انذل ااننه الوحيند لكني :  12،  14 ااألعداد

 هال يهلك كل من يؤمن اه ال تكون له ال يال األادية ، ألننه لنم يرسنل هللا اانن

، ثنم اسنتمن لهنذا الننا منن  يخلا انه العنالم   إلى العالم ليدين العالم ال لن

فيننه مننن المعنناني الكثيننر لكننن ة اننولس الرسننول إلننى أهننل روميننة ، ورسننال

منننن  فننني الصنن ا  الخنننامس منهننا ، األعنننداد الغننرا مننننه متننوافر فيقنننول

  ألن المسنني  إا كنننا اعنند ضننعفاء فيهننا : ، و سنناد  حتننى الخننامس عشننرال

، فإننه االقهند يمنوت أحند ألجنل اننار ، منات فني الوقنع المعنين ألجنل الفقننار 

هللا انين م بتنه لننا ،  ولكننراما ألجل الننال  يقسنر أحند أيضنا أن يمنوت ، 

ن نن متبنررون ارن لمسي  ألجلنا ، فباألولى كثينرا ون ن اطال مات األنه و

 ن ننن أعننداء قنند صننول نا مننن هللاه نخلننا مننن الغضننب ، ألنننه إن كنننا وادمنن

النك  ولنيسن نن مننال ون نخلنا ا ياتنه ، ا واموت اانه ، فباألولى كثينر

فقننن  ، انننل نفتخنننر أيضنننا اننناهلل ، اراننننا يسنننوع المسننني  النننذي نلننننا انننه ارن 

ن واحنند دالننع الخطيننة إلننى العننالم المنننال ة ، مننن أجننل الننك ك نمننا اإنسننا

هكذا اجتاز المنوت إلنى جمينن الننا  إا أاطن  القمينن ، واالخطية الموت ، و

خطينة فني العنالم ، علنى أن الخطينة ال ت سنب إن فإنه حتى النامو  كانع ال

الك على النذين لنم قد ملك الموت من آدم إلى موسى و لم يكن نامو  ، لكن

لننيس كالخطيننة  ولكنننيخط ننوا علننى نننبه تعنندي آدم الننذي هننو مثننال ارتنني ، 

ون فبناألولى كثينرا هكذا أيضا الهبة ، ألنه إن كنان اخطينة واحند منات الكثينر

ية االنعمة التي االنسان الواحد يسنوع المسني  قند ازدادت العطنعمة هللا ، و

تني تؤيند مقنيء ارن منا رأينك فني كنل هنذا الكنم منن ارينات ال، وللكثينرين   

نالرب يسوع للخالب و ا أكثنر منن الفداء منن الخطينة ، أم تنرو أننك تريند كم 

 الننوب ؟؟ 
 

ذا الكنم النذي أتينع كنل هندقني أيهنا الرجنل : إننك جند كنااب ومخنادع ، وص عبد هللا :

وجنند ي اسننتدللع انه علننى ننيء ، وال ج ننع ا ضنعافه مننا أجبنع وال انه ، ولنو

لسننالم قنند جنناء مخلنننا مننن أجننل اننننب أن عيسننى عليننه ا نننا واحنند اننين

و منهنا علننى  ، جميننن منا ج ننع انه لننمعليننه السنالم معننية آدم و تقنب فنني أي 

مننن يننره مثلنه مثننل غ -عليننه السننالم لكنننك دللننع علنى أن عيسننى سنؤالي ، و

 . ادعوته ومنهقه جاء مخلنا  -األنبياء 
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فاديا غير الرب يسوع ، لنم يكنن أحند غينر النرب ال ، لم يكن مخلنا و عبد المسي  :

 يسوع هو المخلا الفادي .  
 

الر يسني ، وهنا قند تتهرب منن موضنوعنا يا صاحبي إنك تريد أن تهرب و عبد هللا :

د انك إلنى موضنوعنا األساسني لسوف أجاريك فيه ثنم أعناووجدت مهراا ، و

هيننا انننا ، نعننم يوجنند مننن هننو مخلننا وفننادي غيننر عيسننى عليننه السننالم ، ف

 أيها الرجل .  هونالذي تقدسالدليل على الك من كتااكم و
 

ال ، هنننذا مسننت يل ، إننننك تننراوو ، منننن أجننل أن تتهنننرب مننن كثنننرل  عبنند المسنني  :

 الننوب التي عرضتها عليك . 
 

اننننوب كتااننك الننذي إنننني أجادلننك االعقننل واننالمنطق ، وأيهننا الرجننل  عبنند هللا :

كل ما استشهدت أنع انه ال ينن  أن فيها ، و أفتري عليك ني ا تقدسه ، وال

يكننون دلننيال علننى أن عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم جنناء مخلنننا مننن أجننل 

وال اعتنراا ، أما كونه مخلنا فهنذا ال ننيء فينه عليه السالم معنية آدم 

عيسننى عليننه لقنند نننااه و، بينناء كننانوا مخلنننين ألتبنناعهم عليننه ، فكننل األن

لمخلنين الذين أرسنلهم هللا عنز وجنل للخنالب والفنداء ، غيره من االسالم 

 . ، وال يمتاز عنهم اشيء يخنه واحد منهم وهو 
 

خلننا غينر النرب يسنوع اانن هللا ، تكرر كالمك انال دلينل ، فلنم يكنن م عبد المسي  :

 .  اننوب توراتية أو إنقيلية ثقه ووإال فدلل على كالمك و
 

هللا يوحننا علينه  ينتكلم عنن نبنيسمن إلى لوقا في إصن احه األول ، وهنو ا عبد هللا :

الثمننانين ،  األعننداد مننن السناان والسننتين حتننى السنالم كمخلننا وفننادي فني 

ك النرب إلنه تنب  قا ال : مبارتن زكريا أاوه من الرو  القد  وام  وفيها : و

أقام لنا قنرن انالب فني اينع داود نه افتقد وصنن فداء لشعبه ، وإسرا يل أل

منن م مننذ الندهر انالب منن أعندا نا ، وفتاه ، كما تكلم افنم أنبيا نه النذين هن

يننذكر عهننده المقنند  ، بغضننينا ، ليننننن رحمننة مننن آاا نننا وأينندي جميننن م

ي منن أيند القسم الذي حل  لاراهيم أاينا أن يعطينا ، إننا اال انوف منقنذين

أننع أيهنا الننبي نبني أعدا نا نعبده اقداسه وار قدامه جمينن أينام حياتننا ، و

العلي تدعى ألننك تتقندم أمنام وجنه النرب لتعند طرقنه ، لتعطني ننعبه معرفنة 

الخالب امغفرل اطايناهم ، ا حشناء رحمنة إلهننا التني اهنا افتقندنا المشنرق 

لكني يهندي  نالل المنوت ليضنيء علنى القالسنين فني الظلمنة و منن العنالء ،

يتقوو االرو  و كنان فني السالم ، أما النبي فكان ينمو و أقدامنا في طريق
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ي هللا اسنتمن أيضنا لل ندين عنن نبن، و البراري إلنى ينوم  هنوره لسنرا يل  

فننادي ، ورد هننذا فنني سننفر أعمننال الرسننل ، موسنى عليننه السننالم كمخلننا و

 ذا موسننى الننذي  هن:  فيننهوالثالثننين ، و العنندد الخنامسلصن ا  السنناان ، اا

قاضنيا ؟ هنذا أرسنله هللا ر يسنا و فادينا ايند أنكروه قا لين من أقامك ر يسا و

اننا كتنااكم لنيس ، فالفداء أيهنا الرجنل و المالك الذي  هر له في العليقة  

الخنالب من نة منن هللا ى عيسى ان مريم عليه السالم  ، والفنداء وحكرا عل

هننا يسننتوي ننا  ورننادهم ، ومنن أنبيا نه منن أجننل هداينة اللمنن يننطفيه 

ء والمرسنلين ، ولنم ينرتب  الفنداء عيسى علينه السنالم منن غينره منن األنبينا

هننذا ألن الخننالب عنننية آدم المزعومننة اطنن ً عليننه ، والخننالب عننندهم امو

، المزعنوم مننن اطيننة آدم يتنناق  أصننال مننن تعناليم الكتنناب الننذي تقدسننونه 

   ، كما اينا سااقا . عليه السالم ألن الخطية كانع من حواء ولم تكن من آدم 
 

مباننرل  إن لم توجند نننوب تنرا  الخنالب انآدمهذا وهم ، ف تى و عبد المسي  :

الفننداء مننن الخطي نة التنني توارثهننا أاننناء آدم عنننه ، إال أن معناني الخننالب و

 األدلة عليها كثيرل متعددل . ثااتة اينة في الكتاب المقد  ، و
 

لكتناب النذي تقدسنونه ى عندم تنوار  الخطي نة موجنودل فني اانل األدلنة علن عبد هللا :

ر التثنينة ، ، منهنا منا ورد اسنفوكثينرل وضو  ، وهي عديندل اكل مبانرل و

  ال يقتننل :  فيننه، و العشننرين ، العنندد السنناد  عشننرفنني الصنن ا  الرااننن و

 يقتل األوالد عنن اراناء ، كنل إنسنان اخطيتنه يقتنل   والارااء عن األوالد ، 

يتننوار  اطيننة أانناه ، ألننيس هننذا كتننااكم  م كننل إنسننان اخطيتننه يقتننل وال، نعنن

الثنامن عشنر ،  الذي تقدسنونه ؟؟ ، ثنم انظنر إلنى سنفر حزقينال ، االصن ا 

، االاننن ال ي مننل   الننفس التنني تخطننل هني تمننوت :  فيننهالعشننرين ، و العندد

نننر واالاننن ، انر البنار علينه يكنون ،  األب ال ي منل منن إثنممنن إثنم األب ، و

م القنندل منن كتننااك ، فهنذه ننننوب ال تقبنل الشنك وال الشنرير علينه يكننون  

وجند ننا  الخطن  و الثنم ال ينور  ، ولنوتبين اكل وضو  أن الذنب و، أنتم 

ال انند أن ن كننم عليننه ااالضننطراب  واحنند فنني كتننااكم هننذا يخننال  هننذا المعنننى

تبنين أن التني تتبنن هنذا الننا  النننوبالتناق  ، ال األدهى من الك أن و

المعنننية ، القننالع عننن الشننر والثننم ال يكننون إال االتواننة ، والخننالب مننن 

ر عننن جميننن اطاينناه   فننإاا رجننن الشننريالعشننرين : و فيقننول العنندد ال ننادي

عندال ف ينول ي ينا ، ال يمنوت ،   كل فرا ضني وفعنل حقنا وحفالتي فعلها ، و

........... ثنم  اكل معاصيه التني فعلهنا ال تنذكر علينه فني انره النذي عمنل ي ين

فعنل مثنل وإاا رجن البار عن اره وعمل إثمنا وتكمل اريات فتقول ............ 

 ينذكر ، كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفي يا ؟؟ ، كنل انره النذي عملنه ال
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ن أن تلنك أ ن، و فني اطيتنه التني أاطن  اهنا يمنوت  في ايانته التي اانها و

اننرل ال تندل علنى أن أي إنسنان مهمنا اتلك المباهذا الوضو  ، و لننوبا

ي الننا  جنل يقنازى المخلا الفادي ، ألن هللا عز وكان قدرل في احتيا  إل

خطنل حقنا هنو تواتنه النذي يخلنا المعلى أسا  عملهم من اينر وننر ، و

غيننر النك وهننم كبينر ، ممننا يعتقننده وعودتنه لراننه وفعنل الخيننر والننال  ، و

جمينن الخطاينا  ا فينه تخلنيا مننالننارو منن أن اليمنان ايسنوع المخلن

أرو أن تلنك جريمنة ي سوف يرتكبونها فيما اعند !! ، والتالتي ارتكبوها ، و

اب الننذي تبنننرهم امننا فنني الكتننالكنيسننة أن تخلننا النننا  منهننا ، و علننى

يقدسننونه ا قيقننة الخنننالب واليمننان ، وأننننه اننالب منننن الشننرك والكفنننر 

ال ينتم اعيسنى علينه السنالم ،  والمعاصي التي يرتكبهنا الفنرد مننا ، وأن هنذا

واالسنننتغفار ، عنننودوا أيهنننا القساوسنننة اشنننعبكم إلنننى تعننناليم انننل االتوانننة 

الدسقولية لتعرفوهم أن :   الرب ا ق رحوم مت ننن مت سن  علنى الشنرور 

  .  32،  34صــ ، يسر التواة لمن أاط  ليخلا   ، ويخلا نفسه 
 

 كي  يغفر هللا للنا  ؟؟ الم ، وهي عقيدل الخالب في الس إان ماعبد المسي  : 
 

م المسنني ي ، انننل توانننة فنننداء اهننذا النننوه لنننيس فنني السنننالم اننالب وال عبنند هللا :

عننن أي واسننطة مننن  العالقننة اننين العبنند و راننه اعينندلمغفننرل ، واسننتغفار وو

 . ، حتى لو كانوا أنبياء ، العبد والرب ينطفيان رجال الدين أو من غيرهم 
 

 يلك على الك ؟؟ و ما دل عبد المسي  :
 

ل قولنننه تعنننالى فننني ارينننة الثالثنننة إاا أردت دلنننيال علنننى النننك فننن اين دليننن عبننند هللا :

ل نى   فيهنا : والخمسين منن سنورل الزمنر ، و فُوا ع  ين  أ ْسنر  ي  الَّنذِّ ب نادِّ قُنْل ي نا عِّ

مْ  هِّ مِّ  ال أ نفُسِّ نُر النذُّنُوب  ج  ِّ إِّنَّ ا َّ  ي ْغفِّ نةِّ ا َّ ْحم  ن رَّ يعناً إِّنَّنهُ ُهنو  الغ فُنوُر ت ْقن ُطوا مِّ

يُم  حِّ جنل يخاطنب عبناده المنذنبين النذين أسنرفوا علنى ز و  ، فاهلل ع  35 الرَّ

وهنو سنوف يتقبنل تنواتهم ، دوا إلينه ، ويعنو أنفسهم ا ال يي سوا من رحمتنه

، انندون أي تنندال أو لهننم جميننن انننواهم ، ألنننه هننو الغفننور الننرحيم  يغفننرو

سول أو نبني أو منالك ، ألن هللا يعلنم قلنوب أو رواسطة من كاهن أو قسيس 

 . العباد وما فيها 
 

 اء فنني المسنني ية الننننرانية علننى اطنن الفنندلقنند اننني الخننالب و االصننة القننول :و

معنننية آدم عليننه السننالم لراننه  وهننوووهننم أكينند ، فاضنن  ، و دليننل كننااب ، 

و يوجد دلينل واحند فني الكتنب التني يقدسنها النننار أكله من الشقرل ، والو

ا التنورال و النقينل لنم يخطنل ، ولنم تؤيد ما ادعوه ، فآدم عليه السالم انن
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وا علينه أننه ننزل منن أجنل عيسى علينه السنالم النذي ادعنيرتكب معنية ، و

لمننرل واحنندل فنني األناجيننل  الفننداء ممننا ارتكننب آدم ، لننم يننذكر ولننوالخنالب و

إن حنواء هني رسا لها أنه جاء للتكفير عن معنية آدم ، فهل يعقل هنذا ؟؟ و

 وينبننننني  تننني ارتكبنننع المعننننية والخطي ننننة ، وكنننان المفتنننرا أن يبننننىال

، ال علنننى آدم علينننه ، أي علنننى اط هنننا هننني الفنننداء عليهنننا هننني الخنننالب و

ااتل  علينه األمنر فلنم يعنرف منن القناني لسالم ، فهل الرب الله قد نسى وا

قينل ، أم تنرو النو جنل انرأ آدم قنبال فني التنورال و ، من أنه عزال قيقي ؟؟ 

ألننه هننا ال اند أن يكنون  المنا غينر عنادل ، و؟؟ هللا قد تعمند الخطن  فعنال أن 

ة آدم ، فهننل يننن  هننذا علننى هللا ؟؟ إنننه ال ، إن انهيننار اطيننسيضننل عبنناده 

التني والتخليا والمنوت والندفن والقينام الفداء معناه انعدام قضية النلب و

لخطنن  ااب ل هننار التضننارب وننننا نفننت  البنهني صننلب معتقنند النننارو ، أو إ

وعلنى أتبناعهم مر وصنعب علنيهم  كال األمرينفي الكتاب الذي يقدسونه ، و

تقند  مباننرل ، والواضن ة و نننوبحقيقة هو أننه توجند  األصعب منه، و

سنوا ا اجننة لمخلننا ، ألن هللا فيهنا أي مطعننن للشننك تندل علننى أن البشننر لي

وأن العاصني لنو تناب  ل سي اسنبهم علنى منا قندموا منن اينر وننر ،جعز و

جنل علينه انال واسنطة من نره فسنوف يتنوب هللا عنز و –انفسه  –تخلا و

من هنا فلسنا في احتيا  ليسنوع المخلنا الفنادي طالمنا هللا وال مخلا ، و

هناك تنوار  للخطينة  طالما لم يكنا لو أقلعنا ا نفسنا عن الشر ، وسيغفر لن

راانن ملنوك الثناني ، االصن ا  الفي سنفر ال جاءمثلما ، األاناء اين ارااء و

لكنه لم يقتل أاناء القناتلين حسنب منا هنو   و:  فيه، و العدد الساد عشر ، 

مكتوب في سفر نريعة موسى ، حينن أمنر النرب قنا ال : ال يقتنل اراناء منن 

البنننون ال يقتلننون مننن أجننل ارانناء ، إنمننا كننل إنسننان يقتننل ، و نأجننل البنينني

مسني ي نننراني أن ينتمعن اهندوء فني مطالعنة ، ولهذا أدعو كنل  اخطيته  

تعناليم الدسننقولية ا نكننة ومهنارل ، ليتعننرف علننى أن للتوانة فنني الننننرانية 

المسي ية منزلة عظيمنة ، وهامنة ، وأننه إاا كنان توانة فني المسني ية فهني 

، وهنذا ال يعنني تسنليمي وإيمناني تتعارا وتناق  الخالب والفداء تمامنا 

ة كلهننا ، اننل فيهنننا وفيهننا ، أي فيهننا مننا يتفننق منننن اتلننك التعنناليم الدسننقولي

 .  عقيدتي كمسلم ، وفيها ما يخالفها 
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 :  الليلة العاشرة
 

 حديث يهوذا االسخريوطي
 

 من هو يهواا االسخريوطي ؟  عـــبـــد هللا :
 

ه ، وهنو تنواري يسوع المسني  الثننى عشنر ، وأحند تالميذهو أحد ح عبد المسي  :

 أسلمه ألعدا ه ، نظير ثالثين من الفضة .  ، والذي أال  عنه 
 

عيسننى عليننه هننواا هننذا هنو الننذي اننان المسني  مننا النندليل علنى أن يو عـــبــنـد هللا :

أنه كنان مسن وال مسي  ، انوصا وأحد تالميذ ال، وأال  عنه ، وهو السالم 

ال كنان فني احتينا  للمنال الانتلس ثالثنين م نة  عن صندوق التبرعات ، ولو

؟ ، إن مننل ة يهنواا فني ، دون أن يندري انه أحند ؟ن فق  من الدراهم ثالثي

   فعال . ال في قتله ، لو كان يريد المال واقاءه ، حيال المسي  عليه السالم 
 

،  1 - 1 األعنداد منننقننال متنى فنني إنقيلنه ، فنني الصن ا  العانننر ،  عبند المسني  :

نا علنى أروا  نقسنة اأعطناهم سنلط   ثم دعا تالميذه الثنى عشر وفيها : و

أمنا أسنماء الثننى عشنر حتنى يخرجوهنا ويشنفوا كنل منرا وكنل ضنع  ، و

نندراو  أانوه ، أول سمعان الذي يقنال لنه اطنر  ، ورسوال فهي هذه : األ

يعقوب انن زاندي ، ويوحننا أانوه ، فيلنبس ، وارثولمناو  ، تومنا ، ومتنى 

القنانوني ،  ، سنمعانلبناو  الملقنب تنداو  العشار ، يعقوب انن حلفنى ، و

، فقنند ننا النقيننل هنننا علننى أنننه هننو  يهنواا االسننخريوطي الننذي أسننلمه  و

 . ، أي ونى اه واانه الذي أسلمه 
 

تنى فني كتاانة فكين  لنه أن اداية إاا كان يهواا هذا رسوال كما ادعى م عـــبـــد هللا :

الرسنننل عنننندكم معنننومون منننن الخطننن   يسنننلم المسننني  ، أليسننعيخننون ، و

القسننس معنننومون ؟؟ م أن الرسننل غيننر معنننومين ، والبااننا و؟! أ الزلننلو

 -آلهننة  امننا أنهننم -االاننن و الننرو  القنند  لننم يعلمننوا قننبال ل ارب و!! ثننم هنن

، ثننم كينن  اننه يُْعط ننى سننلطانا ليخننر  ضننالل نفسننية هننذا الشننخا مننن نننر و

، إن كنننان هنننو منننن ، مثنننل اننناقي ال نننواريين منننن البشنننر األروا  النقسنننة 

  ؟؟سيسلمه ويخونه 
 

 لكن .......  عبد المسي  :
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اا اانننه ، فلمنناكننان يهننواا هننذا أسننلمه ألعدا ننه ، ولكننن قننل لنني : إاا  عـــبــننـد هللا :

 يدعو في اني إسرا يل ؟ يرسله اعد الك ليكرز و

 

 مات . يسوع لم يرسله ، ألنه قد انت ر ولكن  عبد المسي  :
 

  يقنول :  السناد و ددين الخنامسص ا  العانر في العناللكن متى ا عـــبـــد هللا :

م قنا ال إلنى طرينق أمنم ال تمضنوا أوصناههؤالء االثنا عشر أرسلهم يسنوع و

إلنننى مديننننة للسنننامريين ال تننندالوا انننل ااهبنننوا انننال ري إلنننى انننراف اينننع و

، ولنو ؟ الثنى عشنر أم منااا ؟ واحدا من، أفلم يكن يهواا  إسرا يل الضالة  

  ء األحد عشر أرسلهم يسوع   . كان يهواا أسلمه لقال متى   هؤال
 

يسنلم راننا يسنوع ، فقند كنان منا كنان ال ندين هنذا قبنل أن يخنون ورا عبند المسني  :

 ملتزما في ادء ااتياره .  
 

و  القند  أيضنا ال النرينب ، ولقد قلنا هل كان راكم يسنوع ال يعلنم الغ عـــبـــد هللا :

العقنز إن كنانوا ال لغفلنة و، إننك تننفهم اااللنه ؟؟ أينن ارب يعلم الغينب ، و

، ثنم إن هنذا الرسنال انالتكريز  لغيب ، فكي  يكنون هنؤالء آلهنة ؟؟يعلمون ا

، وقيامتنه ، أي اعند صنلبه ودفننه من المفترا أنه كان اعند قيامنة المسني  

  وصلبه . ال قبل قيامته كما تزعمون ، 
 

عشنر  د السناد العدالعشرين ، متى قال في الص ا  الثامن و ولكن عبد المسي  :

، فهنذا أما األحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى القليل حين أمنرهم يسنوع     و: 

نه حنل علينه غضنب اروجه من زمرل تالميذه ، ألت كيد على موت يهواا ، و

يننننن جنننناء فنننني متننننى االصنننن ا  السنننناان اانت نننناره ، حالننننرب اخيانتننننه ، و

رأو يهنواا النذي    حين نذ لمنا:  من العدد الثالنن حتنى الخنامسالعشرين ، و

الشنيول ثين من الفضة إلى رؤسناء الكهننة ورد الثالدين ندم و أسلمه أنه قد

ع أاننر ، فطنر  قا ال قد أاط ت إا سلمع دمنا اري نا فقنالوا منااا عليننا ؟ أنن

لهننذا قننال رانننا ، و انننق نفسننه  الفضننة فنني الهيكننل واننننرف ثننم مضننى و

الراانن  ينلعنددين ، ااي إنقيل متى في الص ا  السناد  والعشنريسوع ، ف

  إن اانن النسنان مناا كمنا هنو مكتنوب العشرين : و والعشرين والخامس

ويل لذلك الرجنل النذي يسنلم اانن النسنان كنان اينرا لنذلك الرجنل  ولكنعنه 

 عقنال هنل أننا هنو ينا سنيدي ؟ قنال لنه أننو لم يولد ، ف جاب يهواا مسنلمه ول

توعنده راننا رل التالمينذ ، وسنليمه يسنوع منن زمن، فيهواا قد انر  ات قلع  

أصننب  عنندد تالميننذه فنني تلننك الفتننرل أحنند عشننر الويننل والعننذاب ، ويسننوع ا

 تلميذا . 
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حقننا ، لكننن رامننا نسننى مننن حنناول الت رينن  فنني تلننك القنننة أن متننى  عـــبــننـد هللا :

والعشنرين    التاسنن عشنر ، االعندد الثنامننفسه قد قال في إنقيله االصن ا

  فقننال لهننم يسننوع ال ننق أقننول لكننم إنكننم أنننتم : ل ومبانننراكننل وضننو  ، و

الننذين تبعتمننوني فنني التقدينند متننى جلننس ااننن النسننان علننى كرسنني مقننده 

 الثننىتقلسنون أننتم أيضنا علنى اثنني عشنر كرسنيا تندينون أسنباط إسنرا يل 

، فقل لي ااهلل عليك كي  سيقلس أحد عشنر رجنال علنى اثنني عشنر  عشر  

ا سي د  في الدينوننة لنم يكنن ي سنن العند ، أو كرسيا ؟؟! هل الذي يعلم ماا

عليننه أننه نسنى منا حند  لنه منن يهننواا ، أم تنراه قند عفنا عننه ، إن المسني  

أي  كنالم أم هنو إلنه ينتكلم لهنم عنن الغينب ، فهنل هنو ينخنن هننا يتكلم السالم 

،  مقعنندين لسننماكة ادنننه ، أم تننرو أن أحنند حوارييننه سيسننتخدما ننق ؟؟!! 

  ؟!وإعراضاا هيكله  
 

هننذا نننيء طبيعنني ألنننه اعنند قيامننة يسننوع مننن المننوت ااتننار الرسننل  عبنند المسنني  :

 لي تل مكانه . و متيا   اديال عن يهواا ليكون من جملة االثنى عشر
 

 أنع كااب .  عـــبـــد هللا :
 

 مااا تقول ؟ !  عبد المسي  :
 

علينه السنالم فني أن عيسنى  أولهناأقنول : أننع كنااب ، لعندل أسنباب ،  عـــبـــد هللا :

 نندد لهنننم مكننانهم ينننوم يينننتكلم مننن اثنننني عشننر نخننننا ، و ااقالسنن النننا

ن متياسننا هننذا لننم يكننن قنن  مننن حننواري المسنني  عليننه إ الثننانيالدينونننة ، و

ومتياسنا هنذا لنم يكنن معهنم حنين اناطبهم عشر أثناء حياتنه ،  الثنىالسالم 

تنم اعند رفنن متينا   ن ااتيارإ الثالنالمسي  اهذا الخطاب ، وال رآه عيانا و

يهواا هم األحند عشنر حنواري عن الذي ااتاره اديال عيسى عليه السالم ، و

انولس فني رسنا له أقنروا إن جمينن األناجينل و الراانن، وانالطبن م فني زعمكن

 –فنني زعمكننم  –جمننيعهم ، أن عيسننى عليننه السننالم حننين قننام اعنند صننلبه 

هننذا انننا اننولس م أحنند عشننر تلميننذا فقنن  ال غيننر ، ولتالميننذه كننان عنندده

إنه ال ي ق لكم أن تقبلوا اهذه التلمذل الوهمية ، انوصنا أننه واألناجيل ، و

 اإنارل عاارل .  لم يرد أي اكر لمتيا  هذا في األناجيل األراعة ، ولو
 

جعلنوه وه معهنم ، وإنها تلمذل حقيقية ، ألن التالمينذ هنم النذين ااتنار عبد المسي  :

 واحدا منهم .  
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أراد عيسننى عليننه السننالم  اعتننراف اهننا ، ولنو اننل تلمننذل وهمينة ، وال  :عـــبــنـد هللا

اديال الاتار هو انفسه تلمينذه القديند ، أو لننا علينه تننري ا أو تلمي نا ، 

حى أننه رسنول منو –في زعمكنم  –متى الذي  ناإنما هذا لكي تتهراوا من 

ا التنناق  كتاب مقند  يكنون انه هنذالنقيل إليه االنقيل ، كي  هذا ؟؟ ، و

التنننناق  قننند ب و، ال اننند أن تعتنننرف إننننه اهنننذا االضنننطرا ؟االضنننطراب ؟و

للننلب قننة واهينة ، مفبركنة ، ال عليه السالم أصب ع قنة تسليم عيسى 

  ؟أسا  لها من الن ة ، هل تعلم لمااا ؟
 

 لمااا ؟  عبد المسي  :
 

قينام عيسنى اكنرتهم ألن جمين األناجيل حين تكلمنع عنن التالمينذ اعند  عـــبـــد هللا :

ا  الثننامن احنند عشننر تلميننذا ، ال اثننني عشننر ، فهننذا متننى يقننول فنني الصنن 

أما األحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى القلينل حينن   و:  14 العددالعشرين ، و

،  11 العننددالسنناد  عشنر ،  هننذا منرقس فنني الصن ا ، وأمنرهم يسنوع   

قسناول عدم إيمنانهم و   أايرا  هر لنحد عشر وهم متك ون ، ووا :  فيهو

، وهنذا لوقنا فني الصن ا   قلنواهم ألنهنم لنم ينندقوا النذين نظنروه قند قنام  

  ورجعننن مننن القبننر وأابننرن األحنند ، يقننول :  6 االعننددالعشننرين ، الرااننن و

اات الصنن ا  ، االعنندد  ، ثننم يقننول فننيجميننن البنناقين اهننذا كلننه   عشننر و

وجندا األحند ورجعا إلى أورنليم و   فقاما في تلك الساعةالثالثين : و الثالن

، فكل هنذا ال يندل إال علنى أن هنناك اضنطرااا الذين معهم   مقتمعين وعشر 

جعلنتم مننه ولتم رتقه انااتالق قننة متينا  ، ونديدا في تلك األناجيل ، حا

التلميذ الثاني عشنر ألن منن حنرف فني إنقينل متنى لنم يكمنل ت ريفنه لقمينن 

 لكن هناك نيء مهم جدا قد تناسيتموه .  التي تعرضع ليهواا ،  الننوب
 

  ؟ما هو هذا الشيء الذي تناسيناه ؟و عبد المسي  :
 

لنم يتطنرق فني جمينن  –فني زعمكنم  –لقد تناسيتم أن اطر  الرسول  عـــبـــد هللا :

أيضنا لنم ين ت ان ي اكنر يهواا ، وتسنليمه يسنوع ألعدا نه ، ورسا له لخيانة 

ن األناجينل لنم تكتنب عني ؟ !! انوصنا وأفهنل هنذا ننيء طبيلمتيا  هنذا ، 

 إال اعد عهد اولس ازمن ليس االقنير . 
 

 ، فني الصن ا  األول ، العنددورد اكره في سفر أعمال الرسنل  ولكن عبد المسي  :

  ثننم ألقننوا قننرعتهم فوقعننع القرعننة علننى متيننا  ف سننب مننن : فيننه ، و 24

 .  األحد عشر رسوال  
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ل مكننان يهننواا اننديال لمننا يرينند أن يقعننعليننه السننالم سنني  لننو كننان الم عـــبــننـد هللا :

، حتننى تكننون التلمننذل لقننام هننو اننذلك ، أو ألوحننى لتالميننذه اننذلك تنن ار ، و

هذا لم ي د  ق  ، ثم هناك دلينل آانر علنى أن يهنواا هنذا لنم  ، ولكنحقيقية 

 يطرد من زمرل التالميذ . 

 ما هو هذا الدليل ؟  عبد المسي  :
 

 قل لي : كي  مات يهواا االسخريوطي ؟  : عـــبـــد هللا
 

 لقد أابرتنا جمين األناجيل ا نه مات منت را ، فقد انق نفسه .  عبد المسي  :
 

كي  مات يهواا في سنفر أعمنال الرسنل ،  –متعقبا  –إان لتقرأ معي  عـــبـــد هللا :

م افني تلنك األين  وفيهنا : ، و 16حتنى  13من  األعداد في الص ا  األول ،

عشنرين قام اطنر  فني وسن  التالمينذ ، وكنان عندل أسنماء معنا ن نو م نة و

فقال أيها الرجال الاول كان ينبغني أن ينتم هنذا المكتنوب النذي سنبق النرو  

القد  فقاله افم داود عن يهواا الذي صار دلنيال للنذين قبضنوا علنى يسنوع 

ى حقنال هنذا اقتنن صنار لنه نننيب فني هنذه الخدمنة فنإنننا وإا كان معدودا اين

منن الوسن  فانسنكبع أحشناؤه  إا سنق  علنى وجهنه انشنقمن أجنرل الظلنم و

صار الك معلوما عند جمين سكان أورنليم حتى دعي الك ال قنل فني كلها و

 الثنننى، إن المنتكلم هنننا اطنر  أحنند التالمينذ  لغنتهم حقننل دمنا أي حقننل دم  

لرسنل أم منن ننندق أسنفر أعمنال األم يكن يعلم ما حد  ليهواا ؟! وعشر ، 

يظنن اننا الغفلنة ناجيل ؟ هل هذا وحي من هللا ؟ وهل هللا يتناسى وينسنى واأل

كتنناب الننوحي كننانوا فنني غيبواننة وهننم ينندونون كتننبهم  أم إن ؟؟ن ننن أيضننا 

؟ وينبغنني أن نننذكر هنننا أن كثيننرا مننن الننننارو يننرون أن سننفر رسننا لهم ؟و

  أعمال الرسل هو للوقا صاحب ال نقيل !! 
 

 األناجيل قد روت ني ا من هذا أيضا .  ولكن عبد المسي  :
 

، يندفعنا للمزيند انين أعمنال الرسنل نعم ، فهذا تضارب اين األناجينل و عـــبـــد هللا :

 من التقديس والتعظيم لها ، ألننا ما زلنا في غيبواة !! 
 

فاألناجيل اينع طريقنة موتنه ، أمنا ، اضطراب  ليس هناك تناق  وال عبد المسي  :

ننننق نفسننه ، فنن ين هننو  عمننال الرسننل فقنند اننين كيفيننة موتننه اعنند أنسننفر أ

 االضطراب ؟ التناق  ، و
 

إنننك مقنادل عنينند ، هنل تكلننم جناهال ؟ ، سننل طبيبنا : هننل النذي يشنننق  عـــبــنـد هللا :

كلنم اهنذا  ؟ ،تخنر  أحشناؤه ؟يسق  على وجهه فينشنق منن الوسن  و نفسه
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يل ، هنل يوجند طبينب يقبنل هنذا غيري من األغبياء النذين يقبلنون هنذا التهنر

ننتراه ، ثم أنا لم أس ل عنن هنذا فقن  ، لقند سن لتك عنن ال قنل منن النذي ا؟؟ 

مننن الجااننة ، ولسننع  أدري لكنننك ترينند التهننرب هنل الكهنننة أم يهننواا ؟؟ ، و

لمنااا السنعي وراء إافناء ال قنا ق هكنذا اكنل  ؟ ، ؟العنناد لما كل هنذا حقيقة 

يننوم ال سنناب ، عننز وجننل تدانون أمننام هللا هننل نسننيتم أنكننم سنن ؟ ،سننهولة ؟

اننتروا   فتشناوروا والكتبنة عنند متنى الذي انترو حقل الندم هنم الكهننة وف

النذي اننترو ال قنل هنو   ، و 2/  22   اها حقل الفخاري مقبنرل للغراناء  

 1يهواا نفسه في أعمال الرسل    فإن هذا اقتنى حقنال منن أجنرل الظلنم      

ى ، عنالول علن؟! ن تفسنير هنذا التنناق  و التضنارب ؟  ، فهل تسنتطي 11/ 

 ، يا صاحبي كلم اهذا غيري .  طريقة وكيفية الموت في الننين ؟؟
 

  ؟ هل تريد أن تقول إن قنة يهواا قنة وهمية ؟ عبد المسي  :
 

ها لنم تنذكر قن  فني أنل  فيها في األناجيل األراعة ، وادليل : أنها مخت عـــبـــد هللا :

فني  أو لوقنا أو لوقنا الطبينب أنها وردت على لسان اطر لس ، ورسا ل او

هننواا كننان تلميننذا اننارا أن يناجيننل ، وأعمننال الرسننل اشننكل مغنناير لمننا فنني األ

هنذا وهنم ألن ليسوع هو الثالثين من الفضة ، و أن سبب تسليمهامعلمه ، و

أحننب أن ي اننذ ثالثننين ألنن   يهننواا كننان قا مننا علننى صننندوق التبرعننات ولننو

ااك النننندوق ، ال ثالثننين فقنن  ، وهننذا ألن يهننواا سننلمه اننذها مننن فضننة أل

ا يعرفونننه لرؤسناء الكهنننة اقبلنة يعننرفهم إيناه اهننا ، منن أنهننم كنانوللقننود و

إن حيثيننات هننذه القضننية تظهننر اننراءل يهننواا مننن أكثننر مننن ونننم أيننديهم ، 

سننالم ، إننننا أمننام قضننية ملفقننة ، ايانننة المسنني  عيسننى اننن مننريم عليننه ال

، وأدلننة غيننر مكتملننة ، كتبننة متالعبننون ، أو متالعننب اهننم د زور ، وونننهو

 فكي  سيتم حكم فيها ؟؟ 
 

 ........ قد : راما  عبد المسي  :
 

االضننطراب ، فننافت  رسننالة اننولس رامننا ترينند مزينندا مننن التننناق  و عـــبــننـد هللا : 

ا  الخنامس األولنى إلنى أهنل كورنثنو  ، االصن   -فني زعمكنم  –الرسول 

  فنإنني سنلمع إلنيكم فني فيهنا : ، و األعداد من الثالن حتى الخامسر ، عش

الكتننب ، األول منا قبلتننه أنننا أيضننا أن المسنني  منات مننن أجننل اطايانننا حسننب 

أنننه  هنر لنننفا ثننم سننب الكتنب ، وأننه قننام فني اليننوم الثالنن حوأننه دفننن ، و

انالف  ، فهنذا أوال!! ال لنحند عشنر ، نعم  هر لالثننى عشنر  ثنى عشر  لال

هننذا ثانيننا إاننراء لذمننة يهننواا ، ممننا نسننب إليننه مننن وتننناق  لنناجيننل ، و

 أن يهنواا هننذا لننم ينذكر قنن  عننندننة للمسنني  علينه السننالم ، انوصننا والخيا
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، فننن ن ارن لنندينا ننننان يقننران انن ن  انولس ، فمننا تعليقننك علننى كننل هنذا ؟؟

د عشنر ، عيسى عليهم السالم قنام منن موتنه لالثننى عشنر حوارينا ، ال لنحن

علينه ولم يكن وقن االاتيار اعد على متينا  ، ألننه ااتينر اعند رفنن عيسنى  

 !!!!  السالم ، ال اعد قيامته المزعومة 
 

 إن رسا ل اولس كتبع قبل األناجيل ازمن ليس االيسير . عبد المسي  : 
 

ي م فنأننه قنا  ولكنها تناقضع من األناجينل اشندل حينن قنال انولس : و عـــبـــد هللا :

،  1/  13  أننه  هنر لننفا ثنم لالثننى عشنر   اليوم الثالن حسب الكتنب ، و

أمننا األحنند عشننر تلميننذا فننانطلقوا إلننى القليننل حيننن و     ، أمننا متننى فقننال 3

  أايننرا يوحنننا أيضننا يقننول فنني إنقيلننه :   ، و 14/  21   أمننرهم يسننوع  

ذا لهنن   ، 11/  14   وانن  عندم إيمنانهم   هنر لنحند عشننر وهنم متك نون و

واهنب ، مسنت يل علنى إلنه انالق للكنون ن ن أمام اضطراب غينر عنادي ، و

م غفننور أن يكننون اهننذه التفاهننة كننري، عننالم علننيم ، رحمننن رحننيم ، للننرزق 

ل يقبنل هنذا الهنراء كين  يقبلنه السفه ، ولسع  أدري أي عقنوهذا النسيان و

ذين رأوا عشنر تلمينذا ، الن ؟! هل هم أحد عشر تلميذا أم اثنناكي  يندقه ، و

 ؟؟ !!  ه المزعوم االنلب موتمن المسي  عقب قيامته 
 

عشر تلمينذا ، ال ، انل أحند عشنر أحند عشنر تلمينذا كمنا روت  نعم اثنا عبد المسي  :

 األناجيل  !! 
 

ضننميرك ، اقننرأ معنني مننا ن لت اننذ هننذا االضننطراب األايننر ، وأنننع وإا عـــبــننـد هللا :

فيهمنا ، و 24و  25 األعندادلرسنل ، ر أعمال اجاء االص ا  األول من سف

متيننا  لننذي ينندعى اارسننااا الملقننب يوسننتس و  ف قنناموا اثنننين يوسنن  ا: 

ثنم ألقننوا قننرعتهم فوقعنع القرعننة علننى متينا  ف سننب مننن األحنند  ............

، ثم هيا لنقرأ الص ا  الراان من سنفر أعمنال الرسنل نفسنه  عشر رسوال  

، فبناهلل علنيكم ينا    ي دعني منن الرسنل  و يوسن  النذ: ، و فيه  54عدد ، 

أتريدون أن تلغنوا عقنولكم أمنام كنل هنذا والفهم يا أص اب الضما ر عقالء و

: ال ، أم حنان الوقننع لكشن  المسنتور ؟؟ يكفينني أن أقننول أيضنا االضنطراب 

تعليق ، و يكفينا أن نتعقب ، فقد كنان منن المفتنرا أن يقنول :   ومتينا  

حتنى تعلقنوا أننتم علنى ، ولكننا نقنول : ال تعلينق الذي دعني منن الرسنل   !! 

هنذا اللننه النذي ينسننى مننا ينوحي اننه للرسننل المعننومين اكتننب تقدسننونها ، 

وفيها هذا الكنم منن االضنطراب ، وانالطبن القنس مننيس عبند الننور يتنوارو 

، ألن النننرد عليهنننا جننندال فنننال ينننذكرها فننني ننننبهاته  تمنننن هنننذه االضنننطرااا

   . مفضو  
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إن من يطالن سفر أعمال الرسل يفاجل ا ن هنذا السنفر كلنه ال يوجند  مقرد تخمين :

ايانتنه للمسني  عيسنى انن ين عنن يهنواا االسنخريوطي أيضنا ، واه أي حند

التني انهاينة الصن ا  فني تلنك الفقنرل قلنيال عرضنا منريم علينه السنالم ، إال 

اسننتبداله امتيننا  التلميننذ المزعننوم األول ، والتنني عننرا فيهننا منننيره ، و

هنذا يقعلنني أننك أن يكنون هنذا الننا وهو لم ينره ، ومسي  عليه السالم لل

قد وضن كامال فني آانر الصن ا  األول منن سنفر أعمنال الرسنل ، فنإاا كنان 

م يننرد فننني هنننذه تسننليمه ألعدا نننه   لنننذا ال ننند  وهننو   اياننننة المسننني  وهنن

ا أصندق دلينل علنى زين  هنذه القننة العشرين إال هنا فهنذاألسفار الثمانية و

 انت الها . و
 

متناقضنة ، فني قننة يهنواا ا أمام روايات عديدل متضناراة ، وإنن و االصة القول :

 السخريوطي ، رويع منن أطنراف أساسنيين ، ال يفتنرا فنيهم الكنذب ، وال

مننوحى  يتوقننن منننهم االن ننراف فنني القننول ، ألنهننم زعمننوا أن هننؤالء رسننل

ممنا يقعلنننا ألعاجيننب ، وااننع اتنم االن ننراف ، إلنيهم ، لكننن وجند الكننذب ، و

مننن انندءها حتننى منتهاهننا ،  فنني أصننول هننذه القنننة –اكننل يقننين و –نشننك 

النننلب عننند و أن نخنننية يهننواا هننذا تعلقننع اننه عقينندل الفننداءانوصننا و

الننارو ، لكنني لسع علنى اقتنناع ان ي م اولنة لتزيين  هنذا االضنطراب ، 

يلفقوا قننة منن  أنت ع أي مسمى ، ألننا أمام وهم كبير ، أراد اه صانعوه 

أو رتنق رقعننوه اكنذب ، فيزيند الرتننق ،  كلمنا  هننر اهنا فتنقوحني الخينال ، و

ليننه السننالم لننم أكثننر ، فعيسننى عويتضننارب الكننذب ، ويتمننزق الثننوب أكثننر و

الندال ل تلمينذه البنار انه ، و االتالي لم تكن هناك اياننة منن يهنوااينلب ، و

لرواينة منن اعضنها النبع  تلنك ا على الك كثيرل منها اضطراب األناجيل في

من سفر أعمال الرسل ، النذي هنو أحند أسنفار العهند القديند ، كنذلك عندم ، و

، وهننو  –انزعمهم  –وجنود أي اكنر عننن يهنواا فنني رسنا ل انولس الرسننول 

ابننر أمننره جينندا ، أفكننان يعقننل إغفننال رجننل عنناين المسنني  عليننه السننالم ، و

منن جاننب آانر اننب ، واهنذه البسناطة ؟ هنذا منن ج الرجل الذي أسلمه هكنذا

احتننل مكاننه حتننى يظننل   –هننو متينا   –فلقند ادعننوا أن هنناك تلميننذا جديندا 

الك ألن م نرف متنى قند نسني أن يقعلهنم دد التالميذ اثني عشر تلميذا ، وع

جعلهم أحند عشنر تلمينذا عاد ولكنه ، و أحد عشر تلميذا يوم اللقاء اعد القيام

منن النك المن زق امتينا  هنذا ، النذي  في نهاية إنقيله ، فكان ال اد للخرو 

فر أعمننال لكننهم ألفنوا قننة فني سنالثننى عشنر حواريننا ، ولنم يكنن قن  منن 

من طلب منهم النك ؟؟ ! كين  تنسنب لني تلمينذا لنم الرسل ليدالوه معهم ، و

، إنني لسع معلما عاديا ، إننني إلنه واانن إلنه أاتره أنا ، و لم أنا عليه ؟ 
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عشنر للمسني  اعند  الثننىية انولس فني مقاالنة ثم ضن روا، كما تزعمون ، 

شننر تلميننذا للمسنني  اعنند قيامتننه أمننام روايننات األناجيننل فنني مقاالننة األحنند ع

ك ، فهل هذا وحي ؟ لكن يكفيني أن أقول إننه ت نع الروايتان أمامقيامته ، و

اق ا فنني سننيمعًنن مسننتبعد توفيننق تلننك الننننوبمسننت يل ، وهننذا أي مسننمى 

هننل يُعق ننل أن يختننار ي ضننرني سننؤال آاننر : اى ، وواحنند ، إال علننى مننن يتغننا

واننه نننيطان؟ فلمننااا لننم يخلنننه مننن  تلميننذا -فنني رأيهننم  –الننرب يسننوع 

تنننتم عملينننة الننننلب  لكننني؟ رامنننا يقنننول أحننندهم قبنننل أن يختننناره ؟ ننننيطانه

ضنن يَّة إلهننه  السننخريوطييهننواا  نوالفننداء. ولننو كننان األمننر كننذلك ، لكننا

ع لت ريننر البشننرية مننن الخطي ننة  التنني وسننيلةالفكننان هننو ، المنناكر  م  اسننتُخدِّ

ً  السننخريوطياألزليننة ، واننذلك يكننون يهننواا  الفننادي األصننلي هننو  أو قديسننا

هو النذي أجبنر يسنوع علنى  ك ن يهواا، والذي مكن يسوع نفسه من الفداء 

الفننداء ، لكننن يقننب أن تنتهنني قنننة يهننواا االسننخريوطي عنننند الخننالب و

م لهما : لمااا قبَّل يهواا المسني  علينه السنالسؤالين اثنين ال ثالن لهما ، أو

سننالم كننان مقهننوال فنني هننل عيسننى عليننه ال؟ سننيقال لتعرينن  القنننود اننه ، و

الثنناني : لمننااا رافننق يهننواا القنننود ؟ سننيقاب : ؟؟! ، وإلننى هننذا ال نند الننده 

هننل هننرب عيسننى ؟ وهننل  لينندلهم علننى مكننان عيسننى عليننه السننالم !! ولكننن

هنذا منا كنان القننود ا اجنة ليلق  عيسنى للهنرب ، و نود ؟ ال لمااتب  من الق

 دليل يدلهم على مكان عيسى عليه السالم .    لمرند و
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 الليلة الحادية عشرة : 

 الــبــراءة لــيــهــوذا 
 

عن يهواا أحنب أن أجادلنك فيهنا  لقد ورد اإنقيل يوحنا ننوب هامة عـــبـــد هللا :

 .ارو مرل أ، أو نتقادل حولها 
 

، لقننند أعنننددت نفسننني منننااا فيهنننا ؟ ، و منننا تلنننك النننننوب الهامنننة عبننند المسننني  :

 لموضوع آار . 
 

  ف انذت منريم مننا منن يقول يوحنا في اندء الصن ا  الثناني عشنر :  عـــبـــد هللا :

مسننن ع و، دهنننع قنندمي يسننوع و، كثيننر النننثمن ، اننالا ، طيننب ننناردين 

فقنال واحنند مننن تالميننذه ، ة الطيننب فننامتن البينع مننن را  نن، قدمينه اشننعرها 

يبننن هننذا لمننااا لننم  : المزمننن أن يسننلمه، يهننواا سننمعان االسننخريوطي وهننو 

قننال هننذا لننيس ألنننه كننان يبننالي ، يعنن  الفقننراء ؟ الطيننب اثالثما ننة دينننار و

كان ي مل منا يلقنى و، كان النندوق عنده و، ال ألنه كان سارقا ، االفقراء 

هنو  –من وجهنة نظنري  –  ، اداية هذا النا  4 – 5/   12  يوحنا  فيه  

كمننا قلننع قتننل عيسننى عليننه السننالم ، تهمننة مننن حيثيننات حكننم اننراءل يهننواا 

سااقا ، حين ادعى من اتهنم الرجنل قنبال أننه اتفنق منن اليهنود علنى تسنليمه 

يتننولى صننندوق قطعننة مننن الفضننة !! فكينن  ، وهننو ي مننل و 53لهننم مقااننل 

سنبب منن أن يقتل ولي نعمتنه و --ى أراد نه متيسرق م --الزكال والندقات 

الثالثنين طالمننا النننندوق  يندر عليننه هننذا الكننز ؟ إنننه مننا كنان ااحتيننا  لهننذه

، ولننم يعلننم اتلننك السننرقات ، وهننو معننه ، وطالمننا عيسننى عليننه السننالم حنني 

لننك الظنروف المتاحننة فهننو مننن يقننم افعنل هننذا العمنل فنني تأمنا ، اللنه العلننيم 

واا مبنيننة علننى سننبب غيننر تهمننة الموجهننة ليهننالخالصننة أن المقنننون ، و

على هذا فمنن العنار علنى أي قناا يتنولى هنذه القضنية أال ي كنم منطقي ، و

 . على هذا الرجل ، من هذا القانب فيها االبراءل 
 

 تكرره ، أم هناك نيء آار ؟ هل هذا ما تريد أن تعيده ، و عبد المسي  :
 

أاندأ االسنؤال التنالي : هنل وننيء مهنم ، و االقطن هنناك ننيء آانر ، عـــبـــد هللا :

علنى علنم اسنوء أاالقينات كان   –يسوعكم المزعوم  –عيسى عليه السالم 

سرقاته ، أم لم يكن يدري ني ا ؟؟ إن قلع أنه لنم يكنن يندري نني ا يهواا ، و

ي ننق لننه أن  عننن تلننك األاالقيننات السنني ة أقننول لننك إان هننو إلننه غافننل ، وال

 ى الق يم هذا الغافل . ليذهب إليكون إلها ، و
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ال ، ال لقنند كنان الننرب يسنوع علنى علننم تنام اهننذه األاالقينات السنني ة  عبند المسني  :

انننه مشنني ة النننرب فننني الفنننداء ليهننواا حتنننى منننن قبننل أن يختننناره ، لتت قنننق 

 الخالب . و
 

الكذاننة مننن أجننل ت قيننق إرادتننه إان إلهكننم متننواطل مننن اللنننوب و عـــبــننـد هللا :

ضننعي  ، غيننر أمننين مننن مننن تعبنندوه  ا إلننه قليننل ال يلننة ،، فهننذومشنني ته 

ا تقنول فني حناكم ينولي األمانة ، منااوعبدوه االندق والاالب والشرف و

؟ ! هنل وصندوق المالينة االقتناد زارل المالية ويعلم سرقاته ولنا يعلمه و

 تثق في هذا ال اكم ؟ 
 

 ال لن أثق فيه .  عبد المسي  :
 

فلمنااا تثنق فني اللنه الننذي ينتقني أفضنل حواريينه منن اللنننوب إان  عـــبــنـد هللا :

يعرفنه فناجرا ، اندال هذا الله مهمة إصال  من يعلمه والخونة ، ثم ألم تكن ل

من أن يبقيه على فقوره لت قيق مشي ة لم يكن لنه يند فيهنا ؟؟ ! أينن مهمنة 

حتننننى اللننننه هننننل النننندعوو للخيننننر ، أم تننننرك األنننننرار ليتنننننامى نننننرهم ،  

 غاياتنا ؟!! مهم في ت قيق مطالبنا ونستخد
 

 كان ال اد للخالب من أحد يض ي .  عبد المسي  :
 

النذي ت منل و يهنواا ، ال يسنوعكم المزعنوم ، و: إان الذي ض ى هنا هعـــبـــد هللا 

عبء هذا الفداء ليس يسوعكم الذي مات ثالثة أيام ثم قام ، انل يهنواا النذي 

 –لننم يهتنندِّ ، و -رغمننا عنننه  –إلهننه اننان ، و –رغمننا عنننه  –اسننر نفسننه 

، انال أي  –رغمنا عننه  –، ثم وضن في الق نيم لينذوق العنذاب  -رغما عنه 

، ، واندون رغبنة مننه إال أنه ااتير للشر ادون أن يكون له يد فينه ، جريرل 

وعلى هذا أيضا فارب لم يفتدينا ااانه ، ال الفداء األصلي كنان ايهنواا النذي 

 . ملعوب ، الذي ال يدري عنه ني ا نتيقة هذا الانت ر 
 

 لي أن أس ل : .............  عبد المسي  :
 

ااتيننر لشننغل كرسنني يهننواا ،  ااننل أسنن ل أنننا : لقنند ادعيننتم أن متياسنن عـــبــننـد هللا :

 أليس ص ي ا ؟ 
 

 نعم ، هذا ص ي  .  عبد المسي  :
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ن يهنواا مننذ البندء ال فلمنااا صننن اثنني عشنر كرسنيا منن النرب إاا كنا عـــبـــد هللا :

 كرسي له ؟ 

 

 . ، ون ن ال نعلمها ارن لعل في الك حكمة للرب يريدها ، و ال تعليق عبد المسي  :
 

امنا سنيكون منن يهنواا فيمنا ال هذا يؤكد على عندم علنم النرب يسنوع  عـــبـــد هللا :

ا منهذا يرجعنا إلى الله الغافنل منرل أانرو ، إن إلهكنم انين ننارين ، إاعد ، و

إما أن يكون إلها مخادعنا متواط نا علنى الشنر أن يكون إلها غافال جاهال ، و

، إاا وض  أنه تواط  علنى الشنر فيكنون إلهنا عناجزا أيضنا ن األنرار ، و، م

الخوننة ، انل هنو أننر ألنه يستعين فني ت قينق رغباتنه ومطالبنه ااألننرار و

اننل يبقننيهم ، والتواننة والنننال  منننهم ، ألنننه ال يفننت  لهننم أي انناب للخيننر 

 .  ، ومآراه الخفية أنرارا لت قيق رغباته الشريرل 
 

 الخالب ليس رغبة نريرل .  عبد المسي  :
 

هل حين ت اسب على انب غيرك تبقى رغبنة اينرل أم رغبنة ننريرل و عـــبـــد هللا :

اااننه مننن أجننل اننب ارتكبننه آدم عليننه  –فنني زعمكننم  –؟؟! لقند ضنن ى اللنه 

الخنالب اهنذا المفهنوم رغبنة ننريرل جندا ، هذا ؟ ! ، ال السالم ، فهل يعقل 

، وإاا كننان ارب هنننا قنندم اانننه ، فلقنند قنندم قبننل منننه يهننواا ، حننين اصننطفاه 

  وادعه وأاقاه على نره ليستفيد منه فيما اعد ، فهل هذا إله أم نيطان ؟؟ 
 

،  لننم يقننم اخيانتننهيهننواا اننرئ مننن دم المسنني  عليننه السننالم ، و و االصننة القننول :

اطريقنة  –األناجيل األراعة ااتلفع فيه كثيرا ، عالول علنى أنهنا قندمع لننا و

إاا ت قنق كنل هنذا فيكنون سنببا حيثيات انراءل هنذا الرجنل ، و –غير مبانرل 

قينندل صننلب المسنني  عليننه السننالم ، وانتفنناء النننلب انتفنناء للفننداء لنفنني ع

ل يعقنل هنذا إاا فرغع المسي ية من هذين ااتع والنيء ، فهنوالخالب ، و

ديندل ، والاند لفهنم حقنب عمة حيكع ضد المسي ية مننذ أزمنان و؟؟ إنها جري

التعرف على أسرارها من مطالعة إنقيل يهنواا ، فلنم يندون هذه الشخنية و

كنان صناحبه همنال انين ال نواريين ، انل فني هنذا  هذا النقيل من فراو ، وال

عليننا أن نعيند ننة ، وسنم عديندل فني تلنك الدياالنقيل معناني عديندل لفنك طال

، ولهنذا قراءته من جديد حتى نتبنر اع  منا افني عننا طنوال تلنك العقنود 

لن يغلق مل  هذه القضية ، وس تبنى الدفاع عن قضية يهواا أمنام الم ناكم 

، وي ضننرني أايننرا قننول مننرقا االصنن ا  العقليننة مننا حيننع وهللا الموفننق 

:   ثم صعد إلنى القبنل ، ودعنا الثالن من إنقيله ، العدد الراان عشر ، وفيه 

النننذين أرادهنننم فنننذهبوا إلينننه ، وأقنننام اثنننني عشنننر ليكوننننوا معنننه وليرسنننلهم 
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يبنين أن مشني ة عيسنى علينه السنالم فني  يليكرزوا    ، فهذا الننا النقيلن

االثنى عشر حواريا الذين ااتارهم انفسه قد تم ااتينارهم ليكنرزوا منن اعنده 

على نفاء األمراا وإانرا  الشنياطين ،  السلطان -، وليكون لهم ـ جميعا 

، ويؤكنند هننذا ولننم يسننتثني منننهم أحنندا ، حتننى الننذين زعمننوا أنننه سيسننلمه 

اوضننو  أكثننر قننول مننرقا أيضننا ، فنني الصنن ا  السنناد  العنندد السنناان ، 

وفيه :   ودعا االثنى عشنر وااتندأ يرسنلهم اثننين اثننين ، وأعطناهم سنلطانا 

قننول يبننين أن يهننواا كننان لننه أيضننا هنننذا علننى األروا  النقسننة   ، فهننذا ال

السنلطان ، وأننه أرسننل منن آانر مننن قِّب نل عيسنى عليننه السنالم لنيعلم ويكننرز 

اني إسرا يل ، و ني أن ااتيار عيسى علينه السنالم ل واريينه كنان اتوفينق 

طهنارتهم من هللا عز وجل ، وهذا التوفيق منن هللا عنز وجنل فينه ت كيند علنى 

 لرسول الذي أرسل اها .لهذه الرسالة ولوإاالصهم 

 

 

 

 

 الليلة الثانية عشرة : 
 

 ورسوال إلى بني إسرائيل 

  49آل عمران 
 

هل عيسى ان مريم علينه السنالم رسنول لبنني إسنرا يل فقن  كمنا دلنع  عـــبـــد هللا :

كمننا دل علنننى الننك منننا ورد آينننات عدينندل مننن القنننرآن الكننريم ، وعلننى الننك 

ل أيضنا ، تبنين النك اوضنو  ال افناء عديند نننوب فنيااألناجيل األراعنة ، 

 فيه ؟ 
 

لننا فني النك استشنهادات وع دعوته عالمية ، لكل الننا  ، والرب يس عبد المسي  :

غيرهنننا ، ومعطينننات لنننى عالمينننة دعوتنننه ، منننن األناجينننل وكثيننرل تبنننرهن ع

، والتناري  الطويننل الدياننة المسني ية تقعلهنا دياننة عالميننة ال دياننة م لينة 

   . اير ناهد على هذا  ير ألتباعها هماوالكم الغفلها 
 

البنراهين منا أدلنل انه علنى صندق دلنة وأنا أملنك منن األكي  ، و ولكن عـــبـــد هللا :

؟ ، أمنننا كالمننني ، منننن األناجينننل نفسنننها ؟؟! فهنننل تلنننك األناجينننل متناقضنننة ؟

  التاري  الطويل والكم الغفير فهما يشهدان أيضا للكفر والل اد اال نك . 
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نندلل را أدلتنك ، التني تنناق  أدلتني ، واعندها نقنارن ، واداينة لتعن المسني  :عبند 

 عدمه . على الندق و
 

  ال :  فينه، و 12 عنددتنى االصن ا  الخنامس ، ادءا اي ادء جناء ام عـــبـــد هللا :

،  تظنوا أني ج ع ألنق  النامو  أو األنبياء ، ما ج ع ألنق  انل ألكمنل  

سننالم انندعول حي اارتبنناط دعننول عيسننى عليننه الوالنننا فنني داللتننه ينن هننذاو

موسى عليه السالم ، وا نها إكمال لما سبقها ، وهذا يبين عندم اسنتقالليتها 

ا مهننم جنندا : لقنند هننذيضننا وان ن الكمننال مبننني علننى سننااق مننن جنسنه ، أ، و

كننون كننل نبنني مرسننل ال انند أن يبعننن ويرسننل فنني جننل أن يعودنننا هللا عننز و

، مبعوثا لبنني إسنرا يل  ايه السالم كان إسرا يليعيسى ان مريم علقومه ، و

، أيضننا ال انند أال يخفننى علينننا أن مننن يطننالن الديانننة اليهوديننة يل نن  فيهنننا 

 النبغة الم لية الم دودل .   
 

اليهودينننة معننا يقعلنننا ننظنننر إلننى تلنننك لكنننن اسننتقماع المسنني ية و عبنند المسنني  :

ية قننن العملنني للمسنني أن الواين نظننرل نننمولية عالميننة ، انوصننا والننديانت

 يؤكد هذا التعميم . يفرا نفسه على العالم كله ، و
 

 لكنننك تناسننيع ، أو ترينند أن تتناسننى أن المسنني ية ديننن اننال تشننرينو عـــبــننـد هللا :

أنهنا فني كثينر منن الندان متكامل عام ، وهذا عامنل منن عوامنل م ليتهنا ، و

اننننل تتبنننننى أنظمننننة شننننرين اليهننننودي ، علننننى التوال تقننننوم العننننالم ال تنبننننني 

هنؤالء هننم مسني يو مننر يعتمنندون ريعات األمنم التني تعننيص اينهنا ، وتشنو

تشنرين المسنلمين ، ألنهنم مينرا  علنى الشنريعة السنالمية ، وفني تشنرين ال

يت قننق فيننه  فسننهم أن هننذا هننو أصننل  نظننام للمواريننننننعروا فنني قننرارل أن

 .  العدل والرضا
 

لشريعة السالمية أننا ال نملنك تشنريعا فني ليس معنى اعتمادنا على ا عبد المسي  :

، وأنع على يقين ا ن الدسقولية ت منل لننا تشنريعات وافينة فني هذا القانب 

 . العديد من المقاالت 
 

اننل معننناه أنكننم حقننا ال تملكننون تشننريعا فنني هننذا القانننب ، أو أنكننم ال  عـــبــننـد هللا :

و أن التشنننريعات تقبلننون تشننريعات أانننرو ال ترضننيكم فنني هنننذا القانننب ، أ

مننا اهنا مننن تشننرين ال ألانرو ال تشننعركم االعنندل واألمنان ، وأن اليهوديننة وا

يرضيكم ، ألن اها أوجه من القنور تعقز اه عن مواجهنة الواقنن ال قيقني 

، وتعننناليم م نننددل فيهنننا ، أمنننا الدسنننقولية فهننني تعننناليم ال تشنننرين للننننا  
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تشنريعا منهنا ، انل أنننتم وم ندودل ، وال تننل  لل ينال ، وإال لنننعتم فقهننا و

ت اولون واكل جهد إافاءها عن أتباعكم ، ألنها تخال  ما أننتم علينه كثينرا 

  ، وطبن الدسقولية يؤلمكم أكثر مما يسعدكم . 
 

 عالميتها ؟ ما عالقة هذا ام لية الدعول و عبد المسي  :
 

ثنم لمنااا ننذهب  يهودينة ،ارتباطها االعالقته إ هار تبعية المسي ية و عـــبـــد هللا :

عديدل تبين م لينة دعنول المسني  علينه السنالم  ننوبفي األناجيل اعيدا و

 في اني إسرا يل ؟  
 

 أين ؟ كي  ، و عبد المسي  :
 

  ا : منفيه، و 4،  3 العنددانالص ا  العاننر ، اقرأ معي في متى في عـــبـــد هللا :

رينننق أمنننم ال إلنننى طهنننؤالء االثننننى عشنننر أرسنننلهم يسنننوع و أوصننناهم قنننا ال 

إلننى مديننة للسننامريين ال تنندالوا انل ااهبننوا انال ري إلننى اننراف تمضنوا ، و

 االننذهاب إلننى اننراف ايننع إسنننرا يل ا. نعننم ت ديننندايننع إسننرا يل الضننالة   

النهي إلننى طريننق أمننم ال أكنند هننذا األمننر اننالضننالة أمننرا ، ال إلننى غيننرهم ، و

ار انرو  للسنامرين ، وهنذا اعتبنإلى مدينة للسامريين ال تدالوا تمضوا ، و

 . من ايع إسرا يل 
 

  ااهبننوا إلننى اكننل وضنو  : النرب يسننوع قننال فني مننرقس ، و ولكننن عبند المسنني  :

  فهنذا  13 – 14  منرقا /    اكرزوا االنقيل للخليقة كلهناالعالم أجمن و

 عدم ارتباطها ابني إسرا يل فق  . واض  مبانر لعالمية المسي ية ، وأمر 
 

تضننارب مشننين فنني األناجيننل ، إان ن ننن أمننام اضننطراب و تننناق  و عـــبــننـد هللا :

المشنارب ، فنع علنى يند أننا  مختلفني األهنواء ويؤكد على أن هذه الكتب أل

 أصاب غيرها في جانب آار . ن الت ري  قد أصااها في جانب ، وأو أ
 

تننناق  ، فقنند كانننع  اننين الننننين ال ، لننيس هننناك تضننارب ، ولننيس عبنند المسنني  :

أهل ايع اليمان ، وقنوم يسنوع في البداية ااصة ابني إسرا يل فهم  الدعول

ال كمة تقول أاندأ امنن تعنرف ، فلمنا أتمنوا ، واألقراون أولى االمعروف ، و

مهمتهم التبشيرية كلفنوا االمهمنة األكبنر وهني تبشنير العنالم كلنه اندليل أننه 

نكم   لكنننن: ، و فينننه  1عننندد جننناء فننني أعمنننال الرسنننل ، الصننن ا  األول ، 

تكونننون لنني نننهودا فننني لقننند  علننيكم وسننتنالون قننول متننى حننل الننرو  ا

،  فننن ن هنننا  إلننى أقنننى األرا  وفنني كننل اليهوديننة والسننامرل و أورنننليم
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تعنارا انين اريتنين ، فهمنا تكمنالن اعضنهما  أمام مراحل في الندعول ، وال

 اال تعارا .  
 

هنل معنك دلينل علنى النك ؟ ال من أين ج ع ا ن الندعول كاننع مرحلينة  عـــبـــد هللا :

لننى أن لنيس معنك أي دليننل علنى الننك ، و الندليل النذي ااألناجيننل ال يندل إال ع

تلك الدعول لم تكنن مرحلينة ، ويندل أيضنا علنى م لينة الندعول ، ألن اطناب 

عيسى عليه السالم ل واريه في الص ا  العانر منن متنى كنان اعند قيامتنه 

 ، ثم إنه يوجد دليل نني آار . المزعومة ، أي في آار أيامه اينهم 

   

 ؟ !! النني أين هو هذا الدليل و عبد المسي  :
 

العننندد الراانننن امس عشنننر ، اقنننرأ معننني فننني متنننى ، االصننن ا  الخننن عـــبــنننـد هللا :

قننال لننم أرسننل إال إلننى اننراف ايننع إسننرا يل   ف جنناب و: فيننه و ن ،العشننريو

 .  الضالة  
 

، ال جديند ؟؟ يختل  عما استشنهدت انه قنبال  ناما الذي في الك الو عبد المسي  :

 . فيه 
 

سننااقه كليننة ، فلقنند عننن  أنننع واهننم يننا صنناحبي ، يختلنن  هننذا النننا عـــبــننـد هللا :

، فلقند والتوكيند القننر يند ال ننر وعلى أسلوب االسنتثناء ، النذي يف اعتمد

قنر عيسى ان مريم عليه السنالم مقمنل دعوتنه علنى اينع إسنرا يل فقن  ، 

قنننر سننرا يل الضننالة ال تعننني إال حنننر وأرسننل إال إلننى اننراف ايننع إفلننم 

أي تغييننر فنني هننذا المعنننى ينبغنني أن يكننون ه علننى ايننع إسننرا يل ، ودعوتنن

اننال أي دليننل ، و  ، ال اتنن لي  مبننررات كاااننة ، وانندليل موثننق نننديد الوضنن

ل ، أوليننة ااصننة ابننني إسننرا يل ، علننى أن تلننك النندعول كانننع علننى مراحنن

وال قمينننن العنننالمين ، و اننندون إعطنناء أي حكمنننة منننن وراء النننك الثانيننة لو

 . ارهان عليه 
 

 ما الدليل الذي تسعى لل نول عليه في مثل هذا الموق  . و عبد المسي  :
 

، يننوحي انن ن  عملنني موثننق ، انننا مننن كتننااكم الننذي تقدسننونهدليننل  عـــبــننـد هللا :

مناد علنى االستشنهاد عندم االعتلمسي ية قد مرت اتلنك المراحنل ، والدعول ل

اننننوب ال عالقنننة لهنننا االموضنننوع ، ألن كثينننرا منننن أنننننار تلنننك الدياننننة 

الت إعقازيننننة ، ال مقدسنننة ، لهنننا دال ظننننون أن تلنننك النننننوب ننوصننناي

 الت ري  ، فإن كانع كذلك فينبغي أن تكون كذلك .  يشواها الشك و
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فيهننا وجهننا  تقنند هننل مننا زلننع رافضننا لمعنناني تلننك الننننوب ، أوال عبنند المسنني  :

 للتوافق . 
 

اننه ، وهننذا مننا دعننك مننن هننذا الهننراء ، الننذي لسننع أنننع علننى اقتننناع  عـــبــننـد هللا :

ي هنذا االانتالف ، حينن كنال كالمك ، فالتناق  موثنق فننظراتك و فيأل ظه 

ين ت نناول التوفيننق اينهمننا ليسننا فنني إنقيننل واحنند فنننندق أن الننننين اللننذ

هنذا امنرقا ، و اإنقينل متنى ، وارانر ا ، لكن أحندهماو اينهما معنى مل 

 .  الننوب ، وأنه ال توافق اينها يؤكد على االضطراب اين 
 

 كي  ؟  عبد المسي  :
 

ألنك ننبع نفسنك م امينا ومندافعا عنن األناجينل وتناقضناتها االخطن   عـــبـــد هللا :

ال سناب ، ألننك لنس  سوف يتبعنك أننا  سنتت مل اننبهم ينوم والكذب ، و

أننع علنى علنم اإضناللهم ، إننك تسنرد للضنالل ، وهنم يثقنون انك ، و تندفعهم

يقهنا ، تقنرؤ علنى توث دفاعاتك الكاااة ادون أن تدلل عليهنا ابراهينهنا ، وال

اإنقينل  اوفيق اينهمنا لنو كاننين ت اول التألنك تعلم كذاها ، فإن الننين اللذ

دعنول عامنة متى معا لندقناك فني أن اندء الندعول كاننع لليهنود ، ثنم تلتهنا 

مننن  –فنني كتننااين مختلفننين فننال ي ننق  كننون الننننين ، ولكنننللنننا  كلهننم 

صندقني إن أي ، والممسنول فينق أن توفق اينهما هنذا التو –القانب العلمي 

ن هذا النوع هي فشل في الفهم ، وفشل في التنديق ، وفشنل فني م اولة م

  في انتماءك لتك العقيدل .   التخريل ، وفشل في العقيدل ، و
 

 هل عندك دليل على كذب ما أقوله ؟كي  تتهمني اهذا ؟ وعبد المسي  : 
 

قادل اناطال ، ان ن تنؤول تما تقول ، و ال أنع ال تملك دليال على صدق عـــبـــد هللا :

نسيع أننك أول منن يخندع نفسنه التناق  وتلفقه حتى تخدع اه البسطاء ، و

التفكينر ألاينع علنى نفسنك  كنع تملك أدنى ارل من اهذا العهر الفكري ، ولو

هننذا االن ننالل ، إنكننم فنني دفنناعكم عننن معتقنندكم اهننذه الطريقننة كمننن يسننعى 

اكنل وضنو  فني إنقينل يوحننا ، علينه السنالم ليقا  مينع ، لقند قنال عيسنى 

  أجاانه يسنوع أننا كلمنع :  فيهالعشرون ، و لعددالثامن عشر ، ا االص ا 

كنل ، حينن يقتمنن فني الهيقمنن ، و، أنا علمع كل حين في المالعالم عالنية 

 .  في الخفاء لم أتكلم اشيء  اليهود دا ما ، و
 

 ؟    أنا كلمع العالم عالنية  و لمااا ال تنظر إلى قول الرب يسوع :  عبد المسي  :
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 يل فق  ؟ إننه هل عيسى عليه السالم كلم العالم ادعوته أم اني إسراو عـــبـــد هللا :

لمنرل واحندل ، ثنم هنو عليننه  يعنرف أننه فعنل النك ولننولننم لنم ينرد هنذا قن  ، و

   أنا علمع كل حين فني المقمنن ، حينن يقتمنن اليهنود دا مناالسالم يقول : 

أيوجنند دليننل اعنند الننك علننى أن دعوتننه كانننع مننننبة علننى اليهننود فقنن  ؟   

هنذا ، لكنهنا  كبنرا فنوق صدقني إن القضية ال ت تا  جدال أكثر من النك ، وال

 . ، والفهم المستقيم الت ني في التفكير السليم وية وت تا  إلى الر
 

للنندين ، منن أجننل نننا أمنام تزوينر حقيقنني للتناري  ، وللندعول ، وإن االصنة القنول :و

إانراز عالميننة المسني ية كديانننة ، مننن أن األناجينل قنند حسنمع الننك الموقنن  

ال لخننراف اينع إسننرا يل اكنل وضنو  ، انن ن عيسنى عليننه السنالم لننم يرسنل إ

االضنطراب ، النذي ي ناول اعن  لة ، وغير الك يوقعننا فني التنناق  والضا

على أنه تطنوير مرحلني للمسني ية ، قنام  –اال أي دليل  –الملفقين تنويره 

اننناء علننى طبيعننة تلننك الديانننة ،  انه عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم انفسنه ،

هنننذا تلفينننق كنننااب ، ألن العقا ننند ال اننند أن ت منننل مقوماتهنننا وهنننذا وهنننم ، و

لننا  ، فنالتنوع يزيندها إاا كاننع عالمينة لكنل ا لدعوية كاملنة ، وانوصناا

كعقيندل دياننة اتا ، أمنا المسني ية فهني كندين ، والتنوع يزيدها ثبرسواا ، و

أنهنا أنها عقيندل اغينر تشنرين ، والدليل على الك لية ، ال نك في الك ، وم 

لبسنننها ثنننوب أاطنننا عميقنننا ، أزال معالمهنننا هننني ، وارتبطنننع االيهودينننة ارتب

، وتلنننك  اليهودينننة البغننني  ، فننننار مسننني ها يهودينننا صنننهيونيا ماسنننونيا

وهننني  –ال نننب فيهنننا جريمنننة فننني حننند ااتهنننا ، و ت ولنننع دعنننول التسنننام  و

ي تلنك العقيندل ، هنذا منن جاننب ، إلى سراب ، ال وجود له ف –لبها عمادها و

م نددا  نهنا أنزلنع لتعنالل جانبنامن جانب آانر فهنذه عقيندل انال تشنرين ، ألو

مخال في اليهودية ، التي هوت إلى الماديات الرايننة ، فكاننع المسني ية و

انهننننارت ، لهننننذه الديانننننة التنننني حرفننننع وامباد هننننا السننننامية عننننال  هنننني ال

نفسننهم أاننوا إال القضنناء عليهننا ، اليهننود أ ، ولكنننوان نننرت فنني الماديننات 

لمسنني  ا احناراوأو يندالوا فيهننا ، ورفضنوا أن ينضننموا إليهنا وت ريفهنا ، و

علنى يند انولس النذي اندأ وتبنديل ت رين  حنرب عليه السالم حنرب إانادل ، و

مخالفنا ولراواينة وألوهينة عيسنى علينه السنالم ، يدعو لعالمية المسي ية ، 

أايرا لقد اال  صناحبنا هنذا فني اه عيسى ان مريم عليه السالم ، وما جاء 

عنننى ال نننر م دفاعننه المنننهل العلمنني فنني نقطتننين ، األولننى : أنننه تقاهننل

يعتمنند علينه فنني  عامنل لغننوي ال اند أنلقننر الموجننود ااالسنتثناء ، وهننو او

ق الثانينة : أننه وفن، وفي فهم الننا  تفسير الننوب لغويا ، وهذا ن تاجه

مسننتقلين ، فننالتوفيق فنني المعنننى يبقننى فنني كتننااين مختلفننين و ننننيناننين 

 رين  انولس ممنا يؤكند علنى تفني إنقينل واحند ، و النننان كان ص ي ا لو
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الخننرو  اهننا مننن اننني إسننرا يل إلننى جميننن السننالم ، و لنندعول عيسننى عليننه

، منن سنفر  12،  13 األعنداداألمم هذا النا من الصن ا  الثالنن عشنر ، 

اليهنننود القمنننوع امتل نننوا غينننرل ،    فلمنننا رأو: فيهمنننا أعمنننال الرسنننل ، و

 قنناومون مننا قالننه اننولس ، مناقضننين ومقنندفين ، فقنناهر اننولسجعلننوا يو

لَُّموا أننتم أوال اكلمنة هللا ، وارنااا و إا دفعتموهنا  ولكننقاال : كان يقب أن تُك 

هننو اا نتوجننه إلننى حكمننتم أنكننم غيننر مسننت قين لل يننول األاديننة ، عنننكم ، و

األمم ، ألن هكذا أوصانا الرب ، قد أقمتك نورا لنمم لتكون أنع االصنا إلنى 

معننى هنو دلينل أكيند علنى أقنى األرا   ، فهذا الننا اكنل منا ي وينه منن 

يننن األمننم هننو مننن ت ريفننات أن ت وينل المسنني ية عننن اننني إسننرا يل إلننى جم

الوصننية التنني تكلمننا عنهننا هنننا ال أسننا  لهننا فنني أي إنقيننل مننن اننولس ، و

، ثننم إن الدسننقولية لننيس كتنناب تشننرين للمسنني ية ، اننرغم األناجينل األراعننة 

 . ر من أي نيء آار أهميته لهم ، إال أنه كتاب تعليمات تراوية أكث

 

 

 

 

 

 

 

 الليلة الثالثة عشرة : 

 نسب عيسى بن مريم عليه السالم  
 

أال ترو معي أننا حين نق  أمنام نسنب عيسنى انن منريم علينه السنالم  عـــبـــد هللا :

ال تناقضنات ننتى عديندل قدسونها تواجهنا عقبات كثينرل ، وفي كتبكم التي ت

ا إلنى رفن  هننذا ن، ينندفعن ينننديد اضنطرابحننر لهنا ، تقعلننا فنني حينرل و

ه منننن طننرق عنندل ، أولهنننا النسننب ارمتننه ، ألننننا ال سنننبيل لنندينا للوثننوق انن

السالم انين متنى ولوقنا  التناق  اين سلسلة نسب عيسى عليهاالضطراب و

هند القنديم نفسنه فني مواضنن لوقنا منن الع؟! وثانيها تناق  وتضارب متى و

ل إلننى اات النسننب االنقيننل فنني والثالننن فنني النننار، مننن هننذا النسننب عنندل 

ال ت تنوي النسنبية لنك السالسنل أاينرا إن توالداللة على عدد األجينال فينه ، 

منهننا ادقننة اننل فيهننا اضننطراب نننديد ،  دال ننل النسننب المرجننوعلننى معنناني و

، عنالول علنى أن هنذا نسنب اشنري انالا ، لنيس يبعدنا عن ال قيقة تماما 

  . اه أي ارتباط ااهلل عز وجل 



 133 

 

فينق لمااا ننظر إلى تلك األمور نظرل سنط ية عااثنة ؟ ، فمقنال التوو المسي  : عبد

ه معناني جند ننيقة تندفعنا فيطين ، وسهل اين تلك الننوب وارد ميسور و

دقتهننا ، ممننا علنننا نستشننعر قيمننة هننذه الننننوب ، وتقللت مننل والتفكيننر ، و

 منل فني يقعلنا نؤكد على أنها ننوب راانية سامية ، انوصا إاا كانع ت

تغافل عنهنا المؤرانون حقيقية مرت اها البشرية ، وطياتها تنديقا ألحدا  

 .   ، ثم عليك أال تنظر لالاتالفات على أنها االفات ألسباب ال نعلمها 
 

تمنده ألننه مبندأ غينر في البدء أرف  مبندأ التوفينق النذي ت ناول أن تع عـــبـــد هللا :

، عنالول علنى أننه جندال دفاعينة من وجهنة نظنر يكر  للخط  علمي ، وهو 

 ،، واشننروط االباطنل ، فنالتوفيق اننين النننوب فنني الكتناب الواحنند مقبنول 

انوصا إاا كاننع الفكنرل تنمنو انين هنذين المتناقضنين ، ومعهنا أدوات هنذا 

فني كتنااين أما أن توفق انين روايتنين متناقضنتين  النمو وأسبااه ودوافعه ،

فهنذا ااطنل ، وفينه مخالفنة للمننهل العلمني اال دليل أو اكتاب واحد مختلفين 

ي تلنك على كل لنؤجل كنالم التوفينق انين النننوب ، ألننني سن ادأ امنا فن، و

سننوف أؤجننل مقارننننة الننننوب مننن معنناني تهنندها ، وتظهننر عوارهننا ، و

 الننوب ابعضها قليال .   
 

 ، ولمااا ؟؟  ؟كي  هذا ؟ عبد المسي  :
 

األعنداد منن ا  الثالن ، لوقا ، الذي يقول في الص  دعني أادأ اإنقيل عـــبـــد هللا :

لما ااتدأ يسنوع كنان لنه   وفيها : والثالثين ، و الثالن والعشرين إلى الثامن

على ما كان يظن اان يوسن  انن هنالي ، انن متثنات وهو ن و ثالثين سنة ، 

، ان الوي ، ان ملكي ، ان ينا ، ان يوس  ، ان متاثيا ، ان عاموب ، انن 

م ، اننن حسننلي ، اننن نقنناي ، اننن مننآ  ، اننن متاثيننا ، اننن نننمعي ، اننن ننناحو

يوس  ، ان يهواا ، ان يوحنا ، ان ريسا ، ان زرااانل ، انن نن لتي يل ، انن 

نيري ، ان ملكي ، ان أد ي ، ان قنم ، ان المودام ، ان عير ، انن يوسني ، 

، انن ان أليعازر ، ان يوريم ، ان متثنات ، انن الوي ، انن ننمعون ، يهنواا 

يوس  ، ان يونان ، ألياقيم ، ان مليا ، انن ميننان ، انن مت اثنا ، انن ناثنان ، 

ان داود ، ان يس ى ، ان عوايد ، ان اوعز ، ان سلمون ، ان ن شنون ، انن 

عمينا داب ، ان أرام ، ان حنرون ، ان فارب ، انن يهنواا ، انن يعقنوب ، 

سنرو  ، انن رعنو ،  ان إس اق ، ان إاراهيم ، ان تار  ،  انن نناحور ، انن

ان فنالل ، انن عناار ، انن ننال  ، انن قيننان ، انن أرفكشناد ، انن سنام ، انن 

نو  ، ان ال مك ، ان متونال  ، انن أاننول ، انن ينارد ، انن مهلل ينل ، انن 

مقمنوع هنذه السلسنلة ، و قينان ، ان أنوش ، ان نيع ، انن آدم ، انن هللا  
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سنتة وسنبعون –منا يندعون ك –وجنل ه السنالم حتنى هللا عنز من عيسنى علين

سنبعون فيهنا ، وهننا ة وعرقنم سنب هنو –وحاننا هلل  –جنل رجال ، وهللا عز و

اانن ، وتلنك السلسنلة ، أي في هذا النسب جل هنا لي أن أس ل : هل هلل عز و

؟!  علنى حسننب هنذه السلسننلة فكنل مننن فيهنا هننم  نواحند أم لننه أانناء عدينندو

، انالميالد منسنواون هلل تعنالى عني ، ونهم أاناء االتسلسل الطبيأاناء هللا ، أل

، ، كمننا يقننول إنقننيلكم فعيسننى مننن صننلبهم وهننم مننن صننلب هللا عننز وجننل 

عيسى عليه السالم نفسنه منا ننرف ابننول هللا إال منن انالل كنل منن سنبقه و

سننبقه متسنناوون معننه فنني هننذه لهننذا فكننل مننن ، وفيهننا ، وهننو آاننرهم مننهم 

االنسننب هلل تعننالى ، تعننالى هللا عننن البنننول ، إن لننم يكونننوا أعلننى منننه قرااننة 

   الك علوا كبيرا . 
 

واحنند ، هننو رانننا يسننوع  جننل إال اانننحانننا وكننال ، لننيس هلل عننز و عبنند المسنني  :

 لم نسمن اهذا من قبل .  المسي  ، و
 

هننذا النسنننب فنني تلننك السلسننلة ال يننندل إال علننى أن مننن اهنننذه  ولكننن عـــبــننـد هللا :

 ننني الداللننة  يوجنند دلينل واحنند قطعنني وال ، وال السلسنلة كلهننم هننم أاننناء هللا

، انل هلل تعنالى يوحي اااتناب عيسى عليه السالم من دونهم اهذه البننول 

المعروف هنا أن عيسى ان مريم عليه السالم هو األاعد عن تلنك البننول منن 

كنان هنناك أدننى مينزل  ، ولنونسنبا ، أي هنو أضنعفهم فيهنا جمين آااءه فيهنا 

اننن الم فيهنا لقناءت علننى الن نو التنالي :   عيسننى انن هللا لعيسنى علينه السنن

هنذا إن دل علنى ننيء فإنمنا   ، وهذا لم ي د  ، و ال يوس  ان هالي ..... 

مقال لهنا فينه  يدل على أن كلمة   اان هللا   موضوعة هنا على النا ، وال

، وأن اللفنن  لننيس اانننا هلل تعننالى حقيقننة  نفسننهعليننه السننالم  عيسننىأن  وأ، 

 .  على المقاز مل معنى آار ي 
 

كينن  تنفني تلنك البنننول هكنذا اكننل سنهولة ؟ ! إننك تنفنني معلومنا مننن  عبند المسني  :

 . ، كما تقولون في دينكم الدين االضرورل 
 

لنى أن السنبعين رجنال ، عأنع لعيسى ، ولهنؤالء الخمسنة وإان أثبتها  عـــبـــد هللا :

يهننا ، اننل إن إنقننيلكم لننم يقننل أاعنندهم نسننبا فيكننون عيسننى اننن مننريم أقلهننم و

مينزل أريندك أن تعطينني سنببا واحندا ، و عيسى ان هللا ، ال قال آدم ان هللا ،

ا عن غينره منن أفنراد واحدل تقعلك تخا عيسى عليه السالم ااأللوهية دون

اانن هللا ،  يسنوع هذه السلسلة ، فإنقيلكم قنال يسنوع انن يوسن  ، ولنم يقنل

التني اننال  ، فمننن ننندق أإنقنيلكم أم آرا كننم وحنين جناء ردم قننال آدم اانن هللا

 ؟؟ دليل 
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فني تلنك السلسنلة نسنبة مقازينة ، ألن للبشنر إن نسنبة نسنب يسنوع  عبند المسني  :

ر، فهنو لنم يكنن قند تنزو  منريم الرب يسوع ليس ولدا حقيقيا ليوسن  النقنا

  اعد ، وكذلك نسبة آدم هلل نسبة مقازية ، ألنه مننوع ايد هللا . 
 

لسنالم فلمنااا لقن  لوقنا لل ناق عيسنى علينه اهذا كنذب وافتنراء ، إان ــد هللا : عـــبـ

لنم يتزوجهنا اعنند ؟ ألنيس هننذا ايوسن  النقنار نسننبا ، وهنو اطينب مننريم ، و

هنل ي نق سنب الولند لغينر أاينه ؟ وفي أوراق رسمية حين تنوتدليسا  اتزوير

ااننا هلل لسنالم علينه اإن كنان عيسنى نعتبر هذا تدليسا على الننا  ؟ و لنا أن

جينل   عيسنى انن هللا   مباننرل ، فلمنااا لنم تقنل األنا –كما تندعون  –تعالى 

 كفى هللا المؤمنين القتال ؟ وانتهى األمر ، و
 

 لن ينازعه في تلك البنول غيره . ه معلوم أنه اان هللا الوحيد ، وألن عبد المسي  :
 

منن أينن علمنتم أن لنيس هلل ااننا و ومنن أينن جناءتكم تلنك المعلومينة ، عـــبـــد هللا :

مننن ؟ ، ، ال اغيننره ؟آاننر ، مننن أن نننقرل النسننب كلهننا مرتبطننة انناهلل تعننالى 

اتلنك البننول عليه السالم يوجد دليل واحد على ااتناب عيسى  الالعلم أنه 

 تلك السلسلة .   من أفراددونا عن غيره 
 

   .من األناجيل نفسها  عبد المسي  :
 

لسنالم ، ننال فني عيسنى علينه األناجيل لنم تسنتطن أن تقندم رأينا فإن ا عـــبـــد هللا :

تلننك هنني ال قيقننة التنني ال ترينندون االعتننراف اهننا ، فضننال عننن التضننارب و

نسنب عيسنى  سب عيسى عليه السالم ، ثم إن نننوبال اصل اينها ، في ن

نفقند الثقنة فني نفقند الثقنة فيهنا ، وعليه السالم في لوقا اندأت اكلمنة تقعلننا 

 كونها وحيا .  
 

 ؟  أي كلمة تقند عبد المسي  :
 

  ،  على ما كنان يظنن اانن يوسن  انن هنالي وهو تلك التي تقول :     عـــبـــد هللا :

، والنوحي ال يبننى علنى من هللا وحي  –في زعمكم  –فمن المفترا أن هذا 

كنند ، النننذي ال التخمننين ، انننل علننى اليقننين المؤالظننن والشننك واالفتننراا و

ب نل النراوي ، صناحب النوحي ، هننا انعندم اليقنين منن قِّ ه أدننى ننك ، ويخالقن

، فكينن  يكننون إلهننا مننن ال ينندرك  -م زعمكننم وفنني نظننرك –هللا تعننالى  وهننو

، هننل يننن  أن يفتننرا ؟ ! يعننرف أسننبااها ، فننيظن و حقيقننة األمننور ، وال

 ؟؟ المخمن يكون إلها هذا الظآن 



 136 

 

منن الننا  النذين كنانوا يظننون فني هنذا  ليس الظنن هننا منن هللا ، انل عبد المسي  :

 النسب . 
 

وهل لوقا يكتب إنقينل الننا  أم إنقينل هللا ؟؟ ، وحني الننا  أم وحني  عـــبـــد هللا :

وهنننو   غينننر  –كنننان الظنننن منننن الننننا  هللا ؟؟ ، لنننو أن كالمنننك صننن ي ا ، و

ألتانا لوقا اشنقرل نسنب تخنال  تلنك الشنقرل المظننون فيهنا اطن    -ص ي  

ه ال ينندري   ، علنى األقنل تنن ي ا للوضنن القنا م ، لكنن لوقنا نفسنمنن الننا

يت نرز لنفسنه قبنل أن يعرضنه عليننا ، عنالول علنى ص ة هذا النسب ، وهو 

أنه لم ي ت انسب آار غير ما رواه االظن ، تلك هي ال قيقة : لوقنا يريند أن 

ااك الكننالم عننن ثننق ممننا سننيروي فنني هننذا الموضننوع ، ويخبرننا أنننه غيننر وا

 المسي  عليه السالم ، أما متى :  نسب
 

 فمااا عن متى ؟  عبد المسي  :
 

انال  لوقنا فيمنا رواه ولقد عرا متى لنسب المسي  علينه السنالم ،  عـــبـــد هللا :

،  األعنداد منن األول حتنى السناان عشنراالصن ا  األول ، عن هذا النسب ، 

إاننراهيم ، إاننراهيم    كتنناب مننيالد يسننوع المسنني  ، ااننن داود ، اانننفيهننا : و

اا يهنوولد اس ق ، واسن ق ولند يعقنوب ، ويعقنوب ولند يهنواا و إاوتنه ، و

وحنننرون ولنند  فننارب ولنند حنننرون ،ولنند فننارب و زار  مننن ثامننار ، و

ن شنننون ولننند أرام ، وأرام و لننند عمينننناداب ، وعمينننناداب ولننند ن شنننون ، و

و  وسلمون ولد اوعز من راحناب ، وانوعز ولند عوايند منن راعن سلمون ،

نننى ولنند داود الملننك، وعواينند ولنند يس ننى ، و ك ولننند داود الملنن، و[ 11 ] يس 

وأاينا  رحبعنام ولند أاينا ،سليمان من التي ألوريا ، وسليمان ولد رحبعنام ، و

افاط ، ويهونننافاط ولنند يننورام ، ويننورام و لنند آسننا ولنند يهونننولنند آسننا ، و

ي ا ، و د حزفينا ، وحزفينا لنأحناز ولند يوثنام ، ويوثنام ولند أحناز ، وعزينا وُعز 

ولند يوننيا ، و يوننيا ولند يكنيننا آمنون ولند منسنى ، ومنسنى ولند آمنون ، و

ت يل ، اعننند سنننبي اااننل يكنينننا ولننند نننن ل، و[ 11 ] اااننل إاوتننه عنننند سنننبيو

يننناقيم ، أايهنننود ولننند ألنننن لت يل ولننند زرااانننل ، وزرااانننل ولننند أايهنننود ، وو

ولند أانيم ، وأانيم لد صنادوق ، و صنادوق عازور ووألياقيم ولد عازور ، و

أليعنازر ولند متنان ، ومتنان ولند يعقنوب ، ليعازر ، وأليود ولد أولد أليود ، و

الننذي [  15 ]يعقننوب ولنند يوسنن  ، رجننل مننريم ، التنني ولنند منهننا يسننوعو

هيم إلننى داود أراعننة عشننر جننيال ، ينندعى المسنني  ، فقميننن األجيننال مننن إاننرا

بي ااانل إلنى المسني  منن سنإلنى سنبي ااانل أراعنة عشنر جنيال ، ومن داود و

سنلة علنى حسنب تلنك الرواينة اثننان مقموع هذه السل، و أراعة عشر جيال  
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حيننن مننن سننبي اااننل إلننى وننننين ، هنننا اطنن  فنناد   أراعننون جننيال ، ولكنننو

 هنناشنر جنيال ، انل ثالثنة عشنر جنيال ، ولنيس أراعنة ععليه السالم المسي  

هنذا ، وننين وأراعنين ال اثيكون مقموع هنذه السلسنلة واحندا وأراعنين جنيال 

اط  ننين ينبغي أن يفطن له أتباع هذه الديانة ، لكنن منا رأينك أننع فني هنذا 

تخريقنات تبنين أن هناك تفسيرات لهذا الخطن  ، و الخط  ، أما زلع تنظر إلى

وهنننذا منننن عنننادل  15إاا كنننرر إال أن يكنننون  11عننندد أن لنننيس المقننننود اال

العند ، فيخطن   يسنتطين ال ننر وم لهنذه الدرجنة الهل إلهكناليهود قديما ؟! و

 ار ؟ إن هننذا إلننه ي تنا  لعننادل ت هيننل االمنندفني وحيننه هنذا الخطنن  الشنننين 

حتنى ي سنن ال يوحي اكنالم مضنطرب ألتباعنه ، واالاتدا ية من جديد ، حتى 

العنند مننن واحنند لثالثننة عشننر ، إنننه إلننه لننم ي سننن اعنند العنند ، فكينن  يقننود 

 !   البشرية ادين كبير معقد مثل هذا ؟ 
 

ال ، ليس هناك اط  ق  ، ال لقد أقدم البشنير متنى انفسنه علنى حنذف  عبد المسي  :

ألعوانة ألننه كنان آلنة وأحد أفراد الك النسب   يهويناقيم   منن تلنك السلسنلة 

ن فني قبنور الملنوك انل سنن ب ألننه مثنل ينواش لنم يندفمننر ، و فني يند ملنك

االلغننة اليونانيننة  طننر  اعينندا عننن أسننوار أورنننليم ، فهننناك قننراءلك مننار و

 .  اوضو  ال لبس فيه تبينه مة منسواة اخ  اليد تؤكد الك ، والقدي
 

جنل وحينه ؟ ! هنذا كنالم هنراء ز وهل متى هو الذي سيعدل على هللا عن عـــبـــد هللا :

 اللمتنى كمنا تندعون فلنيس منن حنق متنى و إن كان هللا أوحنى انهوجنون ، و

هو الذي حذفنه عنن عمند متى إن كان  هذاغيره  أن ي ذفه من تلقاء نفسه ، 

يهذانه مانة حين يعندل علنى هللا وحينه ، وإال يكن متَّاكم هذا اا نا لنفعال ، و

على مزاجه ، أما أنه توجد قراءل يونانينة قديمنة منسنواة اخن  اليند ، فهنذا 

، إن هننذا كننالم مرسننل ال ينبغنني النندفاع اننه عننن العقينندل هكننذا انندون توثيننق 

ال  لنمور ، ألنكم تعلمون جيدا أنه ال يوجند الينوم ل ، وتدليس في االستدال

ننننوب مسننني ي إال الننننذر القلينننل هنننو النننذي يسنننتطين أن يواجنننه تلنننك الن

يب ننن فيهنا ، إنكننم ال تندرون أنكننم تندافعون عننن اليونانينة القديمننة ليقرأهنا و

لنسنن  سننيوجد م المرسنل غيننر الموثننق ، وعقيندل نننعوب كاملننة اهننذا الكننال

السفه في االستدالل ، ثم هل يقنوز لكنم أن تشنبهوا أينا منن من سيندق هذا 

مطهننرل ا نننه سنن ب مقدسننة وأفننراد تلننك السلسننلة المفتننرا أنهننا طنناهرل 

غريننب ، هننل أال تخقلننون ؟ إن أمننركم لعقيننب ، و ، ك مننار ، أال تسننت ون ؟

، إن هنذا إفنك عظنيم ، ثننم إن  ؟يوجند فني نسنب إلهكنم منن يسنن ب كال منار ؟

فلمنننا لننم يخبنننر عننن العننندد  –وقننند حذفننه  – نننذف هننذا كننان متنننى يرينند أن ي

    ذف ؟؟ الطالما تم  15الن ي  
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سننب : إنننه لننو كننان اسلسننلة نلكنننك نسننيع ننني ا مهمننا ، أال وهننو  عبنند المسنني  :

اليهنود قبنل غينرهم ابينان النك  أقل اطن  لقنامالمسي  في متى أو لوقا أدنى و

أن اليهنود كننانوا أعلننم ، منننذ القنرون األولننى ، انوصننا ، والتشنهير اننه ، و

ا وأن العالقننة انين الننرب يسننوع ااألنسناب دون غيننرهم مننن األمنم ، انوصنن

هننود إحقنام اليغينر وفناق مننن جهنتهم دومنا ، فننمع واليهنود كاننع علنى و

 أص  دليل على ص ة هذا النسب ارمته . عن نقد نسب المسي  هو أاين و
 

نقند اليهنود عندم مهاجمنة و ولنيس أنع واهم في استداللك هذا أيضنا ، عـــبـــد هللا :

لوقنا دلينل صنن ة هنذا النسنب ، انندءا ولنسنب المسني  عليننه السنالم فني متننى 

ا ي منل نسنب ألن هذا النسب متناق  في اعن  أطرافنه تناقضنا غريبنا ، كنذ

  نسنب متنى النذي سبعين جنيال ، أي منا ينوازي ضنعلوقا ما يوازي سبعة و

يننر هننين ، فنني نسننب إلننه مننن فننرق غلننم يننتخ   واحنندا وأراعننين جننيال ، وهننو 

أيضنا وال تنناق  ، ا ، اعتنرا المفتنرا أال ت نوم حولنه أدننى ننبهة ، وال

حقبننة  متسنناويا ، وال الوقننا لننم يقسنند زمنننا واحنندإن هننذا النسننب اننين متننى و

ك ن واضعه يدنن مقموعة من األسنماء انال أدننى تميينز تاريخية واحدل ، و

العهند القننديم ، فننن ن أمننام  اعيندا عننن أصننل ااك النسنب المتعننارف عليننه فنني

القديند ، أمنا كنون اليهنود لنم د لذلك النسب في العهندين القنديم وتناق  ندي

اعنتالل يس هذا دليل ص ة ، انل دلينل علنة ويتوجهوا لهذا النسب االنقد ، فل

باعهنا اهنذه أتدون توسنين الفقنول انين المسني ية و، حين اليهنود دومنا يرين

، حتنى يظنل النننارو  م يتوجهنوا إلينه االنقندالتناقضات العقا دية ، ولهنذا لن

    على ضاللهم ، وهذا في صال  اليهود . 

العهند القديند هنذا التنناق  انين العهند القنديم و ما دليلك على وجودو عبد المسي  :

 في هذا النسب ؟ 
 

ملننوك مننن  إسننقاط أسننماء ثالثننةأوال :  لقنند أقنندم متننى علننى حننذف و عـــبــننـد هللا :

هم أازينا وينوآش  وأمننيا ، ،  اين يورام وعزياليه السالم عسلسلة نسبه 

ال ، أن هننذا قنننور منننه  فإمننا،  انندون أن يوضنن  دوافننن فعلننه هننذا هكننذا و

يدري عنه نني ا ؟ ، أو رامنا كنان النك قننورا منن النرب نفسنه النذي أوحناه 

نسننعى لتننن ي ه فيمننا اعنند علننى ، إليننه ، أو قنند يكننون هننذا ال ننذف تننن يفا 

نيسننة قننادرل علننى الننك الكودين فنني أي مقمننن كنسنني قننادم ، النن أينندي رجننال

 القديمة . الكنسية كان ي د  في المقامن  تماما الذيهذا اسلطانها ، و
 

لقنند لقنن  يننؤثر علننى النننا ، و ال ، هننذا ال ننذف معهننود ، وارد ، وال عبنند المسنني  :

 لم تكن هناك مشنكلة للمنؤرل اليهنوديكتاب الوحي في العهد القديم ، و إليه
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أن يسق  اع  األسنماء منن سلسنلة النسنب دون أن يمنس الغفنال تسلسنل 

ااسنمه قند فعنل هنذا  ، انل إن عنزرا نفسنه فني سنفره المسنمىااته !! النسب 

 أيضا من كتبة الوحي في العهد القديم . ال ذف ، وهو 
 

ابننل مننا مننك كلننه فنني مقملننه علننى أنننه تخرينن  ولننو أننني وصننفع كال عـــبــننـد هللا :

أن رجل دين قال مثل هذا الكالم لكان وصفه اعندم األماننة  ، ولووفيتك حقك 

السلسننلة ألنهننا مسلسننلة أوفننق مننا يتننن  اننه ، فسلسننلة النسننب سننميع ا

وهنذا هنو المفتنرا فيهنا ، فكنل طنرف  انال انقطناع ،متتاان ، ومتين اتراا  

 امنننن اعنننده ، ارتبننناط ال لقنننة اال لقنننة ، ولنننيسفيهنننا منننرتب  امنننن قبلنننه و

الخطن  مننهم ا في هنذا ، حتنى نماثنل عنوارهم ، وهود هم قدوتنالمؤراون الي

ن ينند  ، فنفعنل فعلهنم ، إنمننا هنناك مننناهل علمينة نسنير وفننق اطواتهنا ، وال

من يقل أنه ال مشكلة من إسقاط اع  األسماء من سالسنل النسنب عنها ، و

سننفر عننزرا فهننو سننفر ملننل االمغالطننات منن مون ، أمننا  فهننذا غيننر أمننين وال

شننهد مننن حقننك أن تست ت مننن اقيننة أسنفار العهنند القننديم ، ولنيسالمتناقضناو

رك كثيننرا لقنند وجننه المفسنر المسنني ي آدم كننالاهنذا السننفر لتقنننين الخطن  ، و

اننين أن هننناك أسننماء عنندل سننقطع مننن مننن النقنند لسننفر عننزرا ون ميننا ، و

السفر في الترجمة اليونانية ، وفي مواضنن مختلفنة ، وألسنباب  روايات هذا

ه يقننوم اعمننل ك نننزرا نفسننه اإسننقاط هننذه األسننماء ، ويقننم عنن لننمعدينندل ، و

فِّني  فيننه فنيننة و ر  ا الخطنن  أو السننهو احتننراف ، اننل هنذا اضننطراب منشنن ه إمننحِّ

حرفني الخطن  هنو عمنل  القهنل ، لنذا أتمننى أال تشنعرني ان ن هنذاوالنسيان و

مشننكوك فنني  لهنندف أسننمى ، فعننزرا نفسننهمقنننود لغننرا مننا ، وومهننني 

 مشكوك في كونه هو كاتبه .  ، و كتااته لهذا السفر
 

اشننرية يسنننوع جانننب لقنند كننان هنندف متنننى أن يبننرز اهننذا ال ننذف  عبنند المسنني  :

وهنو  –فني جاننب منن القتنه  –فالمسني  اانن النسنان ينتمني للبشنر جميعنا 

 مخلا القمين . 
 

أننك قارننع كنالم  اغينر دلينل ، ولنوو، هذا كنالم واهنم كنااب انال معننى  عـــبـــد هللا :

إاوتنه عنند   ويوننيا ولند يكنينا و العدد ال ادي عشرى الص ا  األول ، مت

:  14 و 13عندد ، اسفر أابنار األينام األول الصن ا  الثالنن ،  سبي ااال  

اقيم الثالننن صنندقيا الرااننن نننلوم انننو يونننيا البكننر يوحنننان الثنناني يهوينن  و

ااننن  كنينا لننيسهنننا سنننقد أن ي، و صنندقيا ااننه  وااننا يهوينناقيم يكنينا اانننه و

أيضنا إاا كنان ذا اط  كبير ال ينبغني تقاهلنه ، وهيونيا ، ال هو اان اانه ، و

عامننا ، فننال يمكننن أن يكننون يكنيننا يونننيا قنند مننات قبننل سننبي اااننل اعشننرين 
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تنناق  آانر انين العهندين  هنا ن ن أمناموإاوته قد ولدوا قبل سبي ااال ، و

ضنطراب فني تلنك الكتنب التني القنديم ، فهنل لنك أن تفسنر لننا هنذا االالقديد و

هننذا األل لمتننى جعننل  تقدسننونها ؟ ثننم يكنيننا لننم يكننن لننه إال أل واحنند ، ولكننن

اكننل ا نملننك ارل مننن العقننل أن نقننول ، وإاننول عدينندين ، أال ي ننق لنننا إن كننن

أمانة : إن هنا اضطرااا ننديدا ينا قنوم ؟ نعنم ن نن هننا أمنام اضنطراب ننديد 

يسنها اكننل عنناد ، حنناولوا إننزال تلننك لتنني تننرون علننى تقدفني تلننك الكتنب ا

  تشننري ا علميننا ، وتفسننر تفسننيرا منطقيننا الكتننب إلننى األرا حتننى تشننر  

  . ، وكفاكم تقديسا لغير المقد  عاقال 
 

الموضننوع أاسنن  ممننا تتخيننل ، فتننزول هننذه المشنناكل اننالقراءل التنني  عبنند المسنني  :

يننة القديمننة وجنندت فنني نسنن  كثيننرل اخنن  الينند ، وهنني قننراءل االلغننة اليونان

 ينواقيم  يوننيا ولند ينواقيم وإاوتنه ، ومتنى هكنذا :  االصتها أن تقرأ ننا

هنذا و،  يكنينا ولند نن لت يل اعند سنبي ااانل  ولد يكنيا عند سبي ااانل األول و

حنند  السننبي الثنناني فنني أاننا يكنيننا عننند سننبي اااننل األول ، و ألن يننواقيم كننان

 دقيا .  تم السبي الثالن في عهد صو، د يكنيا نفسه عه
 

ا ، وتضنل اهنا رؤوسننا فهنذا كنالم أما القراءل التي ت دثنا عنهنا منرار عـــبـــد هللا :

مننا أدواتهننا ، ورها وأن توثقهننا لنننا امنننادفعليننك إال مرسننل ال قيمننة لننه ، و

 السنهو ، ال لعلنة أانرو ، والمتى سنق  لعلنة الت رين  أو الخطن  وسق  من 

اليونانيننة القديمننة حتننى يننزاول  ةتطلننب مننن إنسننان مسنني ي أن يننتعلم اللغنن

 ديننا واضن ا سنهال ، يتفهم عقا د دينه ، إن المرء يريد دينا انال تعقيندات ،و

تنورا متخنننا فني التناري  إنك تطلب من كل مسي ي نننراني أن يكنون دك

اميننة حتننى ينؤمن امبننادئ المسنني ية اررالقنديم واللغننة اليونانيننة والعبرينة و

 افيها . اوو   أاطاءهايخر  يتفهمها وو
 

 ننن فنني هننذه السننرادقات العميقننة ، لهننذا كفانننا رجننال ديننننا مؤنننة الب عبنند المسنني  :

 علينا أن نطيعهم الطاعة العمياء في هذا حتى ننقو و نسلم . و
 

اننين اينننك و اننين راننك ، والة اينننك والنندين الننن ي  ال ي تننا  واسننط عـــبــننـد هللا :

النندين ف نننع أمننام هرطقننة  قنناه هننذافهمننه ، فننإاا كانننع هننناك نننبهة عقننز ت

ها فهنذا يقعلهنا ضالل ، أما تعدد المتناقضنات فني تلنك الكتنب التني تقدسنونو

 يزيل عنها صفة التقديس . عرضة لكل سهم ، و
 

تفسنر التي تزيل وجه االضنطراب فينه ، و لكن التناق  هنا له أسبااه عبد المسي  :

 ال كمة من وراءه . 
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كالم المرسنل إضنالل لمنن يتبعنك ،   ، و دفوعنك انالكالمك غير صن ي عـــبـــد هللا :

اذ وجه آانر منن أوجنه االضنطراب البنين فني اات المسن لة ، فقند ورد فني و

  ، وهنذا  زرااانل ولند أايهنود :   لعندد الثالنن عشنرمتى االص ا  األول ، ا

ن ، ألن زرااانل كنان لنه اننين لنيس فنيهم أايهنود ، كمننا اني  نننين اطن  وهنم و

 فينه، و العندد التاسنن عشنرالثالنن ، ابار األول ، الصن ا  األسفر ورد في 

وهنل وارايننا أُ   واننو زرااانل مشنالم وحننينا ونننلومية أانتهم وحشنواة و: 

جنناء متننى اهننذا االاننن  ، فعلننى أي أسننا  يونننب حسنند امسننة  وحسننديا و

ي فن  العهند القنديم وحيا كما تدعون فهل هللا لم ينِّ وإن كان هذا لزرااال ، و

ى يخطل هذا الخط  ؟ إن إلهكم اهذا الوضن إمنا أننه ينسنى كثينرا ، و جيدا حت

و إمنا أننه ال يقيند مهننة الب نن  قند أثنر علينه ،وطنول العمنر يبدوا أن السنن 

وحي للبشننر اتلننك األاطنناء الفادحننة هنننا عليننه أال ينن، ووالتوثيننق والت ننري 

  . جيدا حتى يتمكن من منادر معلوماته 
 

هذه عنادل كاننع منتشنرل يهود كان ي مل أكثر من اسم ، وأايقوز أن  عبد المسي  :

غينر المعتمند  راما أن متنى نفسنه اعتمند اسنماك ال ين ، واين اليهود في ال

 اهذا ال يكون تضارب ق  . ااألابار األول ، و
 

يقوز وراما ، النك هنروب منن القنواب والجاانة ، وفنراو منن النرد ،  عـــبـــد هللا :

، ولنننيس كالمنننا ن الخطنناب العلمننني اطننناب يقيننني عقننز عنننن التميينننز ، ألو

كان صاحبكم ي مل اسمين كما تندعي لعرفننا النك اكنل  ، ولومرسال اال أدلة 

كانوا مدققين في حف  أنسااهم ، كما اكرت أننع سنااقا سهولة ، ألن اليهود 

ال يخنتل  األمنر يميز عنن غينره ، فن، ومن الدقة أن يعرف صاحب االسمين و

 لنذلك فالتضنارب موجنود انالويننير االحتمنال هنو النرد ، واهذه السنهولة ، 

ال ندين عنن نك فني نسنب المسني  ااألناجينل ، واحتماالتنك غينر مبنررل ، و

 المنطنق ، والالشخا تبرينر كنااب ي اناه العقنل و احتمال وجود اسمين لهذا

هننا ال اند أن نمينز موقن  األناجينل األراعنة منن يوجد عليه دلينل منطقني ، و

 .  وأمه ر ، حتى نتعرف حقيقة عالقته االمسي  عليه السالم يوس  النقا
 

 مااا تريد أن تقول ؟  عبد المسي  :
 

لقنند نظننرت معظننم األناجيننل األراعننة ليوسنن  النقننار علننى أنننه األب  عـــبــننـد هللا :

العنندد السنناد  األول ،  ال قيقنني للمسنني  ، فهننذا متننى يقننول فنني الصنن ا 

وس  رجل مريم التي ولد منهنا يسنوع النذي يعقوب ولد ي  و:  فيه، و عشر

سنوع تعنني عبنارل ولند منهنا ي، فكلمة رجل امعنى زو  ، و يدعى المسي   
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 25 عندد، االصن ا  الثالنن ،  كذا جاء في لوقا، وال مقازا أنه أاوه حقيقة 

على منا كنان يظنن وهو لما ااتدأ يسوع كان له ن و ثالثين سنة   و:  فيه، و

ايوسنن  علينه السننالم را  المسنني  ذا النننا ينهن، و  اانن يوسنن  انن هننالي 

أيضننا يقننول فنني الصنن ا  الثنناني ، نفيننه ، ثننم هننذا لوقننا النقنار ، أكثننر ممننا ي

كننان أاننواه يننذهبان كننل سنننة إلننى أورنننليم فنني عينند   و:  فيننه، و 11 العنندد

أنننا كنننا اا أاننوك و   هننو:  11 العندديقننول فنني اات الصنن ا  ، ، و الفنن   

حقيقيننة ليوسنن  ، فنني  ، فننال تلمننس مننن كننل هننذا إال أاننول نطلبننك معننذاين  

أن عنن  األناجيننل علننى اتوليننة مننريم وعننذرتها ، والوقننع الننذي تنننر فيننه ا

لنم تتطنرق إلنى النزوا  ، فقند قنال يوس  هذا لنم تتعند  الخطوانة ، وعالقتها ا

  لمننا كانننع أمننه مخطواننة :  فيننه، و 11 عنندد، فنني الصنن ا  األول ، متننى 

، ولهنذا التنناق  قتمعا وجدت حبلى منن النرو  القند     ليوس  قبل أن ي

  فيه نفي ألاول يوسن  النقنار ، النذي هنو اطينب منريم ، لكنن قولنه داللة و

ينفي أن يكون عيسى اانن هللا أيضنا ، فعيسنى هننا  حبلى من الرو  القد   

!! انل عيسنى ارب ، كما يدعي الننارو  اان هللا اان الرو  القد  ، وليس

انتالف فني تلنك كنل هنذا يوسنن دا نرل اال، وانا النقينل و  القد  اان الر

أن هنننذا ينبينننك اننن ن ال قيقنننة ليسنننع هننننا ، و كنننل هنننذاالعقيننندل انننال ننننك ، و

مهمننا اننر غيننر الننذي يرينندون منهننا ، واالضننطراب ن ننى االقضننية لمن ننًى آ

حاول المقادلون للباطل منن تقنديم مسنتندات فني تلنك القضنية لتخندم زيفهنم 

 الكننريم فيهننا ، ألن التضنارب مننتمكن مننن جنذورها ، أمننا القننرآن فلنن يفل ننوا

فقد قدم ال قيقة اال االف ، هنو اانن العنذراء انال أب  ، في هذه القضية ، هنا

 ، و هذا إعقاز في حد ااته .  
 

 و ن ن نقول هذا ، لكن هللا أاوه .  عبد المسي  :
 

د  ويوسنن  النقننار هننم آانناء كم تقننول إن هللا والننرو  القننو أننناجيل عـــبــننـد هللا :

 ، فكي  هذا ؟؟   عيسى ان مريم
 

 لكن ن ن لم نقل ق  أن الرو  القد  أب ليسوع .  عبد المسي  :
 

  وجنندت حبلننى مننن الننرو  :  هنناكتننااكم قال انننتم لننم تقولننوا ، ولكننن عـــبــننـد هللا :

، ثننم إنننك لننو تعمقننع أكثننر لعلمننع أن عيسننى عليننه  11/  1متننى  القنند   

قند ولند نفسنه انفسنه ، ألن عيسنى وارب والنرو   –حسب أرا كنم  –السالم 

   القد  هم في األصل واحد ، أليس كذلك ؟؟! 
 

 هذا غريب .  عبد المسي  :
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النقينل يقنر ان ن ينسب عيسى ان مريم هلل تعالى ، واألغرب منه أن و عـــبـــد هللا :

ن تقولننوا هنننا فلننيس مننن حقكننم أيم وجنندت حبلننى مننن الننرو  القنند  ، ومننر

عيسى اان هللا ، انل قولنوا عيسنى انن النرو  القند  ، طالمنا أننتم مننرون 

على أن البنول في كتااكم انول حقيقية ، فمريم لم توجند حبلنى منن هللا العلني 

منن هللا ، إنمنا  منالك وال العظيم ، و مريم لم ت بنل منن أي أحند ، ال اشنر وال

، لكنن منن حقننا أن نسن ل :  عيسى مثل آدم عليهما السالم ، القنا منن تنراب

 لم تكن حبلى من هللا ؟؟  اا وجدت حبلى من الرو  القد  ، ولما
 

 الرو  القد  هو نفسه هللا ، فال فرق اينهما .  عبد المسي  :
 

ال اينهمنا فنروق كثينرل والرو  القد  هو نفسه عيسى ، كما تزعمون ،  عبد هللا :

 لكننان ن الننرو  القنند  هننو هللاكننا ألن الننرو  القنند  غيننر هللا عننندكم ، ولننو

الننرو  القنند  االانن هننو هللا أيضننا ، وتكنون مننريم حبلننع منن ارب واالاننن و

جنندت حبلنننى مننن النننرو  معننا ، و القضننية إاا انفننننلوا و ااتلفننوا فمنننريم و

يم وجندت حبلنى منن ثالثنتهم معنا ، ات ندوا فمنرالقد  فق  ، وإن اجتمعنوا و

ااننا فني فسه ، أو كي  يكون أانا وم أاا لنهنا كي  يكون عيسى عليه السالو

، ألننيس ، ومننريم كينن  تكنون زوجننة لننآلب واالانن معننا ؟؟ اات الوقنع ؟؟ !! 

، إنننك لنننو أردت أن تهننرب مننن انننول عيسننى علينننه هننذا غريبننا وم يننرا ؟؟ 

السننالم للننرو  القنند  فسننتقن فنني مشننكلة أكبننر وهنني زوا  مننريم مننن ارب 

وللنرو  القنند  ، وهنذا رامننا واالانن معنا ، وسننتكون منريم أمننا لعيسنى وهلل 

يفننت  اااننا جدينندا لننديكم فنني جننواز زوا  األم مننن أاناءهننا واألب مننن اناتننه ، 

 وهذا ننين ال يقبله أي دين وال منطق . 
 

، في نسب المسني  عيسنى انن منريم علينه السنالم رواينات عديندل  االصة القول :و

ل والشننك إلننى ال يننر –جميعهننا  –تنندفعنا كلهننا وهميننة ، ومتناقضننة ، اننل و

تلننك اسنبب تضنناراها منن اعضنها النبع  ، وهنذا ، وواالضنطراب واالرتبناك 

الروايات ااتها متضاراة منن أسنفار العهند القنديم أيضنا ، وهني تسنلمنا  إلنى 

في نسب المسي  عليه السالم ، انين كوننه ااننا هلل تعنالى أو ااننا غريب تعدد 

  ي تنرم العقنل ، والهنذا اضنطراب الالقد  أو اانا ليوس  النقار ، و للرو 

هننذا حنناد  يقنندره ، ويفننت  أمامننه انناب االاننتالف  والتنننازع واالنشننقاق ، و

فني غينره ، لكنن الت منل  ن  النننرانية ، فني هنذا الموضنوع وفعنال انين طوا

الندليل أنننا الكثينر ممنا يفضن  عوارهنا ، والواعي لتلك الروايات يظهر فيهنا 

لقند أوقفتننا إحندو تلنك يكون ؟؟ وحقيقة هذا النسب ، لمن اتنا في حيرل من 

الروايات ، وهي رواية لوقا على أن جمينن أفنراد هنذه السلسنلة هنم أانناء هلل 
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يوجد فني جمينن األناجينل منا يخنا  تعالى ، كعيسى عليه السالم تماما ، وال

نسننب ابنننول هلل منفننردا ، عيسننى عليننه السننالم دون سننواه مننن أفننراد ااك ال

السننالم انننذلك ؟؟ إننننا أمننام كنننذب  ليننهمننن أيننن يخنننتا عيسننى عفكينن  ، و

أمننام ، وااألناجيننل هلل تعننالى افتننراء ، اسننمه نسننب المسنني  عليننه السننالم و

كنننااب ، ال القننندال االباطنننل ، واكننالم مرسنننل وإال القنندل و تقيننندال دفاعننات 

، ولننه أتباعننا ، ولننه أاواقننا  يغننني مننن جننوع ، لكننن لننه أننننارا يسننمن وال

ة القديمنننة ذا أحالوننننا علننى اللغنننة اليونانيننلهنن، تعمنننل اننال عقنننل ، و وألسنننةً 

نسننتطين اليننوم أن نتتبننن ننوصننها  التنني ال، وكثيننرا المنسننواة اخنن  الينند 

ننا أطفنال تقننا علنى أطفنال رواينات وحوادينع قبننل ك نواقاياهنا وآثارهنا ، و

سند ، اال توثيق ، انال تهنذيب نتناقلها عن أجدادنا ، اال النوم التي نسمعها و

تناسوا أنهم يندافعون عنن دينن و معتقند ننعوب غفينرل منن نسوا ، ال و ، و

نننرف ، والنندفاع عنننه مقنند  –االباطننل  ولننو –البشننر ، و  نننوا أن القنندال 

الل ، فتلننك ننننوب واضنن ة ضننالل مننا اعننده ضنن –و هللا  –هننذا وعننزل ، و

هننا واسننن ، وفسننادها اننين ، وعوارهننا نننديد ، االضننطراب ، رتقالتننناق  و

إمنا وضوعية فيختر لنفسه إما النقنال وها اكل معلى كل عاقل أن يق  عليو

الهالك ..... أما نسب المسي  عليه السالم  فهو لمريم العنذراء أوال و آانرا، 

و هنا كان العقاز الذي انبثقع عنده دعنول المسني  عيسنى انن منريم علينه 

إلها أو اان إله كمنا يندعون منا واجنه  عليه السالم  كان عيسى السالم ، ولو

، حتنى  ننن النبع  أن المسني  وهننم   التشنويه المتعمنند ل ياتنه كلهناكنل هنذا 

ايال إاداع صنعه العقل النساني فني مرحلنة منا لمواجهنة تعننع اليهودينة و

قول :   وجندت حبلنى منن النرو  متى لي المهتر ة اكل التشوهات ، لكن جاء

نا أمنام مفتنرق طرينق انين لتضنع  لتقلب الموازين رأسا على عقب والقد  

نننناا فننني العقيننندل المسننني ية ننننول والثنننالو  ، وهنننو تعقيننند فريننند وهنننام والب

الننرانية ، ليس من حل له عندهم مهما حناولوا ألننه إمنا أن يؤكند انفننال 

منن ثواانع هننا سنتنهار ثواانع كثينرل و  انفناال تامنا ال رجعنة فينه ، والثال

هار انال أانا فني آن معنا ، و هننا سنينهذه العقيدل ، وإما سيكون عيسى ااننا و

ننك معتقندهم فني انننول المسني  و عالقتنه ا اينه ، ن ننن أمنام لغنز علننيهم أن 

، فهل عيسى اان هللا ؟؟ ، أو اان النرو  القند  ؟؟ ، أم يقتهدوا كثيرا ل له 

هو اان هؤالء الثالثنة معنا ؟؟ !! ، لكنن األغنرب واألعقنب اان نفسه ؟؟ ، أم 

أنثنى  –لعذراء حبلنى منهنا التي وجدت ا –أن الرو  القد   –اعد كل هذا  –

فنني معتقنند كثيننر مننن الننننارو ، وليسننع اكننرا !! ، فكينن  انناهلل علننيكم أنثننى 

، وهل هذا المعتقند هنو النذي يسنر وسنهل لنبع   ت بل وتلد من أنثى ؟؟ !! 

    ؟؟ اين الرجال والنساء الكنا س ت ليل المثلية القنسية ، والزوا  المثلي 
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 ة : الليلة الرابعة عشر

 

 هللا عز و جل في المسيحية 
 

 أ واحد أم اثنان أم ثالثة ؟؟؟ ؟؟ ، كي  هو هللا عندكم في المسي ية  عـــبـــد هللا :
 

 هللا عندنا ثالثة في واحد . عبد المسي  :
 

هل تلنك أحند  صني ة أم ننتظنر تعنديال جديندا علنى هللا عنندكم ، فننراه  عـــبـــد هللا :

 أراعة في واحد . 
 

  ؟ هل تسخر من ديننا ، أم مااا تريد أن تقول ؟ د المسي  :عب
 

ع  أحبهنا ، دينني يندعوا إليهنا ، ولسن أما السخرية فال هي ن ني ، وال عـــبـــد هللا :

ألفنع نظنرك إلنى أن هنذا هنو التطنور النذي طنرأ علنى و، ال أريد أن أقول لك 

واحنندا ، ثننم إلهكننم ، فنني معتقنندكم ، عبننر عنننور عدينندل ، فكننان أوال إلهننا 

أصب  إلها ثنا يا ، ثنم اعند النك صنار إلهنا ثالثني األاعناد ، ثنم هنو ارن ثالثنة 

فكنننر يرضنننى اهنننذا  أيي عقنننل يقبنننل هنننذا التالعنننب ؟! ، وفننني واحننند ، فننن 

لنة فريندل منن أي نفنس تقبنل اهنذا التنردي ؟! ، إنننا أمنام حااالستهتار ؟! ، و

و غينر سنماوي ، فمننا فني أي معتقند سننماوي ألننم توجند االعتقناد ، لنم تكنن و

 ؟؟  تفكرون ، وكي  تستشعرون الدين والعقيدللكم كي  
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مريننب ، ولسننع  واثقننا أنننك ستسننتطين إن هننذا كننالم جنند غريننب ، و عبنند المسنني  :

، اننل لننم نرتضننيه  التنندليل عليننه ، ألننننا ال نقبننل امننا تقننول ، والواالسننتدالل 

  . وال عرفناه قبال نسمن عنه 
   

مرينب عقينب ، لكنن ا نول هللا عنز وجنل  عم هو اال ننك كنالم غرينبن عـــبـــد هللا :

مننن منننادركم أنننتم ، ال مننن منننادرنا ن ننن المسننلمين ، سننندلل عليننه ، و

لنبننندأ أوال تعيننندوا التفكينننر فيمنننا تعتقننندون ، وفلرامنننا كنننان هنننذا أوفنننق لكنننم ل

، ومنن قبلهنا اوحدانية هللا عز و جل في األناجيل ، التي هي كتنبكم المقدسنة 

 . نع دعول عيسى عليه السالم كا
 

ن ن ال ننكر الوحدانية ، ونؤمن ان ن هللا واحند ، وتلنك حقيقنة إيمانننا  عبد المسي  :

 . ، ولم نغيرها ، نعم ن ن نؤمن االتوحيد معتقدنا و
 

تؤمنننون انن ن هللا  ال يننا صنناحبي أنننتم ال تؤمنننون االوحدانيننة قنن  ، وال عـــبــننـد هللا :

شنننر جعلنننتم عيسنننى البتكم مرتبطنننة االتثلينننن ، وداني، ألن وحنننمطلقنننا واحننند 

جبريل المنالك حولتمنوه لقنزء ، أو اان إله ، ومن هللا عز وجل الرسول إلها 

الكفنر ، وهنذا عنين الشنرك وفلقند سناويتم انين الخنالق والمخلنوقلله ، من ا

 . عندكم مطلقا توحيد ، ال والضالل 
 

س هني ننمس ، وهني ننور ، وهني دعني أعطي لك مثاال : تلك الشنم عبد المسي  :

مسنان ، كنذلك هللا نار ، أليسوا ثالثة ؟ لكنهم فني النهاينة ننمس واحندل ال ن

، ثالثنة فني واحند ، معهمنا النرو  القند  هو أب واحد ، مت ند فينه ااننه ، و

 هل في الك معضلة ؟ أين الشرك في هذا إاا كانوا في النهاية واحدا ؟!  
 

انه وال تتمثنل وال تمثنل يقوز لك أن تمتثنل  الك فاسد ، والفي البدء مث عـــبـــد هللا :

أرا ، نننور ، ونننار ، اننراكين ، وضننية ، هننو فاسند ألن الشننمس فني تلننك الق

دفء ، و و ...... النن  ، الشننمس كننل ، وقننول جننذب مغناطيسنني ووصننخور ، 

ل القننذب قننوارل و النننار جننزء مننن هننذا الكننل ، والنننور جننزء ثننانو ، وال ننرو

الكنل ، فالشنمس مست يل أن يتساوو القنزء منن ثالن ، و المغناطيسي جزء

، والشنمس ليسنع هني الننور ،  اليسع هي النار ، وإال لسمينا كل نار نمسن

، والشننمس كشنننمس لهننا اننننا ا مسنننتقلة  اوإال لسننمينا كنننل نننور نمسننن

النور ، أمنا لمنااا ال يقنوز لنك أن تمتثنل اهنذا ومختلفة عن انا ا النار و

انيننة هللا هننذا ألن وحدانيننة هللا وحدانيننة مطلقننة كليننة المثننال دلننيال علننى وحد

، متعلقنة انالنواقا ، واالتنالي  كاملة ، لكنن وحندانيتكم مرتبطنة االقز ينات

أ ننن أنننه يوجنند فننيكم مننن يفهننم فهنني وحدانيننة مشننوهة ، وغيننر كاملننة ، و
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يعنني حقيقتهنا ، ألنهننا هني فنني لوحدانيننة المثلثنة فهمننا دقيقنا ، وحقيقنة تلنك ا

 ة مشوهة ال وجود لها االمنطق العاقل .  ااتها ناقن
  

لو أن كالمك حقيقي ما عاش نعب الكنيسة من تلك الوحدانينة قروننا  عبد المسي  :

 كاننع تلنك الوحدانينة اهنا أي النل شُك منها ني ا ، ولووطويلة ، لم يعديدل 

ل نند  اضننطراب فنني الكنيسننة منننذ زمننن مننا عانننع تلننك القننرون الكثيننرل ، و

 . اعيد 
 

الندليل علنى لنك الوحدانينة كمنا تندعي اسنالم ، والكنيسة لم تعص من ت ـبـــد هللا :عــ

، انننل مختلفنننة ومتناقضننة الكنيسنننة إلننى كننننا س متعننددل الننك تعننندد انقسننام 

منا فني أحينان كثينرل ، متنوعنة ومختلفنة ، عبنر أزمنان عديندل ، ومتناحرل و

اننل تمرا ، ال انقسننامها مسننتمرا حتننى ارن ، والخننرو  عليهننا مننا زال مسننز

ليسننع الوحدانينننة والخننرو  عليهننا فنني أحيننان كثيننرل يننتم مننن رؤوسننها ، 

المثلثننة معتقنندا يقتمننن عليننه جميننن طوا نن  المسنني ية ، فنني جميننن اقنناع 

انننل ومتضننناراة ، مختلفنننة جننندا ، دات النننننارو متنوعنننة واألرا ، فمعتقننن

عيسى علينه السنالم إلهنا أو اانن إلنه عنند جمينن الكننا س ، فمنن أينن  وليس

االاتالف ؟؟ أمن السنالم المزعنوم النذي تدعينه أم  الكجاء هذا االضطراب و

، الفنارو منن أي منن منااا ؟ إننك ينا صناحبي ال تقيند إال الكنالم المرسنل فقن  

الوضنن ااتلن   ،  نا منك أن نعب الكنيسنة ال يقنرأ ، ولكنندليل وال ارهان 

ر منن أمننور ل فنني كنل أمنسنتكون الكلمننة العلينا للعلنم ، يفننعنن اي قبنل ، و

اللقاجنة لمرسل الذي تقيدون اه المماطلنة وسيكون هذا الكالم االكنيسة ، و

، فثقافنة الننع الينوم ت نرك الشنباب إلنى الطرينق هو أكبنر دلينل تؤانذون انه 

 .   المستقيم 
 

الكنيسة ال انب لها في تلنك الخالفنات ، فلمنااا تننر علنى جعلهنا هني  عبد المسي  :

 قيدل ؟ السبب في جمين مشاكل الع
 

تننندالنا فننني تريننند الهنننروب ، فتغينننر الموضنننوع ، و: أننننع كمنننا أننننع ،  عـــبــنننـد هللا

موضوع آار ، علنى كنل ، لننتكلم عنن هللا فني المسني ية واحند أم اثننين ، أم 

 ثالثة ، أم ثالثة في واحد ، أليس هذا موضوعنا ؟ 
 

 الى هو موضوعنا .  عبد المسي  :
 

: لقنند عانننع المسنني ية ال قننة فتننرل التوحينند الخننالا أانندأ فنن قول  عـــبــننـد هللا :

لين اعيدا عنن جمينن معناني الشنرك المطلق دونما أي مسا  من تثنية أو تث
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كنذلك والنبني البشنر ، هذا ما كان في عهد عيسنى علينه السنالم ، والكفر ، و

كنان أي ان نراف فني العقيندل أو اانتالط أو في الفتنرل التني تلتنه مباننرل ، و

حتنى ال وحوارينوه ، اجه اشندل منن طنرف المسني  علينه السنالم عدم فهم يو

 أننه ، فلم يرد أن عيسى علينه السنالم يضل النا  عن حقيقة الدين الن ي 

، وكان عيسى علينه السنالم حريننا علنى أابر عن نفسه أنه إله أو اان إله 

 . هذا كل ال رب 
 

هنذه العبنارل منرات  اداية ما معنى توحيد االا مطلنق ، فلقند كنررت عبد المسي  :

 عدل ، فمااا تقند اها ؟ 
 

هنو توحيند السنالم ، النذي يننزع وينفني  اكل اسناطة التوحيند المطلنق عـــبـــد هللا :

تبياننه تقنده فني الشريك والند عنن هللا عنز و جنل ، ومقمنل هنذا وملخننه و

 أحند ،   قنل هنو هللا، فني قولنه تعنالى :  لانالبالقرآن الكريم ، في سورل ا

فننرد واحنند ، فنناهلل  لننم يكننن لننه كفننوا أحنند   النننمد ، لننم يلنند ولننم يولنند ، وهللا

 يوجند لنه ننريك وال هنو اولند ألب ، وال والالانن ، متفرد اقالله ليس اوالد 

 . المطلقة، أي ليس كمثله نيء هذه هي حقيقة األلوهية ووال زوجة ، ند ، 
 

 ية ؟ و هل هذا التوحيد يختل  عن توحيد المسي  عبد المسي  :
 

تم هلل ففنني المسنني ية جعلننالمسنني ية اننال توحينند أصننال ، كثيننرا جنندا ،  عـــبــننـد هللا :

 أانا فني المسني ية جعلنتم هللانركاء في الراواية عيسى والنرو  القند  ، و

النرو  القنند  آلهننة لعيسنى أاننول حقيقينة ، وفنني المسنني ية جعلنتم عيسننى و

وجعلنتم منريم زوجنة هلل رق ، ي فمتساوون من هللا ، أنداء له ، ليس اينهم أ

المخلنوق ؟ ، إنكنم فني الخنالق و يتسناووفكي  تعالى عن الك علوا نديدا ، 

النرو    ااسنم ارب واالانن والمسي ية غير موحندين انالمرل ، أمنا قنولكم : 

إلنى ارن حلننه ، أننتم لسنتم تسنتطيعون  فهنذا لغنز ، القند  إلنه واحند آمنين  

 نون أنكم هكذا تؤمنون االغيب . تظوفك طالسمه ، وفهم حقيقته ، و
 

ذا التوحيند المنرتب  االتثلينن ، األناجيل هني التني أتتننا اهنمااا نفعل و عبد المسي  :

ن رفهنا ، ألنننا لنم نقند فيهنا توحيند السنالم وأصنرت علينه ، هنل نغيرهنا ، و

 المطلق ؟ إننا أمام ننوب راانية ال يد لنا فيها . 
 

لسننع أدري مننااا ممننا تقننول ،  ، لننيس ااألناجيننل نننيءع وكننذاع كننذا عـــبــننـد هللا :

اعنايننة هننل أنننع فعننال قننرأت تلننك األناجيننل التنني تت نند  عنهننا أقننول لننك ، و

فني تلنك األناجينل ، حتى تنتكلم اهنذا الكنالم ، إن الكنالم عنن التثلينن واهتمام 
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، فلمنن ة منن المطلنق الخنالا ال ندين كلنه عنن التوحيند معدوم تماما ، و

إن األناجينل ينا صناحبي لنم تنتكلم عنن التثلينن مطلقنا ، لكنهنا  هنذا التزيين  ،

اضننع فنني ال نندين عننن التوحينند ، اننل والتوحينند الخننالا ، فلمننا تظلننم استف

  نفسك هذا الظلم البين ؟؟ 
 

كي  هذا ؟ ألم تقرأ في إنقيل يوحنا االصن ا  ال نادي و العشنرين ،  عبد المسي  :

لننم يقسننر أحنند مننن و مننوا تغنندوا ،  قننال لهننم يسننوع هل:  ، و فيننه 12لعنندد ا

النك الننا  ، ألنيسالتالميذ أن يس له من أنع ؟ إا كانوا يعلمون أنه الرب   

بنين اوضنو  ال ننك فينه راواينة يسنوع راننا ، هنل تريند كالمنا أوضن  منن ي

 الك ؟!!  
 

صن ا  األول ، فني يبدوا أننك تناسنيع ، أو تتناسنى قنول يوحننا فني ال عـــبـــد هللا :

نظرهما يتبعنان فقنال لهمنا   فالتفع يسوع و:  فيهوالثالثين ، و لثامنلعدد اا

منااا تطلبننان ؟ فقنناال رانني ، الننذي تفسننيره يننا معلننم ، أيننن تمكننن ؟   ، فرانني 

، ال امعننى معلمني  إلهياالنسبة لعيسى ان مريم عليه السالم ليسع امعنى 

م المقند  عنن ، هكذا يقول إنقيلكم ، إنكم اهذا الفهم الخاطل ت رفون كتااك

، ؟ أابرننني ؟فنني الفهننم فلمنننل ة مننن يننتم هننذا الت رينن  الننن ي  ، معننناه 

   لمااا تبعدون الننارو عن فهم كتااهم على حقيقته ؟؟ 
 

  :  ، و فينه 51العندد يقول يوحنا فني إنقيلنه االصن ا  العشنرين ،  عبد المسي  :

لكني تكنون لكنم و أن يسوع هو المسي  اان هللا ، أما هذه فقد كتبع لتؤمنواو

أن يسنوع هنو علنى آانر ، منا رأينك ألنيس هنذا دلنيال إاا آمنتم حيال ااسمه   

مطلوب منا جميعا أن نؤمن اتلك البنول ال قيقية ، التني اان هللا حقيقة ؟ ، و

 . أو واهم جدال فيها ، إال لمعاند  ال مراء وال
 

،  15و 12 العنددانول ، االصن ا  األو ما رأيك أنع في قول يوحننا  عـــبـــد هللا :

  و أمننا كننل الننذين قبلننوه ف عطنناهم سننلطانا أن ينننيروا أوالد هللا ، فيهمننا : و

من مشني ة رجنل ، انل  أي المؤمنون ااسمه ، الذين ولدوا ليس من دم ، وال

  المؤمنننون ا نهننا تعننني    ااننن هللا  ، لقنند فسننر يوحنننا هنننا معنننى  مننن هللا  

سنى حقيقية ، ال انول إيمان ااهلل تعنالى ، فعي، إان ليسع هي انول  ااسمه  

انناهلل أي هننو  اكننون عيسننى عليننه السننالم مؤمنننااننن هللا ، أي مننؤمن انناهلل ، و

منا رأينك و تفسنيرها ، وال قيقني هنو كنالم األناجينل  هنذاإلها ، و اشر وليس

  حين ننذ :  فينه، و 15 عنددالصنن ا  الثالنن عشنر ، أيضنا فني قنول متنى ، ا

، ألننيس كننل أول ننك أوالدا هلل لشننمس فنني ملكننوت أاننيهم   يضننيء األاننرار كا

تعننالى انننا أننناجيلكم ؟ إن قلننتم نعننم هننم أوالد حقيقننة فيكونننوا مثننل عيسننى 
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وهننا ال يكنون عيسنى ااننا عليه السالم تماما ، لهم ما له وعليهم ما علينه ، 

هلل كعيسنى علينه السننالم إن قلنتم ال ، لننيس هنؤالء أوالدا ووحيندا هلل تعنالى ، 

دون  علينه السنالم  اننول عيسنى أفنردتمما دليلكم على هذا ؟ لمنااا نقول : وف

لمنااا دكم منن ننا يبنين هنذا الفنرق ؟؟ ، و؟ هل عنانول حقيقية ا نها غيره 

يمننان هننو الموجننود رفضننتم معنننى البنننول امعنننى اليمننان ، مننن أن معنننى ال

  طنواى  : فينه، و 6 عنددى فني الصن ا  الخنامس ، هنذا متنا ناجيلكم ؟ ، و

، فقمين صنانعي السنالم أانناء هلل ،  لنانعي السالم ألنهم أاناء هللا يدعون  

فيا ترو هل تختل  تلنك البننول عنن اننول عيسنى انن منريم علينه السنالم ؟ ، 

متنى يقنول فني انول مقازية ، ليس غينر ، و –يسى انول عو –لك إنه ال ، فت

وا ألجنننل النننذين   وصنننلفيهمنننا : ، و 13 و 11 عنننددلصننن ا  الخنننامس ، ا

، منا يطردونكم لكي تكونوا أاناء أايكم الذي في السنماوات   يسي ون إليكم و

 رأيك أنع أايرا أليس كل هؤالء أاناًء هلل تعالى ا سب منطقك ؟  
 

  :  فيننه، و 21 عننددلننه االصنن ا  الخننامس ، يقننول يوحنننا فنني إنقي عبند المسنني  :

،  ك االان أيضنا ي ني منن يشناء  ي ي ، كذلألنه كما أن األب يقيم األموات و

آلهنة ؟ إن الحيناء منن اننا ا  فعل فهل يا صاحبي هذا العمل فعل اشر أم

 . ، وطالما الرب يسوع قد أحيا فهذا دليل أكيد على أنه إله ارلهة ال البشر 
 

 األعننداد التاسننن عشننرعننن  –اخبننن  –قنند تغافلننع صنندقع ، ولكنننك  عـــبــننـد هللا :

قنال لهنم : ال نقَّ   ف جناب يسنوع وفيهمنا : لص ا  ، ووالعشرين من اات ا

ال نق أقننول لكننم : ال يقندر االاننن أن يعمننل مننن نفسنه ننني ا إال مننا ينظننر ارب 

اننن كننذلك ، ألن ارب ي ننب االاننن يعمنل ، ألن مهمننا عمننل ااك فهننذا يعملننه اال

، سيريه أعماال أعظم من هذه لتتعقبنوا أننتم   ويريه جمين ما هو يعمله ، و

ال ان مر هللا تعنالى ، قدرته هو يفعله عيسى ان مريم عليه السالم ليس ا فما

لقنند قننال القننرآن الكننريم علننى لسننان عيسننى ، ومننن هللا ، وحننين يرينند هللا ، و

ُسنوالً إِّل نى ا نِّني   فيهنا : ، و 16م فني سنورل آل عمنران ، آينة عليه السال ر  و 

ن رَّ  ا ِّيل  أ ن ِّي ق ْد جِّ ْتُُكم اِّآي ةو م ِّ ْينرِّ إِّْسر  ْي  نةِّ الطَّ نينِّ ك ه  نن  الط ِّ ا ُِّكْم أ ن ِّني أ ْالُنُق ل ُكنم م ِّ

 ِّ ْينراً اِّنإِّْانِّ ا َّ نه   ف ن  نفُُ  فِّينهِّ ف ي ُكنوُن ط  ُئ األ ْكم  أُْانرِّ ب   و  األْانر  نْوت ى  و  أُْحيِّني الم  و 

 ِّ ا ت ن ُْكلُون   اِّإِّْانِّ ا َّ أُن ب ِّ ُُكم اِّم  نا و  م  ُرون  فِّني اُيُنوتُِّكمْ  و  إِّنَّ فِّني ا لِّنك  ري نةً لَُّكنْم  ت ندَّاِّ

نِّين    ننْؤمِّ الم رسننول نبنني قنند ااتنننه هللا عننز ، فعيسننى عليننه السنن إِّن ُكنننتُم مُّ

تنه هننو ، انل اقندرل هللا تعننالى ، جنل افعنل معقنزات كثيننرل ، لكنن لنيس اقدرو

   هذا ال يقعله يرقى لمناف ارلهة . و
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، مننن الصنن ا  الثننامن ر عشنن اسنننمتننى الت إان لننم يبننق لنني إال عنندد عبنند المسنني  :

  فننااهبوا وتلمننذوا جميننن األمننم وعمنندوهم ااسننم ارب :  فيننه، و والعشننرين

اوضنو  أن هللا ثالثنة فني ، أليسع تلك ارينة تبنين و  الرو  القد واالان و

 واحد ؟ 
 

قنول عمندوهم ااسنم ارب الننا ين يا أيها الرجل هل تعي ما تقول ؟ إ عـــبـــد هللا :

لنم تنتكلم عنن طبيعنة اللنه ا ننه متكنون منن ثالثنة   القد  ، وواالان والرو

، وهننل  لنننا امننا لننيس فيننهت نناول أن تنندلس علننى ا كأضننالع متداالننة ، إننن

 ند  عنن ومباننر يت نا واحند واضن يعقل أن أراعة كتنب كاملنة ال تن تي ان

!! ، ألنيس هنذا غريبنا ؟؟ ، األناجينل األراعنة جميعهنا لنيس صلب عقيدتها ؟؟

  د يت د  عن التثلين . فيها نا واح
 

مننن المعننروف أن ارب واالاننن والننرو  القنند  هننم مقمننوع إلهنننا ،  عبنند المسنني  :

 دل عليه . نا ي وهذاوتلك عناصره ، 
 

، إنمنا  النرو  القند قنل إن هللا هنو ارب واالانن وهذا الننا لنم يال ،  عـــبـــد هللا :

 النننا ينننل  هننذاالننرو  القنند  ، فننال عمنندوهم ااسننم ارب واالاننن و قننال

حقيقتننه ، اننل علننى أن التعمينند يننتم ااسننم ارب للتنندليل علننى طبيعننة اللننه و

ااك ، تقند أن هنناك فنرق انين هنذا وأعااسم الرو  القند  ، واالان و ااسمو

هنندوء ، ا ، حتنى نسننتطين فهمهنا اموضنوعية وفنال تندال األمنور فنني اعضنه

 .  يفية التعميد كي  يتم ، ال عن كفق  إننا نب ن في العقيدل عن طبيعة الله 
 

 . سي ية، التي على أساسها يتم التعميد تلك هي طبيعة الله في المو عبد المسي  :
 

ال ، ليسع تلك طبيعة الله في المسي ية التني أنزلنع علنى عيسنى انن  عـــبـــد هللا :

مريم عليه السالم ، إنما طبيعة الله في المسي ية ال قة أننه واحند أحند ، ال 

، ، وال ولنند مثيننل لننه  نننبيه ، وال لننه ننند ، وال ااننن لننه ، ولننيس يك والنننر

تننى االصنن ا  النندليل علننى الننك ، أوال مننن إنقيننل متننى ، فلقنند ورد فنني مو

إينناه   ألنننه مكتننوب للننرب إلهننك تسننقد ، و:  فيننه، و العنندد العانننرالرااننن ، 

  القند  ، للنرو ، فهنا العبادل كلهنا هلل وحنده فقن  ال لالانن وال وحده تعبد  

كمنا تندعون  –عليه السنالم ال هلل وحده فق  تكون العبادل ، فإن كان عيسى 

إلها أو اان إله أفنال يتوجنه لهنم ان ي عبنادل ، فنإاا كنان ال ، ال يتوجنه لهنم  –

 ي ان هنااعبادل فلما هؤالء آلهة في زعمكنم ؟؟؟ ! هنل يوجند آلهنة ال نتوجنه ل

 عبادل ؟     
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 . وعباده   من عااديه دَّ ق  يُد وب  عْ ال ، الله ال اد أن يُ عبد المسي  :
 

:  فينه، و شنرع العندد السناانالص ا  التاسن عشر ، متى يقول في و عـــبـــد هللا :

، هللا    ، لنيس أحند صنال ا إال واحند ، وهنو  فقال له لمنااا تندعوني صنال ا 

 نه واحد ، وفننل ايننه وانين هللا فهنا عيسى عليه السالم وص  هللا تعالى ا

انين منزلتنه منن هللا ، حتنى ال يخنتل  األمنر علنى اكنل وضنو  ، ومنا فنال تا

ل مختل  عنن عيسنى علينه من ناداه االمعلم النال  ، فإان : هللا في األناجي

هننذا ينفنني أي ات نناد لنقننانيم السننالم ، وأعلننى مرتبننة منننه ، وأجننل قنندرا ، و

غيننر  احنند متسنناوي األضننالع ، كمننا تنندعون ، فنناهلل الواحنندالثالثننة فنني إلننه و

  عيسى عليه السالم ، كفاكم ض كا على أنفسكم . 
 

 إنك اهذا ت طم عقيدتنا ، اال مبرر .  عبد المسي  :
 

إاا كننع تنرو ت طيمنا فلمنااا ال ولنيس كالمني ، وهذا كنالم أنناجيلكم ،  عـــبـــد هللا :

لمتننى أايننرا فنني الصنن ا   تفكننر ، االعقننل الننذي وهبننك هللا إينناه ؟ ثننم اسننمن

تندعوا لكنم أانا علنى األرا    وال: لعدد التاسن ، و فيه العشرين ، االثالن و

ان ن وجنازم ، ، فهنذا توضني  انين  ، ألن أااكم واحد ، النذي فني السنماوات  

 منن حقننا أن نتوجنه االعبنادل لغينره ، ثنم واحد ، ليس هو ثالثنة ، ولنيس هللا  

 ينننرل –فنني زعمكننم  –علننى النننليب هننا هننو عيسننى عليننه السننالم ، وهننو 

 14/  22ى متن   إلهني إلهني لمنااا تركتنني ؟  ا على صوته قنا ال : مولوال 

ا ال عااندا ، ثنم تعبد آلهة أارو ؟! إن الله يكون معبنود، فهل ارلهة تتعبد و

؟؟ إن هنذا  النق منن القنههنو المنوت النذي يخناف هل الله ينرل ويفزع و

هللا النذي لنيس ويت د منن  كان يسوع إلها له إله فهل يستويعقيب ، ثم إن 

 ؟! له إله

تفاضننل  األقننانيم عننندنا متسنناوية ، والي ْعبُنند ، و ال ، اللننه يُْعب نند ، وال عبنند المسنني  :

    ، وأنع تس ل أس لة غريبة ، ال أسا  لها . اينها 
 

لنم ينرد أي د جاء على صيغة التوحيد أيضا ، وأما هللا عند مرقا فقو عـــبـــد هللا :

التثلين الذي تدعوننه ، فقند قنال منرقا فني الصن ا  حدين في إنقيله عن 

  فقال له يسوع لمااا تندعوني صنال ا :  فيه، و العدد الثامن عشرالعانر ، 

، نعننم فنناهلل عننند مننرقا واحنند ال  هللا   ا إال واحنند ، وهننو ؟ لننيس أحنند صننال

ي زنون ، ثنم ين تي منرقا فني الصن ا  الثناني عشنر ،  ثالثة في واحد وال

  ف جاانه يسنوع فيهما : والثالثين ، والتاسن والعشرين والراان  العددانفي 

إن أول كننل الوصننايا هنني اسننمن يننا إسننرا يل الننرب إلهنننا رب واحنند ......... 

 آانر سنواه   فقال له الكاتب جيدا يا معلم اال ق قلع ألنه هللا واحند ، ولنيس
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جنل واحند ها عيسنى علينه السنالم ، هللا عنز و، فتلك هي الوصايا التي جاء ا

م ، أمننن النقيننل أم مننن ، ال ثالثننة ، فيننا أيهننا العقننالء ممننن ت اننذون عقينندتك

 ما منادره ؟ سواه ؟؟ وسواه من يكون ، و
 

ومننن الدسننقولية ناجيننل ، ومننن األسننفار ، ال ، منننادرنا أوال مننن األ عبنند المسنني  :

 كالم رجاالت ديننا ، فعن كل هؤالء تكونع معتقداتنا . و
 

وهني  -ألراعنة التني تقولنون أنهنا مقدسنة لكنني لسع أرو ااألناجينل ا  :عـــبـــد هللا

 ااالتثلينن ، فمنن أينن ج نتم انه ، وإ حدين عنن أيَّ  -وحي كتااكم في زعمكم 

 !غيرها أتي االتثلين فمن تتبعون ؟ كانع أناجيلكم أتع االتوحيد ، و
 

ها علنى األناجيننل ال تقنننر أقدسننها ، ولكننم كتبننا وياألناجيننل هني أقنن عبند المسني  :

والتعظنيم وفيهنا أانرو لهنا التقنديس ورسا ل ورؤو األراعة ، فهناك أسفار 

 . الكثير مما ال تقده ااألناجيل 
 

لو قوالع هذه األسفار األارو ااألناجينل فمنن األقند  ؟ هنل األناجينل  عـــبـــد هللا :

عمننوم ؟ علننى الأقنند  أم تلننك األسننفار أم كننالم رجننال النندين ؟ ، أيهننم أقنند  

لنتعرف على هللا عنده أهنو واحند أحند أم ثالثنة لنذهب إلى لوقا ، وإنقيله ، و

  ف جااننه :  فيننه، و العنندد الثننامن؟؟ فقنند قننال لوقننا فنني الصنن ا  الرااننن ، 

إيناه وحنده ، إننه مكتنوب للنرب إلهنك تسنقد ، و قال ااهب يا نيطانو يسوع

ثنة ، هنذا هنو واحند ، ال ثال، إلهك هو الرب ، هللا ، ال تعبد سواه ، هو  تعبد  

 العندد التاسنن عشنرمن عشر ، فيه أيضا االص ا  الثاالمكتوب في لوقا ، و

 ، فنناهلل واحنند ، ولننيس هللا  لننيس أحنند صننال ا إال واحنند ، وهننو   :  فيننه، و

ه التنني ال يدانيننه فيهننا هننناك مننن يسنناويه فنني النننال  ، ألنننه متفننرد انننفات

االقنا ، فمنن  لنيس إلهنا ، والولنوق مخعليه السالم اشنر عيسى مخلوق ، و

من أين أتيتم ا ن هللا ثالنن ثالثنة ؟ ، و مساو هللأين ج تم ا نه إله واان إله و

؟ هل من األناجيل ؟ إنه ال ، أينن ينا عقنالء الثالثنة ؟ أينن دلنيلكم علنى أن هللا 

واحدا ؟؟ هل لكم كتب أانرو تقدسنونها ال نعرفهنا ؟؟ ينا رجنال  ثالو  وليس

  . هداكم هللا ، أجيبونا  ؟نارو من أين ج تم ألتباعكم االثالو  ؟الدين الن
 

االت كيند لنه أصنول ثااتنة فني كتبننا ن هذا اعتقادنا مننذ زمنن اعيند ، وإ عبد المسي  :

 المقدسة . 
 

مثننل جمينن األناجينل لننم نناجيلكم إال إنقيننل يوحننا ، وهنو لنم يبننق منن أ عـــبــنـد هللا :

، وال عنند ما التثلين فال مقال له فني األناجينل كلهنا يتكلم إال عن التوحيد ، أ
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 األراعننين ، و فيننهو العنندد الراانننلصنن ا  الخننامس ، ، فهننا هننو فنني ايوحنننا 

، اللننه الواحنند ال  المقنند الننذي مننن اللننه الواحنند لسننتم تطلبونننه    و: يقنول 

اننال لننك الوحدانيننة عننند يوحنننا أيضننا ، واكننل وضننو  ، ونننك فنني تال جندال و

صن ا  الثنامن ، االعندد تعقيد ، ثنم يؤكند علنى تلنك الوحدانينة اال اللبس ، و

أنننتم تعلمننون أعمننال أاننيكم فقننالوا لننه إننننا لننم   :  هفيننواألراعننين ، و ال ننادي

لنيس لننا ، لنا أب واحند وهنو هللا ، أي هللا   نولد من زنا ، لنا أب واحد وهو 

لواحند ، ثننم يؤكنند يوحنننا إال ارب ، هننو اللننه ا إلنه ثالثنني األاعنناد ، ولنيس هللا

السنناان عشننر ، علننى تلننك الوحدانيننة اوضننو  أكبننر حيننن يقننول االصنن ا  

يعرفننوك أنننع اللننه هننذه هنني ال يننال األاديننة أن   و:  فيننه، و الثالننن العنندد

حنند ، أمننا ، إان هللا إلننه وا يسننوع المسنني  الننذي أرسننلته  ال قيقنني وحنندك و

ة وحندك قند فننلع انين هللا كلمهذا ألن ، ومن هللا يسوع فهو رسول مرسل 

لينن فني ، فلم يعند مقنال للكنالم عنن التث اين يسوع هنا في الناعز وجل و

عنز وجنل هللا  السنالم يؤكند ان نأن عيسى علينه األناجيل مطلقا ، انوصا و

 العندد السناان عشنرصن ا  العشنرين ، االقه فيقول في يوحنا االهو إلهه و

هنننا يظهننر ، وإلهنني و إلهكننم   ، و  إننني أصننعد إلننى أانني و أاننيكم :  فيننه، و

، فهنو اشنر لنه إلنه العبودينة مساواته لقمين البشر في الخلقة وعيسى تمام 

.......... ودعننني أقننول لننك أايننر أن هننذا النننا مننن .مثننل كننل النننا  يعبننده 

إنقيل يوحنا مختل  في طبعاته ال ديثنه عنن الطبعنات القديمنة ، امعننى أننه 

ذي يقننول :   وهننذه هنني حيننال األانند أن حننرف واننال  النننا ال قيقنني ، النن

،   يعرفننوك أنننك أنننع وحنندك إلننه ال ننق ، والننذي أرسننلته يسننوع المسنني    

   ميالدية   .  1143ادون تعليق ، النقيل طبعة عام 
 

لعل األسفار تشفي غليلنا في الك الموضوع ، فإني ال أننك أن تكنون  عبد المسي  :

لنة عليهنا ، فهنذا سنفر أعمنال الرسنل ، أد تلك العقيدل قد أتع منن فنراو ، وال

فيهمنا و، ن والثالثنو ادين وال نالثالثنو العنددفي الص ا  الساد  عشر ، 

وع يتوجه له االيمان الخنالا ، وهنذا ننوع داللة واض ة على أن الرب يس

قنال ينا سنيدي منااا ينبغني   ثنم أارجهمنا ونننها كالتنالي : من العبودية ، و

أهنل مسني  فنتخلا أننع وآمنن انالرب يسنوع ال أن أفعل لكي أالنا ؟ فقناال

للشنك أن العبنادل واليمنان  ال يندع مقناال توحي انال ، فهذه الننوب ايتك  

 .  ال يمارو فيه هذا جانب من التثلين للرب يسوع ، و متوجها
 

هننو األصننل ،  إن التثليننن فنني المسنني ية ، لننيس هننو األقنندم ، ولننيس عـــبــننـد هللا :

لنه أدننى عالقنة  اه جاء عيسى عليه السنالم ، ولنيس هو الوحي الذي وليس

علننى الننك أن األسننفار أيضننا  النندليلمننن اعينند ، و مننن قريننب والال اننالوحي ، 
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الندليل لقول التني جناءت اهنا األناجينل ، وعرضع وحدانية هللا انفس ااينع و

عنرا للوحدانينة المطلقنة ، أن سنفر أعمنال الرسنل ، قند تكلنم و على النك ،

الثالثنين و كملنع قراءتنك حتنى العندد الرااننأننك أ ناجيل ، ولنوكما هي في األ

فيمننا وجننه مننن اات الصنن ا  اننذات السننفر لعلمننع أن حقيقننة اليمننان ال يت

هلل تعنالى ، فيهنا واهنا لعيسنى علينه السنالم انل يتقنه ويتوجنه استشهدت اه 

تهلنل منن جمينن ايتنه ، هما إلى ايته قدم لهما ما ندل ، ولما أصعد  وفيها : و

هلل ، االمسني  انل قند آمنن انا ، لنم يقنل آمنن ايسنوع وال إا كان قد آمن ااهلل  

واضن ة  والنننوبألن اليمان للرسل معناه وحقيقته اليمان ااهلل تعالى ، 

في الك كل الوضو  ، أما أن نتنيد األلفا  لنخر  اها عنن معانيهنا فهنذا ال 

هللا ، لكنننهم فنني  اننين، ألن الرسننل واسننطة اننين العبنناد و يقننوز يننن  ، وال

 .   أن نتعبد لهم ا ي نوع من العبادلنهاية المطاف اشر مثلنا ، ال يقوز لنا 
 

العبودينة للنرب يسنوع ، وهني  دأ يعقوب رسالته اتعبير لنه داللنةلقد ا عبد المسي  :

النربِّ يسنوع المسني  يهندي السنالم إلنى االثننى عشنر   يعقوب عبد هللاِّ ، و: 

ل التامنة اننين هللا هنذا التعبيننر ينوحي االمسنناوا، و سنبطا الننذين فني الشننتات  

الرب يسوع االان ، ألن يعقوب جعل عبوديتنه لهمنا معنا اندون تفرقنة ارب و

 اينهما . 
 

تظنن ، لكنن دار  األناجينل هذا الكالم للبسطاء اما تقول ، وقد يوحي  عـــبـــد هللا :

الرمزينة ، هننذا متلنل ام –أقنند رسنالة يعقننوب  –يعلنم جيندا أن هنذا الكتنناب 

لرسنالة من جانب آار التعبير ااته قد يكون دانيال علنى كاتنب امن جانب ، و

منن جاننب ثالنن إن يعقنوب ااتنه قند تكلنم عنن نفسه ، أي موضوع علينه ، و

التوحيد الخالا في رسالته ، اما ينفي أي احتمال للفهنم السنط ي ا لوهينة 

علنى مننهل يوحننا ا ننه  عيسى عليه السالم ، ثم لو أنننا تفهمننا معننى النرب

ت ليهنه دل الاالب للمسني  ، ال عبادتنه والمعلم تكن العبودية هنا معناها ن

، ثم أليس هنا فنل االعط  ؟؟ ، نعم لقد فننل انين عبادتنه هلل تعنالى وانين 

 . عمل يسوع اإهداء السالم لنسباط 
 

 ااطنه ؟؟ ا نخر  من  اهر المعنى لرمزيته ولمااو عبد المسي  :

هنننذا سنننتهم يعقنننوب ااتننه االتنننناق  والتضنننارب ألنننننا لننو لنننم نفعننل  ـبــننـد هللا :عــ

لعندد االضطراب في كالمه ، فقد قال في الص ا  الثاني ، منن رسنالته ، ااو

يقننول ، و   أنننع تننؤمن أن هللا واحنند ، حسنننا تفعننل  :  فيننه، و شننرع التاسننن

القنننادر أن و واضنننن الننننامو    واحننند هننن:  12 العننندداالصننن ا  الراانننن ، 

رسننالة  ، فت ويننل مفتننت  يهلننك ، فمننن أنننع يننا مننن تنندين غيننرك  يخلننا و
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معتنندل ايننر مننن اتهامننه ااالضننطراب الفكننر اليعقننوب اننالمنطق النننافي ، و

منهقنه فني يخر  عن صلب دعوته في رسنالته ، والت ويل لم ، والتناق  و

 .  ، هذا إن كان يوجد ت ويل من أصله الدعول إلى هللا عز و جل 
 

ب االعتمنناد ت نن تسننتهقنه ، والو لكنننك قلننع أنننك تننرف  الت ويننل ، و عبند المسنني  :

ا ، فمنننا االنننك الينننوم تتمسنننك انننه ، تفسنننيرهعلينننه فننني ننننر  النننننوب و

  ؟تستعذب مورده ؟و
 

إننني أرفن  الت وينل اغينر سنبب ،  منن قنال إننني أرفن  الت وينل ؟ ،و عـــبـــد هللا :

قننال لنه فني الننا ، أرفن  الت ويننل اغينر علنة ، أرفن  الت وينل النذي ال مو

يدعو لمخالفة الفطرل السنوية ، ويعمنل علنى اسنتبعاد ال قنا ق  الشاا ، الذي

طمسها ، من أجل إضالل ارارين ، أرف  الت ويل النذي يخنال  صن ي  ، و

الننوب الواض ة اال أدنى سبب ، فمثال من ينر على ت وينل راني امعننى 

اننراحة إن راني معناهنا معلمني ،  هناإلهي هو غبني أحمنق ، ألن يوحننا قال

،  قيقنة ال مقازينة فيهنا علنى المن ينر على ت ويل أوالد هللا ا نهم أاناءه و

، من أن يوحنا قند انين النك فني  عهر فكري ، ونذوا عقلي وغير الك يعتبر

إنقيله ا نهم المؤمنون ااسمه تعالى ، فكنون النننوب المقدسنة عنندكم قند 

 –كنان منا كنان  –اوضنو  فلنيس منن حنق أحند  فسرت معاني هنذه العبنارات

مطلنب ننرعي فني فهننم هنذا هنا لغينر منا اينتنه تلننك النننوب ، وأن ينذهب ا

النك التقنندير تلنك النننوب ، وعامنل احتنرام وتقندير لهنا ، وهنذا االحتنرام و

أن كنل نننراني وقن  أمنام تلنك  هو الذي يدفعني لم اولة فهمها جيدا ، ولو

عننن غيننره ، فنني جننره لمعنناني ليسننع مننن الننننوب ي نناول فهمننا السننتعفى 

، ولهننذا ففهننم هننذه الننننوب يقننب أن يخضننن طبيعننة تلننك الننننوب قنن  

 . للرضا النفسي والنفاء العقلي من اات الشخا 
 

الب ننن فنني الكتنناب المقنند  ال يقنندر عليننه العامننة مننن نننعب  ولكننن عبنند المسنني  :

عالينة ، ودينينة الكنيسة ، ألن من يتندو لذلك ال اد أن يمتلك ثقافة كنسنية 

حتى رجال الندين ليسنوا كلهنم علنى ن ما فيه ، وتؤهله للوقوف على مضامي

 فقهها . علمي واحد ، أمام تلك المضامين ومستوو 

يس الب ننن فني العقينندل لكنل مننن هننب كالمننك فينه اعنن  الننواب ، فلنن عـــبــنـد هللا :

يسنعى ليس هذا حكرا على رجال الدين أيضا ، فمن الننا  منن  دب ، ولكنو

، أفي رمننون مننن الب ننن أنفسننهم لنندين للتثقنن  ثقافننة تفننوق ثقافننة رجننال ا

؟ إن الندين أننزل للننا  جميعنا ، وعلنى التفكير ألنهنم ليسنوا ارجنال دينن ؟و

للخاصنة مننن العلمنناء   ننن فيننهتلقيننه ، لكنن الب جمينن النننا  أن يسنتووا فنني
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األداناء  ب االكتناب المقند  هنملتعرف إن أفقه علمناء الغنرورجال الدين ، و

ينة وانندون أينة قينود كنسننية هننذا ألنهنم يقرؤوننه ا ر، وولنيس رجنال الندين 

صننعبا  -أي للمسني ية النننرانية  –لهننذا ين تي نقضنهم لننه وغينر كنسنية ، و

لهننذا مننا زالننع كنيسننة الشننرق ، وفنني كثيننر مننن األحيننان ، وصنن ي ا الاعننا 

 تننرف  دراسننات الغننرب عننن كتننااكم المقنند  ، مننن أن فيهننا دراسننات جنند

 تبين أن أص ااها قد درسوا األناجيل اعناية وافرل .   اات قيمة ، وم ترمة و
 

،   تخالفنننا فنني معتقنندنا االفننا اينننالكننن ال تنننس أن ا ورواننا طوا نن عبنند المسنني  :

 . وتعاليمه  الدين، الخار  عن نظر إليها إال نظر المؤمن للكافرون ن ال ن
 

األناجينل ، ويتبعون عيسنى و مسي يون، و هم أيضا يقال لهم ننارو عـــبـــد هللا :

فني النهاينة و هنم يتهمنونكم ،، وغالبيتهم يثلثون مثلكم ، وأنتم تتهمنونهم و

 هناك اي  اينكم ، ال يخط ه الوعي ، لكن هل راجعع رسالة يهواا ؟ 
 

التوحينند  أعننرف أنننك سننتقول أن اهننا دالالت علننى نعننم راجعتهننا ، و عبنند المسنني  :

 المطلق . 
 

  و ينكننرون السننيد الوحينند هللا :  جنناء فينه نعننم ، جينند ، فالعندد الرااننن ـنـد هللا :عـــبـ

  :  العشننرين يقننول فيننهو ، وكننذلك العنندد الخننامسرانننا يسننوع المسنني    و

ال كننيم الوحينند مخلننننا لننه المقنند والعظمننة والقنندرل والسننلطان ارن اللننه 

لشنك علنى أن أصنل مقناال لهنذا يندل امنا ال يندع ، و إلى كل الندهور آمنين  و

 العقينندل فنني تلنك الديانننة هننو التوحيند الخننالا هلل انندون نننريك والالعبنادل و

النرب منا هني منطل  مختل  عليه مثل اانن هللا وأن كل ورين لنلوهية ، و

اللنة ااصنة اعيسننى علينه السنالم ، وهننذا منا اينننه إال تعبينرات مقازينة لهننا د

النننذي ه اعيننند عنننن الكتننناب معننننايوحننننا فننني إنقيلنننه ، وأن التثلينننن الفظنننه و

، مطلقنا دعو للتثلينن يوجند ننا واحند ااألناجينل ين كنل البعند ، وال تقدسنونه

تلمي نا ، فمنا النذي جعنل النننرانية تلفن  هنذا التوحيند لتتعلنق االتثلينن  ولنو

؟؟؟ ، منن أن أعقنب منا وجندت فني هنذا القاننب هنو ، أليس هذا غريبنا هكذا 

جنل ، منن أنني كننع أننك  عنز ونفسنه عنن التوحيند المطلنق هللحدين اولس 

كثينرا فنني أن أجند هننذا عننند انولس ، الننذي قنال فنني رسننالته األولنى إلننى أهننل 

ارب    لكنن لننا إلنه واحند:  فينه، و 4 عنددص ا  الثنامن ، كورنثو  ، اال

هننا هننو فنني رسننالته الثانيننة لهننم ، و ن ننن لننه  الننذي منننه جميننن األنننياء ، و

النننك فقنن  اننل هنننو    ولننيس:  فيننهو،  16 عنننددول االصنن ا  الثننامن ، يقنن

منتخب أيضا من الكنا س رفيقا لنا في السفر من هذه النعمنة المخدومنة مننا 

، ثنم هنا هنو يقنول فني رسنالته إلنى أهنل  لنشناطكم  اات الرب الواحد و لمقد
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فني ، و هللا واحند     ولكنن:  فينه، و 23 عندد، االص ا  الثالنن ،  غالطية

فيهنا : ، و 4 – 5منن  األعنداد ا  الراانن ، صناطااه ألهل أفسس يقول اال

رو  ة الننرو  ارانناط السننالم جسنند واحنند و  مقتهنندين أن ت فظننوا وحدانينن

إيمننان واحنند  واحنند كمننا دعيننتم أيضننا فنني رجنناء دعننوتكم الواحنند رب واحنند

،  االكنل و فني كلكنم  معمودية واحدل إله وآب واحند للكنل النذي علنى الكنل و

 3 عنددل ، االصن ا  الثناني ، تيموثاو  يقوثم هو في رسالته األولى إلى 

،  الننا  النسنان يسنوع المسني     ألنه يوجد إله واحد انين هللا و:  فيه، و

يقننب مالحظننة قولننه   النسننان يسننوع المسنني    فهننذا اعتننراف اإنسننانية و

ثنم يقنول فني اات الرسنالة ،  ال ا لوهيتنه ،  عيسى علينه السنالم اغينر ننك ،

  النذي سنيبينه فني أوقاتنه فيهما : ، و 14و  13 عدد لص ا  الساد  ،اا

رب األرانناب ، الننذي لننه وحننده عنندم بننارك العزيننز الوحينند ملننك الملننوك والم

قندر ي الموت ساكنا في نور ال يدني منه ، الذي لنم ينره أحند منن الننا  ، وال

هننا ال يسنعني إال أن ، و القندرل األادينة آمنين  أن ينراه ، النذي لنه الكرامنة و

منننن أيننن انينننتم ل دعننال التثلينننن : أيننن تثلينننثكم فنني الكتننناب المقنند  ؟ أسنن 

ألننننا ال نقنندها  أن نعلننم منننادركم للتثليننن –مننن حقنننا و –عقينندتكم ؟ نرينند 

، ، إن التثلينن ال وجنود لنه اكتنااكم المقند  اكتااكم المقد  ، ف ين هني ؟؟ 

  . دلونا ودلوا التااعين من أنناركم وأتباعكم 
 

ارسننالة يوحنننا الرسننول األولننى ، االصنن ا   وجنند ننناال قيقننة ي عبنند المسنني  :

شنننهدون فننني   فنننإن النننذين ي:  فينننهوحي االتثلينننن ، ويننن 2عننندد ، الخنننامس 

هنؤالء الثالثنة هنم واحند السماء هم ثالثة ارب والكلمنة و النرو  القند  ، و

بيننننه يظهننر التثليننن ، وتنناب المقنند  كلننه ياالك ، فهننذا هننو أوضنن  دليننل  

 واض ا . 

  

؟؟ !! ثنم  واحند اننمنن أجنل  نا ةما ثالثهل من النناف أن ننفي  عـــبـــد هللا :

ثننم مننا الننذي ، إنننه ال ، عننن أن الثالثننة آلهننة ؟؟!  هننل حنندثتنا تلننك الننننوب

سننة فنني تلننك الرسننالة ؟؟ ثننم إن ليسننع مدسو يضننمن لنننا أن تلننك الننننوب

سني  والنرو    عن مراقبة الخلق من قبل هللا والمت ديتكلم وي أايرا النا

كلهم في مراقبتهم واحد ، لكن هل كلهم آلهة تسنت ق العبنادل ؟؟! القد  ، و

هننا ي نق ، و هننا موضنن االستشنهاد انه ولنيس قن  ، يقله الناهــذا ما لم 

 لي أن انتقل اك إلى موضن تثنية الله في العقيدل الننرانية المسي ية .  
 

 ا ؟ و هل هذا موجود ااألناجيل أيض عبد المسي  :
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امعناهننا الخننالا ، وكتننااكم المقنند  لننم ي نندثنا إال عننن الوحدانيننة  عـــبــننـد هللا :

المطلنق ، أمننا التثنيننة فني العقينندل الننننرانية فمننادرها وردت مننن قننرارات 

لقند قنرر هننذا وم ، 523مقمنن نيقينة ، النذي عقند فني مديننة نيقينة فني عنام 

  النذي يننا علننى : أن المقمنن عندل قنرارات ، كننان منن أهمهنا هنذا القننرار 

، وهنذا المقمنن لنم  يسنوع هنو اانن هللا حقيقنة  يسوع هو الله المتقسد ، و

و لنم ين ت ان ي إننارل عنن ال منن قرينب وال منن اعيند ، لم يتكلم ، يت د  ، و

، قنبال ، وأيضنا منن اعيند  التثلين ، ال منن قرينب وال عن الرو  القد  ، وال

منننادر المسني ية وال الننننرانية منن ي منندر لننم نسنمن مننن أأي قبنل هنذا 

اننالطبن لننم يننرد عننن هننذا نننيء ااألناجيننل ،  عننن عبننادل الننرو  القنند  ، و

تبلنورت فني عبنادل   –اعد مقمنن نيقينة  –فعقيدل الننارو في هذه المرحلة 

مطلقننا لننرو  القنند  حنندين عننن ا مقننال فيهننا ، وال االاننن فقنن  ، والارب و

ي  علنى التوحيند النذي كنان يننادي االطبمعبود من ارب واالان ، و كإلهو  ن قُضِّ

قنند ارتننب  اهننذه القننرارات قننرار آاننر ه الراهننب آريننو  رضنني هللا عنننه ، وانن

حنبس الكتناب المقند  ى تلك العقيدل منن غينره أال وهنو علمنه أند اطورل 

هنننذه ، وإال اواسنننطة رجنننل دينننن يقننرأه  عننن ننننعب الكنيسنننة فنننال يمسنننه وال

، انل منا مت كمنة فنيهم قروننا عديندل   لعمن أعاجيب الننرانية ، أعقواة 

ي ا عن هنذا الكتناب النذي يقدسنونه ، زال من الننارو كثيرون ال يعرفون ن

، فمنا يقولننه لهنم القساوسننة ينندقونه انندون ال قيقيننة وتلنك هنني مننيبتهم 

   . الرجوع للكتاب ومطالعته 
 

مقمنن  م ، فني1321د  عام من قال لك الك ، لقد حرر الكتاب المق عبد المسي  :

 من هنا ادأ عنر النهضة الدينية في أورواا . ورمز ، و
 

، عقنند لم اكمننة مننارتن لننوثرهننذا نسننيع أن تقننول إن مقمننن ورمننز  عـــبــننـد هللا :

مننا تي  ن كتننااكم المقند   نل حننوالي ألن  وانوتعتنرف اينرا مننك أن تقننر و

يهم مقننرد قراءتننه، ، وم رمننا علننسننا، و اعينندا عننن نننعب الكنيسننةعننام حبي

ة فقنن ، انل فني حننق هننذه جريمنة ال فني حننق ننعب الكنيسن، وطنالع علينهوال

 .  تاب في الماضي غير هي ته ال الية، فلقد كانع هي ة هذا الكالنسانية كلها
 

 لمااا ؟؟  عبد المسي  :
 

ألنننه فنني اننالل هننذه المنندل التنني الغننع اثننني عشننر قرنننا مننن الزمننان  عـــبــننـد هللا :

 عنب فني هنذه النننوب انال رقينب ، ولنيساستطاع اعن  رجنال الندين التال

هنم وراينين ، وهذا كالمني حتنى ال تغضنب ، انل هنو كنالم علمناء الالهنوت األ

 أقدر على ال كم على هذه الننوب من غيرهم ، من علماء الشرق . 
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أورواا كاثوليكية ، وكنيستنا أرثواكسنية ، واينننا انالف الكنيسة في  عبد المسي  :

 غير عادي .  عميق ، و
 

ننه ، تعبدوومسي يون ت لهون عيسى والبروتستانع ننارو كالكما و عـــبـــد هللا :

واحنند ، والتثليننن يقمعكنننم اعتقننادا ، ودار ديننننكم  –فنني الغالنننب  –وكتننااكم 

رغنننم تعننندده  –الننننليب قساوسنننة ، والكنيسنننة ، ورجنننال ديننننكم اااننناوات و

 نعاركم جميعا .  –تنوعه و
 

 لما ؟  نوع ، هذا مست يل ، والنليب متعدد ومت عبد المسي  :
 

الوقننع  رمزيتننه متنوعننة ، ولننيسنعننم صننليبكم لننه أنننكال عدينندل ، و عـــبــننـد هللا :

لسنوف أانين لنك منا فينه ، ، لكن سوف ننننن ليلنة للننليب ، و مقال تبيانه

اسنت دا  د للتثلين ، متى ادء ، وأينن  هنر ، وهنل هنو ادعنة وأما ارن فلنع

 لما اقتبس ؟  تبسوه من غيرهم ، وأن الننارو اقننراني أم 
 

 فيهنناي فنني حقيقتنه ألفننا  لهننا داللتهننا ومعناهننا ، والتثليننن يننا صنناحب عبند المسنني  :

مفهومنه ينتلخا فني تتقسد مقمل عقا د المسي يين ، وعالقتهم االلنه ، و

جننوهر الننرو  القنند  ، إلننه واحنند ،   نننؤمن اإلننه واحنند ، ارب واالاننن و: 

ت كنند أنننه فنني طبيعننة هننذا اللننه ، و المقنند  درل وواحنند ، متسنناوين فنني القنن

الواحنند تظهننر ثننال  اننواب أزليننة ، التنني هنني األقننانيم ، وهنني متسنناوية ، 

واضنن ة المعننالم ،  وهنني حننق سننماوي أعلنننه لنننا العهنند القننديم انننورل غيننر

 . ، فبتنا على يقين منه أو فيه لكنه وض ه لنا في العهد القديد اقالء و
 

أت نداك إن كله لم ي ت اشنيء عنن التثلينن ، و ا صاحبي العهد القديدي عـــبـــد هللا :

ال عنن التوحيند الخنالا بين الك ، العهند القديند ال ينتكلم إج ع انا واحد ي

لقد اينع لك الك قبال ، فال تكلمني اكالم مرسل انال دلينل ، ثنم إن المطلق ، و

 كالمك متناق  . 

  

 كي  ؟  عبد المسي  :
 

واحنند ، ثننم تعرفننه ا نننه هننو ارب واالاننن والننرو   تقننول نننؤمن اإلننه عـــبــننـد هللا :

التعندد والتننوع ، الفننل و ن العط  في اللغة معنناههذا عقيب ألالقد  ، و

 االنقا ال االكمال . هنا هذا عكس الواحد ، ثم إنك قد وصفع إلهك و
 

 كي  ؟  عبد المسي  :
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متسناوية فني القنندرل  ه اصنر وأجنزاءننك جعلتنه مركبنا منن ثالثننة عنألعـــبــنـد هللا : 

 . متماثلة هذا يعني أنها ثالثة عناصر مستقلة غير متشااهة وال، ووالقوهر
 

 نعم ، نعم .  عبد المسي  :
 

الثالثنة ك فكل جزء منها له كياننه الخناب والمسنتقل ، وفإاا كانع كذل عـــبـــد هللا :

 إاا ركبوا أصب وا واحدا تاما االنا . 
 

 نعم حقيقي .  : عبد المسي 
 

 و إاا لم يركبوا صاروا اعضا ناقنا .  عـــبـــد هللا :
 

 لمااا ينفنلوا ؟ و عبد المسي  :
 

منن كنان مسنتقال فني جنوهره أانى أن ألنهم مستقلون في جوهرهم ، و عـــبـــد هللا :

 . ما اكرت ك، انوصا إاا تساويا معا أو من غيره يركب في غيره 
 

 كلم عن البشر . أنع تت عبد المسي  :
 

  متسناوون ال دين أعمق عن ارلهة ، ثم أال ترو أنك حين تقنول : و عـــبـــد هللا :

 .   عارا كتااكم الذي تقدسونهتتناق  و في القدرل و المقد  
 

ارا مننن كتاانننا المقنند  فنني نننيء ، تعنن ال ، ال يوجنند تننناق  ، وال عبنند المسنني  :

فينه معناني كثينرل ال تظهنر إال اهنذا  أي تنناق  لنو ت ملتنه هنو توافنق جنم ،و

النننرو  طراب فنني الفهننم األولنني  للكلمنننات واأللفننا  ، فننارب واالاننن واالضنن

 كل نيء . ثتهم أقانيم متساوية في القوهر والقدرل والمقد ، والقد  ثال

  

إاا كانوا متساوين في كل نيء فهم نسنخة مكنررل منن ننيء واحند ،  عـــبـــد هللا :

وننوا ثالثنة ، أمننا إن كنانوا مختلفنين فهننذا ننيء آانر ، ثننم إن داع ألن يك وال

كانوا هم متساوين في كل ننيء فلمنااا أمنر النقينل اعندم السنقود للثالثنة ، 

 1إيناه وحنده تعبند   ؟ متنى   ألنه مكتوب للرب إلهنك تسنقد ، وإال هلل فق  ، 

السنقود ،  أليس مقنود االرب الله هنا هو ارب فق  ؟ فلمااا ال ينتم  13/ 

علينه السنالم س المتكلم هنا هو عيسى االانن للثالثة إن كانوا متساوين ؟ ألي

يننرف  السننقود لالننيس ألنننه يسننقد هلل ، أم تننراه ؟ ويننتكلم عننن نفسننه ؟ و

 ؟! أيضا يسقد لنفسه 
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 ال لم أقل هذا .  عبد المسي  :
 

اعنندما و  إن كننانوا متسنناوين كمننا تنندعي فلمننن ينننلي عيسننى فنني :  عـــبــننـد هللا :

ارب  ، هننل هلل 25/  11صننرف القمننوع صننعد إلننى القبننل لينننلي   متننى 

و من األقانيم األارو ، االان أو الرو  القد أل أم صلى   ؟ ي 
 

 ال ينلي الرب يسوع لآلب . عبد المسي  :
 

 هل ارب ينلي ليسوع ؟ و عـــبـــد هللا :
 

عكنس هنو النن ي  ، ارب ال سوع مطلقنا ، انل الارب ال ينلي لي، ال  عبد المسي  :

  ينلي ألي كان . 
 

أن يننلي كنل  –إن كنانوا سواسنية  –إان أين المسناوال هننا ؟ ، ال اند  عـــبـــد هللا :

 منهم لآلار . 
 

المساوال هنا لها معنى أعمق منن المتعنارف علينه اينننا ، ال نسنتطين  عبد المسي  :

 أن ندركه اعقولنا . 
 

هنل ندركنه امؤارتننا ؟؟ ، ااا ندركنه ، إن لنم ندركنه اعقولننا ؟ إان فبم عـــبـــد هللا :

أم ندركنننه اإدراكننننا المتنننندارك ، ؟؟ هنننل ندركنننه ا واسننننا ، أم اشنننعورنا أم 

؟ يننا اإدراكيتننه غيننر المتداركننة المنندرك إدراكننا منندركا  المننندركوالمنندروك 

سيدي أنع تتالعب اعقلي اغباء ، فإاا لم يكنن معننى المسناوال هنو التسناوي 

، إنكم ال تملكون أية حقة فني هنذا إال ؟! واالاتالف فما معناه هل التفاوت  ،

أللفننا  ، ولنسنن  هننناك مننن يننندقكم ، أو مننن هننو مننرغم علننى التالعننب اا

  تنديقكم . 
 

هننذا ألن عقينندل التثليننن فنني حنند ااتهننا عقينندل سننامية ترتفننن فننوق  عبنند المسنني  :

ألنهننا ليسننع ولينندل التفكيننر ينندركها العقننل مقننردا ،  الدراك البشننري ، وال

ن سماوي يقدمه النوحي المقند  ، ويدعمنه االاتبنار البشري ، ال هي إعال

 هكذا تنير كل ديانة يبتدعها البشر االية من عقيدل التثلين . المسي ي و
 

البشننري فلمننااا أنزلهننا هللا عننز  إاا كانننع عقينندل التثليننن فننوق الدراك عـــبــننـد هللا :

فني  قلنة حيلنتهم ،تعنب عقنولهم ؟ هنل ليظهنر عقنزهم وجنل للبشنر ؟ هنل ليو

إن كاننع تلنك و ؟ ، حقنا إننه إلنه نرجسني ،؟العالية الوقع الذي يظهر قدرته 

لن تفهنم ى هذا ال د ، وهي غير مفهومة ، وسامية إل –كما تقول  –العقيدل 
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مستقبال ، ألنها فوق إدراك البشر ، فما ال كمة منن نزولهنا لننا ؟ هنل إلهكنم 

ضننياع وقتنننا فقنن  ؟ ثننم إنننك تقننول :   إن تلننك العقينندل إعننالن سننماوي يرينند 

 يقدمه الوحي المقد    . 
 

 تعلمته من رجال ديننا .  هذا الذينعم قلع الك و عبد المسي  :
 

يقننرون أن عقينندل التثليننن لننم تننرد االكتنناب العننالمون رجننال دينننكم و عـــبــننـد هللا :

 اكتااكم المقد  . ردل واالمقد  ، ففي أي وحي هي إن لم تكن 
 

 من قال إن رجال ديننا قالوا الك ؟  عبد المسي  :
 

هذا الكالم مكتوب اقامو  الكتاب المقد  اناب الثناء منادل   الثنالو   عـــبـــد هللا :

، وهي أول منواد البناب ، و نننها :   و الكلمنة نفسنها  252األقد    ب 

  ، ويظنن أن أول منن صناغها لو  لم تنرد فني الكتناب المقندالتثلين أو الثا

اسننتعملها هننو ترتليننان فنني القننرن الثنناني للمننيالد   ، أي أنهننا و ااترعهننا و

ا ترينند أن تنندعي أيهننا كلمننة مخترعننة ، ااترعهننا رجننل ، و ليسننع وحيننا كمنن

كنل منا ينبنني عليهنا هنو مختنرع ملفنق ، لمنااا توهمنون الننا  المغرور ، و

، إن هنذا ضنرر ، وال دواعو لنه  قنديسا ن كل ما عندكم مقد  انال أسنباب للت

فيكم ، ليس اكتااكم الذي تقدسنونه أي دلينل على دينكم ، وفقدان للثقة فيه و

 على التثلين .   
 

رامننا كننان هننذا اطنن  ممننن ألنن  هننذه المننادل مننن ، و إنننك تقسننو علنني   عبنند المسنني  :

 قامو  الكتاب المقد  .  
 

  ال قيقي الذي في قنامو  الكتناب إنك تض ك على نفسك ، لكن الخط عـــبـــد هللا :

ب   ثنم  هنرت ادعنة آرينو  النذي ننادو ان ن ارالمقد  هو هذه العبنارل : 

النرو  القند  مخلوقنان متمينزان عنن سنا ر وحده هو األزلني اينمنا االانن و

متعمنند ، ألن آريننو  ، اننل ويقيننني أنننه اطنن  مقنننود و  ننني، و الخليقننة  

علينننه  :   أن عيسنننى ننننرت فننني دعوتنننه انلتثلينننن ، وتاريخينننا كنننان قبنننل ا

إنسان اشر مخلوق ، وحانا أن يكون هنو اللنه أو اانن هللا إطالقنا    السالم 

الدي لننم تت نند  مني 523الندليل علننى النك أن قننرارات مقمننن نيقينة عننام ، و

ا عنن النرو  تلمي ن لم يرد في الك المقمن أي حدين ولنوعن التثلين ق  ، و

القسننطنطينية عننام  كننان فنني مقمننن أول كننالم عننن الننرو  القنند القنند  ، و

ال :   إن الننرو  كننان للننرد علننى القننس مقنندنيو  الننذي قننمنيالدي ، و 511

مكلن  انالوحي   ، فانعقند أنه ملك من المال كة األطهار الالقد  مخلوق ، و
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واحد فني ثالثنة أقنانيم هني ارب واالانن  قرر ال اضرون :   أن هللاالمقمن و

الفيلسنننوف  –لنننيس جديننندا ، فننن فالطون  هنننذا الكنننالم، و النننرو  القننند   و

قننوو هنني  قننال قننبال :   القننوو المسننيطرل علننى العننالم ثننال   –الغريقنني 

الرو    ، ثم قل لي : مااا تقنند اقولنك : الكلمة المكون األول ، والعقل ، و

 و هكذا تنير كل دياننة يبتندعها البشنر االينة منن عقيندل التثلينن   ؟ ، هنل 

 ليس اه تثلين من ااتراع البشر ؟  –ا مد هللا و –أن السالم الذي  تقند
 

، ون نننن تعاهننندنا علنننى أن ننننتكلم هكنننذا تعلمننننا ، منننن رجنننال دينننننا  عبننند المسننني  :

 .  ، فالسالم عندنا ليس رسالة سماء انراحة 
 

س انه ننيء فنوق طاقنة عقنل عنزا أن السنالم لنييكفينا نرفا وفخرا و عـــبـــد هللا :

عننزا أن التثليننن لننيس ويكفينننا ننرفا وفخننرا و عقنند ،أي ديننن غيننر م البشنر ،

أيهننا الننننارو ، اننل هننو ا سننا  عقينندتكم أنننتم ،  اعقينندل المسننلمين ، وال

رغمنا  –عزا أن التوحيند النذي هنو أسنا  السنالم هنو يكفينا نرفا وفخرا و

اقنرؤوا إنقنيلكم اهندوء ، إنكنم سنا  ديننكم و إنقنيلكم ، فنارجعوا وأ –عنكم 

توضني ه ، لننذا تندعون أننه فننوق ن عننن تفسنير التثلينن والينوم تعقنزوحتنى 

 أ  النننرانية، ال إن التوحيد هو أ  كل دينن ودياننة و طاقة عقول البشر

 لما تلق ون إلى عقيدل ال تفهمونهنا ، والالمسي ية ، فلما تهراون منه ، وو

، ألنها فوق عقولكم ، إن الدين ينبغني أن يكنون ؟؟ تستطيعون فك طالسمها 

 حين . تى يلق  النسان هلل في كل وقع وسهال ح
 

غيننر النقيليننة ، ننننوب النقيلينة ، وإنننا أمننام كننم ها نل مننن ال و االصنة القننول :

اننال ت ويننل معيننب التنني تت نند  عننن وحدانيننة هللا عننز وجننل ، اكننل يقننين ، و

أو غينر  ، في الوقع الذي ال نقد نننا واحندا صنري ايدفعنا ارهة للشك فيها 

ينندعو  –فنني حنند ااتننه  –، وهننذا فنني األناجيننل ن التثليننن  نندثنا عننصننري  ي

ثلينننن : منننن أينننن جننناء التفننني حينننرل يقعلننننا نتسننناءل للعقنننب والدهشنننة ، و

عنالول علنى النك فلقند توقفننا أمنام قنرارات للمسي ية ، ومنا مننادره ؟؟ ، و

نهننا كانننع ال تعننرف عرفنننا أم ، و523يقيننة ، الننذي عقنند فنني عننام مقمننن ن

ه اانن جعلنه هنو ت لينه عيسنى علينه السنالم ، ودعع إليكل ما التثلين ق  ، و

هنذا يظهنر حة ، وهذا يخال  ننوب النقينل صنراهللا حقيقة ، ال مقازا ، و

أن و نند مننذهبهم فنني يننو  و أتباعنه كننانوا علننى ال نق ، وو يندل علننى أن آر

 اند أن الفن ومنن هننا ،في حق النننارو والمسني يين المسي ية كان جريمة 

الت قيق فيها من جديند ، حتنى يبننر الننا  حقيقنة رافعة ويعاد فت  ااب الم

منننور  اعننند مقمنننن  هنننر و م فننني هنننذا الننندين ، أمنننا التثلينننن فقننندمعتقنننده
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هنذا كنالم موثنق يعلمنه جيندا رجننال الدينة ، ومي 511القسنطنطينية فني عنام 

التني تنذهب اكنل منا الطامة الكبنرو عنند النننارو ، و دين الننارو ، ولكن

لون تقنديس كنل ننيء لنديهم ، وإلنناقه انالوحي وهللا ي ناو عندهم هي أنهم

النننرانية أن تسنارع اترننيده ،  هذا وهم ، علنىوالنبول ، وادون وعي ، و

أمنا القنول ان ن التثلينن فنوق إدراك عقنول البشنر الل فينه ، والبعد عن المغاو

ن ال يقبلنه وضن، ووعقنول البشنر اف من الكنيسة اعقنول أانا هنا فهذا استخف

ا اتعننذيب أتباعنه اإ هننار كين  يكنون إلهننا منن يتلنذلنى نفسننه ، وأي عاقنل ع

هل لنين جميننل ، عقنزهم عنن الفهنم ، إن الندين النن ي  ننيء سنغبناءهم و

قسننى آالمننك ، فكينن  ال تفهمننه ترتمنني فنني أحضننانه فنني أيقعلننك تلقنن  إليننه و

 المغين ؟   وهو 

 

 

 

 الليلة الخامسة عشرة : 
 

 هل الثالوث أقانيم متساوية
 

 الثالو  عندكم ثالثة أقانيم متساوية ، أليس كذلك ؟  د هللا :عـــبـــ
 

الى ، هو كذلك ، ارب ، واالانن ، والنرو  القند  إلنه واحند ، جنوهر  عبد المسي  :

، متسننناوون فننني الخلنننق والعظمنننة واحننند ، متسننناوون فننني القننندرل والمقننند 

 . ، في كل أمر هم متساوون والاداع 
 

تم اهنذا الكنالم ، وأنناجيلكم أصنال لنيس اهنا أي داللنة علنى من أينن أتين عـــبـــد هللا :

 ؟؟في أي صفة من النفات ، وال على المساوال اينهم ووجوده التثلين 
 

هنناك تنا توارثناهنا عنن الرسنل والقسنس ورجنال الندين ، وهذه عقيند عبد المسي  :

، وهنم كنانوا أعلنم ان مور الندين ونن نه مقامن كنسنية هني التني أقنرت اهنذا 

، ولسنننا علننى اسننتعداد ألن نتننرك مننا ولهننذا فننن ن نتننبعهم ارضننا ويقنين  مننا

 . توارثناه 
 

أو اخنالف اخنالف منا فني الندين ، وتندعو هل المقامن الكنسنية تقنر و عـــبـــد هللا :

هل المقامن الكنسية التي يعقدها رجنال دينن  ؟ما في كتااكم الذي تقدسونه ؟
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 ناجينل التني تزعمنون أنهنا وحني علينه السنالم واألعاديون أقوو من عيسى 

 ، أليس هذا غريبا ؟؟ ، فيشرعون لكم اخالف ما ااألناجيل ؟ ! 
 

قد تكون عكنس منا قد نرو ن ن الخالف لضع  إيماننا ، لكن حقيقته  عبد المسي  :

ازداد المنرء كلمنا نراه ، وهنذا لقننور عقولننا عنن رؤينة ال نق وإدراكنه ، و

 .   تبنر ال قا قإيمانا عال فهمه ، و
 

عناجزا  سنيظل طنوال حياتنههنل الضنعي  اليمنان والعاصي والفاجر و عـــبـــد هللا :

، ألم يقنل عيسنى علينه السنالم   ؟؟ لن يؤمن ق  عن إدراك هذه ال قا ق ، و

و أاننرارا اننل ال ي تننا  األصنن اء إلننى طبيننب اننل المرضننى ....... لننم آت ألدعنن

ولنننا قاصننرل أمننام كننل ، وهننل عق 15و  12/  6متننى اطننال إلننى التواننة    

ألسننتم تقولننون أن كتننااكم هننذا  ؟ال قننا ق ، أم ن ننن نتعننامى عننن ال قننا ق ؟

، ألننيس معننناه أننه يعننرا ال قيقننة  مقند  ؟ فمننا معننى أنننه كتنناب مقند  ؟

؟؟ أليس معناه أننه ينندق منن اعضنه اال اضطراب وال تقنير تامة واض ة 

م نو  لمنة القهننل ، النبع  فني جمينن جوانبنه ؟؟ ، ألنيس معننناه أننه أتنى لي

 و لمة الشر ، و لمة العقز عن النفو  المريضة ؟؟ 
 

انوحي علنى الرسنل النذين دوننوه معناه أنه نزل إلينا من ارب الخالق  عبد المسي  :

فينه ، ونشنكك نشنك  لننا أن حنق ، ولنيسوحفظوه ، وأن كل منا فينه صندق و

 الخير . ال نتيقن من ص ته ، وأنه نزل لهدايتنا لل ق و
 

ن منريم عليننه إان هنذا الكتناب النذي تقدسنونه لنم يننزل علنى عيسنى ان ــبــنـد هللا :عـ

الرسننا ل و األسننفار هننم رسننل السننالم فنني رأيكننم ، وأن كتبننة هننذه األناجيننل و

 أوحي إليهم اها ؟ 
 

نعننم تلنك حقيقنة ، ال جنندال فيهنا ، ألن إنقينل الننرب يسنوع منا هننو إال  عبند المسني  :

 . ، ولم تكن أادا في كتاب مكتواة  وال تعاليم نفهية ، غير مدونة
 

نفهيا كما تدعي لمنا ننا عليه السالم لو كان إنقيل عيسى ان مريم  عـــبـــد هللا :

التنندليل علينه مننن نفسنه علنى التمسننك انه ، و لمنا ورد علينه السننالم عيسنى 

إنقيننل عيسننى  –ت كنند أن هننذا النقيننل كتبننة األناجيننل والرسننا ل أنفسننهم ، و

سننيظهر فنني وقننع منا ، رغمننا علننى جميننن م نناوالت و ننده ،  –م علينه السننال

عيسنننى علينننه السنننالم رسنننول ل انننال رسنننالة ، وفمسنننت يل أن يننن تي رسنننو

س معنى النقينل هنو البشنارل ؟ ، ثم لمااا نذهب اعيدا ، أليوالنقيل رسالته 

؟ إان ال إنقيننل إال الننذي عليننه السننالم مننن الننذي اشننر ألننيس هننو عيسننى ، و
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ن أتيننتم انن ن أقننانيم ينن، لكننن قننل لنني : مننن أعليننه السننالم أنننزل علننى عيسننى 

 . ، فعلى هذا نلتقي اليوم الثالو  المزعوم متساوية 
 

ألننم أقننرأ لننك نننا قننامو  الكتنناب المقنند  ، فنني الليلننة الماضننية ،  عبنند المسنني  :

الننرو  القنند  ، إلننه واحنند ، ن واالانن  نننؤمن اإلننه واحنند ، ارب وحرفيننا ، 

د فنال ، فنإاا كنان القنوهر واحن المقند  فني القندرل وجوهر واحد ، متسناوين 

التننراا  اينننهم مقننال لالاننتالف اعنند الننك ، والتسنناوي هنننا ينندعم االلت ننام و

 جميعا . 
 

الذي ألفه مقموعنة منن العلمناء  –وهل صار قامو  الكتاب المقد   عـــبـــد هللا :

الت نام ، وأي وأصال من أصنول ديننكم ؟؟ وحيا يستشهد اه !!  –والمفكرين 

؟ إننك تت نند  عنن إلننه ملت منة معننا ، هنل تت نند  عنن أرجننل كرسني ؟؟ ذا هن

ع ننننلقننند ايهنننين ، لنننه صنننفات الكمنننال والقننندرل ، و انننالق غينننر عننناجز ، وال

يشنناركه فيننه  أننناجيلكم اوضننو  كننل هننذا التفننرد الننذي يتننن  اننه اللننه ، وال

تعنالى علينه السنالم مسناويا هلل نفع نفيا قاطعا أن يكون عيسنى غيره ، ال و

، التني تقدسنونها قبل أن تردوا عليننا كالمننا حناولوا النرد علنى أنناجيلكم ، و

 . ، ال مراء فيه التي تكلمع عن هذا اوضو  و
 

 و أين هو كالم أناجيلنا عن هذا اوضو  ؟؟ !  عبد المسي  :
 

أن عيسننى عليننه السننالم  ع ووضنن ع لقنند اكرنننا قننبال أن األناجيننل اينن عـــبــنـد هللا :

 مواقنن  عدينندل ، و ارب ال ينننلي لعيسننى لننآلب و ينندعوه راجيننا فننيينننلي 

وال يدعوه وال يرجوه ، هذا دلينل عقلني علنى عندم التسناوي اينهمنا ، و منن 

الندال ل العقلينة أيضنا أن عيسنى انن مننريم علينه السنالم دعنا هللا فني أناجيلننه 

اعبننارل   يننا إلهنني   ، و عكننس الننك لننم ي نند  قنن  ، و هننذا إ هننار للتفنناوت 

اينهمننا ، و ثالننن األدلننة العقليننة أن األناجيننل اكننرت أن هللا هننو الننذي أرسننل 

ن أرسننل هللا ارب فنني عيسننى فنني مهمتننه للنننا  ، و لننم يننرد أن عيسننى االانن

عدم مساوال عيسى عليه السالم لخالقنه مهمة ق  ، وهذا لعلو منزلة هللا ، و

 ، فهل توافقني على الك ؟ 
 

 ة تبنين عندم المسناوال اننين ب إنقيلينة صنريلقند ت ندثع عنن نننو عبند المسني  :

هننا أنننع تنن تي انندال ل عقليننة قنند يرفضننها غيننرك ، وال يتقبننل ارب واالاننن ، و

معناهننا الننذي تننراه أنننع ، فنن ين تلننك الننننوب النننري ة التنني تظهننر هننذا 

 التفاوت ؟! 
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تسنلم انن ن لنك الننننوب الننري ة تقنر اخط ننك ، وو هنل لننو ج تنك ات عـــبــنـد هللا :

 ألقانيم غير متساوية ؟  تلك ا
 

أم أننك تخندم العلنم  ، و هل المطلنوب أن تشنعر انشنول االنتننار علني   عبد المسي  :

 ؟ وتقول ؟كما تدعي وال قيقة 
 

التفكينر  نلن تستطيما زال اك الكبر ، وعقلك مقيد في  الم جهلك ، و عـــبـــد هللا :

ذي ارأسنك ، انا   ، ألنك اا   من التفكير ، اا   منن أن تعمنل عقلنك الن

منننن الانننداع ، ال ، ال أريننند نشنننول االنتننننار علينننك ، انننل أريننند أن أانننين لنننك 

لنع عينناك مقفلنة ، وفيهمنا رااا جهنل ، وامنول فكنر ، الطريق ، لكنن منا زا

طول لسان ، إنك مثل الببغاء ، يقلد ، وال يفكر ، يتكلم ، وال يعني منا يقنول و

لننن ، كننن مننا ننن ع لننن أتراجننن وعقلننه ، يرسننل مننا يسننتقبله ، ال مننا ينتقننه 

يفكنر في يوم ما من يقدر كالمي فيعينه وأاسر ، و إاا أنع لم تسمن فسي تي 

ألننني ال ، وتقنره جيندا وتفهمنه ال ست تي أجيال منكم ستقرأ منا أكتبنه  فيه ،

لعلنك من كتبكم التي تقدسنونها اشندل ، وأرسله اقهل ، ال اننوب موثقة 

 اما تسمعونه من رجال دينكم في الكنا س .  تقارن هذا التقديس لتلك الكتب

  

تنننن معني صننين القساوسنة  لسنع ا اجنة إلنى موعظنة األحند ، وال عبد المسي  :

لهننذا أت امننل لكنيسننة ، ونتلقنناه فنني انيسننة ، ف نننا أواجهننك امننا نتعلمننه واالك

فلمنا لكنني لسنع أنكنر أننني قند اسنتفدت منن تلنك ال نوارات الكثينر عليك ، و

 الثورل ؟؟ الغضب ولما 
 

داللنة نفني األقنانيم كلينة ، ونفني تعندد  لهفي األناجيل  نااداية هناك  عـــبـــد هللا :

  ال يقدر أحد أن يخدم سيدين   ، ثنم أكملهنا ابينان سنبب عندم فيه ارلهة ، و

  ألنه إما أن يبغ  الواحد وي نب ارانر ، أو ينالزم الواحند القدرل هذا فقال 

فهذا دليل على وحدانينة هللا ، ونفني األقنانيم  ، 21/  4ي تقر ارار   متى و

 . والشرك عموما الثالو  و
 

انين األقنانيم الثالثنة ، ارب لنتكلم في الننوب التني تنفني المسناوال  عبد المسي  :

علمنننا أن قنند تكلمنننا فنني التوحينند كثيننرا ، والننرو  القنند  ، فل، واالاننن ، و

علمننا أن التثلينن توحيند الخنالا ، وات التني تندعو للاألناجيل ممتل نة اارين

 ليس موجودا ااألناجيل .  
 

 أرو في كالمك نبرل االستسالم .  عـــبـــد هللا :
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ال ، لننيس استسننالما ، ولكننن حتننى ال نكننرر كالمنننا ، الننذي تكلمننناه  عبنند المسنني  :

 االليلة الماضية .  
 

  فقال له لمنااا :  فيه، و 12 لعدداالص ا  التاسن عشر ، قال متى ا عـــبـــد هللا :

، فهننذا وصنن   هللا  وهننو تنندعوني صننال ا ؟ لننيس أحنند صننال ا إال واحنند ، 

اقننرأ انننا النقيننل ، فهننل يسننتويان ؟ ، واسننتقل اننه هللا ارب عننن االاننن ، 

أمننا القلننو    و:  فيننه، و 25 عنندد فنني الصنن ا  العشننرين ،أيضننا امتننى 

دَّ لهنم منن أاني   عن يساري فليس لي أن أعطيه إال عين يميني و ، للذين أُعِّ

 مننن االاننن ، ألن المشنني ة لننآلب العننداد مننن ارب ، الفالقنندرل واالاتيننار و

لراانننن اقنننرأ فننني متنننى االصننن ا  ا، و ؟وليسنننع لالانننن ، فهنننل يسنننتويان ؟

تلك الساعة فال يعلم اهمنا أما الك اليوم و  و:  فيه، و 54 عددوالعشرين ، 

 هنذا علنم السناعة مقننور، و ال أاني وحنده  مال كة السنماوات ، إوال أحد ، 

جناء فني على ارب ، دون الخلق جميعا ، ومنهم االان ، فهل يسنتويان ؟ ، و

  إن ااننن النسننان هننو رب :  فيننهو ، 21عنندد مننرقس االصنن ا  الثنناني ، 

االانن ، يبننين أن كالهمننا ليسننا علننى ، وهننذا فننرق اننين ارب و السنبع أيضننا  

نسنان ، مثنل عيسنى ، ألن ارب لم يكن ق  اان لالدرجة واحدل من المساوال 

   ف انذه جناء فني منرقا أن اطنر  انتهنر عيسنى االانن : عليه السالم ، و

ارب ال يقننرؤ أحنند علننى ، و 52/  1ااتنندأ ينتهننره   مننرقس اطننر  إليننه ، و

وهل الخلق في مقندرتهم تنواي  الخنالق ينتهره ، فهل هما متساويان ؟ ، أن 

علنم ارب فني ا ينتفني التسناوي انين علنم االانن وأيضنفي مرقا وهكذا ؟؟! 

 تلننك السنناعة فننال يعلننم اهمننا أحنند إال ارب    وأمننا الننك اليننوم والسنناعة : 

مننن   و:  13عنندد ، أمننا لوقننا فيقننول االصنن ا  األول ،  52/  15مننرقا 

ظهننر أن ارب يبننين و، وهننذا النننا ي اطننن أمننه يمتلننل مننن الننرو  القنند   

إن القند  ، فبندأ االانن لنه أم ، وارب ال أم لنه ، وهنو  و غير االان غير الر

لوقنا الصن ا  جناء فني القند  فلمنااا يمتلنل مننه ؟؟! ، و كان يشبه النرو 

إننننه  قننال : ااهننب يننا نننيطان ،  ف جااننه يسننوع و فيننه، و 1 عننددالرااننن ، 

، فالعبنادل هلل ارب وحنده ،  إيناه وحنده تعبند  مكتوب : للرب إلهك تسنقد ، و

، فهننل هننا مسناوال ؟! ، وفني لوقنا المغفننرل منن دون هللا  دُ ب نعْ ال يُانن فنأمنا اال

  منن يقندر معننى هنذا أنهمنا ال يسنتويان : والغفران هلل وحده دون االانن ، و

أي االانن ال يغفنر الخطاينا ، ،  21/  3لوقنا  أن يغفر اطاينا إال هللا وحنده ؟  

لمننة علننى ااننن قننال ككننل مننن   وو فنني لوقننا : فكينن  االقسننس والباانناوات ، 

لوقنا  أمنا منن جندف علنى النرو  القند  فنال يغفنر لنه  النسنان يغفنر لنه ، و

فني يوحننا   وحي االمسناوال أم االتفناوت ؟ ، و، فهل هذا الكالم ين 13/  12

، أمنا عيسنى علينه السنالم ، االانن فقنند  11/  1هللا لنم ينره أحند قن    يوحننا 
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فن ين التسناوي اينهمنا فني  ،صروه وعامن جمين النا  الذين عاهدوه  ي   ِّ رُ 

امي أن أعمل مشني ة النذي أرسنلني   قال لهم يسوع طعفيه أيضا ، و؟؟ هذا 

اكنل وضنو  ، ويقول في الص ا  الخامس ، و 51/  1يوحنا  تم عمله  أو

  أنا ال أقدر أن أفعل منن نفسني نني ا ......... ال أطلنب مشني تي انل مشني ة : 

داللننة علننى أي م ، فهننل اعنند هننذا الكننال 53/  3يوحنننا  النرب الننذي أرسننلني  

االان ؟ ، ثم يقول عيسنى علينه السنالم يوجد تشااه ومساوال اين ارب و هأن

/  4يوحننا    و أننا حني انارب  عقزه ، إال من فضنل هللا : مبينا في وضو  

علينه السنالم ، فإاا كان االان حي اارب فهل يستويان ؟ ، يقول عيسنى  32

:   أننا إنسنان قند  فينه، و 13 عنددنا االصن ا  الثنامن ، حعن نفسه في يو

عيسننى يقننول عننن : كلمكنم اننال ق الننذي سنمعه مننن هللا   ، فيننا أيهننا العقنالء 

عليننه ، هننل نكننذب عيسننى ؟؟ ن ، فمننن أيننن ج ننتم ا لوهيتننه إنسننا أنننانفسننه 

 ، صدقوني أنتم مقانين . ونندقكم أنتم ؟؟ ، عن نفسه فيما يقول السالم 

                                                                                                                                                                                             

 هل تريد أن تنهي هذه الليلة ؟  عبد المسي  :
 

لنيس كناهلل عليه السنالم ما ال يدع مقاال للشك أن عيسى لقد تبين لنا ا عـــبـــد هللا :

هذا من كتااكم النذي تقدسنونه ، فقنل االان ليس مساويا لآلب ، و ،عز وجل 

، وهنل لنه نفنس لي : الرو  القد  من من يستوي أمن االان أم من ارب ؟  

   الخنا ا والقدرات ؟؟ 

                                                                           

 ن ن سندال في مهاترات ، اال نك .  عبد المسي  :
 

 . ، لكن عليك أن تقيب عرفع هذا  عـــبـــد هللا :
 

 دع هذا لليلة أارو ، فإني متعب .  عبد المسي  :
 

منطننق  ، والفنني المسنني ية األقننانيم ادعننة كاااننة ، ال أسننا  لهننا  االصننة القننول :و

، وافتنراء علنى هللا عنز وجنل ل اين تلنك األقنانيم كنذب أيضنا االمساوفيها ، و

عدينندل  ننننوبلقنند وردت ااألناجيننل ، ف اجيننل نفسننهانتظهننره األوهننذا مننا 

ارب ، فعيسننى وضننو  ، ال لننبس فيننه ، اننين االاننن واكننل وكثيننرل تفننرق ، و

إلنه واحند ، أرسنله لبنني إسنرا يل ، عز وجل هللا عليه السالم رسول نبي ، و

ننل ، إنكننم لتقولننون إفكننا وزورا ، و ي الُمرس ننل منننفكينن  يسننتو أنننه ال الُمرسِّ

يوجند سنبب منطقني واحند يسنتدعي تلنك المسناوال انين األقنانيم الثالثنة ، انل 

الواجنب لمسناوال اينهنا هنو المنطنق ، وهنو الواجنب ، وانين المنطنق وعندم ا

طبيعة الفنرق انين لفهم حقيقتها ، و في تلك العقيدل تستدعى مسميات عديدل
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وجنود لهنا عنند عناصرها ، لكن أفضل ما نواجنه انه تلنك الفرينة هنو أنهنا ال 

ع ، فننإن كاننن ةمقدسننكتننب  انهننالننننارو فنني أصننول كتننبهم الننذي يقولننون إ

؟ حقيقنة  اا ، ويتبعون منا فيهنفلمااا ال يتبعونه ويدعون كما يقولون مقدسة

لرااننن الصن ا  االندليل البنين علنى الننك هنو قنول يوحننا ، فنني إنقيلنه ، ا، و

، واالصن ا  الخنامس    ألن ارب أعظنم منني  :   فينه، و 21 عددعشر ، 

  ااكروا الكالم الذي قلته لكم ليس عبند أعظنم منن :  فيه، و 23 عددعشر، 

، أفي ق ألي ا كان اعد النك أن يعنارا تلنك األناجينل ا قنة أننه رجنل  سيده  

أن يقنول عيسنى انن أقوو من النك ل  األناجيل ؟ ، ودين يقول اهواه ما يخا

  فينه، و 12 عندد، االص ا  العشنرين ، مريم عليه السالم في اات النقيل 

تكنرارا ، لقند قلنع منرارا و إلهكنم    إني أصعد إلنى أاني وأانيكم ، وإلهني و: 

هننا يسناوي نفسنه انارب عليه السنالم ت ْعبُدُ ، فهل عيسى  إن ارلهة تُْعب دُ وال

أصنننب نا أمنننام ت ننند سنننافر منننن أتبننناع صنننرنا وننننه ال ، وألننن  ال ، إنننننا ؟؟ إ

إننننا اليننوم نواجننه قينندتهم الننن ي ة منننذ قننرون مضننع ، والنننرانية ضنند ع

ال يعلمنون نني ا عننن  هنذا ألنهنمهم تعانند األناجينل ات ند سنافر ، واطا فنة منن

م يقسند تلنك األقناني –موضوع علنى الننع  –هناك رسم كروكي أناجيلهم ، و

ي هنذه أ هر منا انذلك الرسنم أننه جسند التضنارب فنالثالثة والعالقة اينها ، و

عننز وجنل هنو ارب وهننو االانن وهننو انين أن هللا العقيندل تقسنيدا مبانننرا ، و

االانن هنو النرو  القند  ،  لكن لنيس ارب هنو االانن ولنيس، الرو  القد  

ال قيقنة إن هنذه ليسنع قضنية عقلينة ، النرو  القند  هنو ارب !!! و وليس

الغريننب أن كثيننرا مننن عقننول المنطننق السننليم ، وهننا أي قيننا  مننن والهنني ا

ة ال قيقني لهنا اننيرل ، فمنا سنر القاااين الننارو تخضن لها اال فهنم ، وال

 فشلهم فني فهمهنا ، وإاا تمعنن عقنل المنرء فيهنا فشنل فنيإال جهلهم اها ، و

سننلم يقينننا اعنندم الوصننول إلننى حقيقتهننا ومنطقيتهننا ، والموضننوعي منننهم ي

اه كثير من رجال دينهم ، فكانوا صادقين منن أنفسنهم وهذا ما سلم فهمها ، 

أمنننام هللا ،  ، ومنننن أتبننناعهم ، وعلنننى كنننل فلنننيقس كنننل نننننراني منننن نفسنننه

م جيدا ، ويفكر فيه اهدوء وروينة ، فهنل يننل لشنيء وليتمعن في هذا الرس

؟؟ ، إن قضية التثلينن ليسنع قضنية فلسنفية ، وال هني منطقينة وال عقلينة ، 

ولننم تنننب أي هنندف ، وال ، لننم ينننتل عنهننا أي فكننر ، لكنهننا قضننية تافهننة 

اعتمنندت علننى مقنندمات عقليننة أو روحيننة ، ولهننذا ، وإلننى ارن لننم تسننتقر 

نفننو  الننننارو لتسننلم االتثليننن تسنننليما يقينيننا ، ينندفعها ليمننان حقيقننني 

، ولهنذا فالنننارو ال ي بنون المقادلنة فني التثلينن كثينرا ، فتنراهم وصادق 

 الكالم ، ألنهم ال حقة لهم فيه .  يهراون منك ويغلقون
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هنذا الرسنم الكروكني السنااق لنيس رسنما تافهنا ، انل فينه تتقسند مة ال اند منهنا : لك

، في الثالو  والتثلين ، فنارب يختلن  عنن االانن ، عقيدل ومعتقد الننارو 

، و أي منهمننا فلنيس هنن، فلنيس هننو االانن ، والننرو  القنند  يختلن  عنهمننا 

لكن ارب هو هللا ، واالانن هنو هللا ، والنرو  القند  هنو هللا ، فــــكــــيــنـ  

، ال جــــواب ، ال عليك أن تتقبل هذا اال تفكينر ، ألن هنذا فنوق هــــــذا ؟؟! 

http://mycommandmets8.files.wordpress.com/2010/02/511946265.gif
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إدراك العقننل ، فهننل يعقننل هننذا : أن ينننزل هللا عننز وجننل عقينندل ال تفهننم ؟؟ ، 

  العقيدل ؟؟ وما ال كمة من عدم فهم تلك
 

 الليلة السادسة عشرة : 
 

 الثــورة عــلــى الــثــالوث
 

 قل لي لمااا أنزل هللا عز وجل الدين للنا  ؟؟  عبد هللا :
 

ليعبدونه ، وليعرفونه ، وليتعرفوا علنى قندرات انالقهم ، وليطم ننهم  عبد المسي  :

 عبادته .  إلى وجوده معهم في جمين حياتهم ، فيتيقنوا ، وليثبتوا على 
 

 عليه .  وكي  يعبد النا  االقهم ويتعرفوا عبد هللا :
 

 . ووقع االدين والعقل واريات التي يرسلها إلينا في كل حين  عبد المسي  :
 

المقننون هنل يكلن  ان مور : وهل العقل ضروري فني النك ؟؟ امعننى آانر  عبد هللا :

 الدين ؟؟ 
 

 تننؤدو إال إاا فهمننع ، والمقنننون غيننر اننالطبن ال ، فنن مور النندين ال عبنند المسنني  :

لي فلننيس عليننه عقنناب إاا لننم يؤدهننا ، مطالنب اهننا ، ألنننه لننن يفهمننا ، واالتننا

  وحتى لو قام اها فسيقوم اها اال وعي . 
 

هذا جميل ، هكذا السالم ، فالعقل مناط التكلين  ، واندون العقنل ال تكلين   عبد هللا :

 . مطلقا 
 

وننرع الخنالق الاند أن يفهنم حتنى تنؤدو  ف مور الندين ، نعم حقيقة ،عبد المسي  : 

 .  ارضا واطم نان الفرا   والعبادات
 

 والثالو  ؟؟  عبد هللا :
 

 مااا االثالو  ؟؟  عبد المسي  :
 

هنم ال يفهمنوا الثنالو  ، وكثير منن رجنال ديننكم اعترفنوا وأقنروا أنهنم لنم  عبد هللا :

مننهم منن قنال : لنو كنان يسنوع  استطاعوا أن يستوعبوه اعقولهم ، حتى أن

لعقننز عننن اننالقطن ، التنني لننم ينن ت اهننا حيننا وأدرك ادعننة الثننالو  والتثليننن 



 174 

للمسننني يين ، واالتنننالي كنننان سنننيفقد كثينننرا منننن أننننناره  اوننننرحه افهمهننن

ل لننم يننتكلم عننن الثننالو  مننن أساسننه ، وإال ، ولكننن حسنننا أن الرجننوأتباعننه 

   . والخبل لوص  االقنون 
 

من قال هذا ، لم يوجد من رجال دينننا منن يقنرؤ علنى قنول مثنل هنذه  عبد المسي  :

التعبيننرات القاسننية ، والتثليننن كعقينندل سننهلة الفهننم جنندا ، ولننيس اهننا أي 

قنننور فنني فهمهننا ، لكننن ال يفهمهننا إال أصنن اب العقننول الواعيننة العاليننة ، 

، التني تسنتوعب ، والقلوب العامرل المؤمننة والمخلنة والنفو  الخالنة 

دين انفاء راناني ، وقند ال يسنتطين غينرهم الوصنول إلنى منا وصنلوا إلينه ال

 . ، ألن القلب أصفى من العقل وأنقى االعقل 
  

إان فليكلفنوا هنم االندين ، أمنا البشنر العناديين النذين لنم يفطننوا اعند لفهننم  عبند هللا :

طالمننا لننم يفهمننوه ، فالنندين ، التثليننن فننال مالمننة علننيهم لننو رفضننوا النندين 

 مه عقل وفهم جيد ، وإال فال داعو له .  يلز
 

  يؤمننون يقنول غينر هنذا ، ففينه آينة تقنول  –السنالم  –ولكن دينكم  عبد المسي  :

، والغيننب هنننا ال يسننتدعي فهمننا وال عقننال ، اننل يسننتدعي 5البقننرل  االغيننب  

 .   وال نفور إيمانا فق  ، أي تسليما اال فهم ، وإاالصا اغير قنور 
 

الغيب ال ينافي العقل وال يضاد الفهم ، والغيب في األمنور التني لنم يندركها  عبد هللا :

ما ، لكنها ال تناق  العقل ، وال تضاد الفهم ، فناهلل عنز وسبب النسان لعلة 

طنين ، سناللة منن وجل قال لنا في كتااه الكنريم : أننه قند النق النسنان منن 

، ولكنن  ىالقة النسان األولن، ألننا لم نر منا يقينا اما قال وآون ن صدقناه 

حين تقدم العلم ، وا ن في القنة النسنان تنيقن االب نن العلمني أن عناصنر 

عناصر التنراب والطنين ، فنازداد يقينننا اناهلل ، نفس القسم البشري هي هي 

ننار ، قال لنا : أنه يوجند حسناب وجننة وعز وجل  ، وهللاأكثر ا نوازداد إيمان

لمننااا ال نننندقه ون ننن ال لكننن النننار ، ال قنننة وون ننن لننم نننر  الوهنذا غيننب ، 

نملك أينة حقنة علنى تكذيبنه ، وال عقولننا أوحنع لننا اعكنس النك ، ولنم نقند 

معضلة فني فهمنه ، انل منطنق تننديقه أولنى منن منطنق تكذيبنه ، حينن منن 

يننن الخير والمعروف الاد أن يقنازو انالخير ، وفاعنل الشنر يعاقنب اشنره 

عقز عن فهمنه أكناار رجنال ديننكم ، وقنالوا فينه منا  ، أما التثلين عندكم فقد

كفننرا انقلننب عليننه ، وكفننر اننه  –لشنندل عقننزه  –قننالوا ، اننل إن كثيننرا منننهم 

 .  ، ولتعلم أنك طالما لم تفهم الدين فلن ت به اواحا 
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منن رجنال  قنبال أن تندلل لني عمنن عقنز عنن فهنم الثنالو  لقد سن لتك عبد المسي  :

 ديننا فلم تقب . 
 

العنناجزون عنن فهننم التثلينن مننن رجنال دينننكم كثينر جنندا ، انل إن أسنناطين  هللا :عبند 

رجننال دينننكم ، وعلمنناء الالهننوت قنند عقننزوا فعننال عننن فهننم التثليننن ، فهننذا 

سناارا :   منا أعلننى ال قنا ق التني تضننمنتها وأوجنين اليسني يقنول متهكمننا 

تها فني إحندو عقيدل التثلين ، وما أدقها ، فما مستها اللغة البشرية إال جرح

جوانبهننا   ، وهنننذا اوسنننويه يعلنننن فنني وضنننو  اي مغنننزو وعمنننق ، وفننني 

يقول :   لقد الع الكتب المقدسنة منن تلنك المعضنلة ، حتنى فاات ألم حسرل 

وق  أااء الكنيسة حا رين زمنا طويال ، ألن كلمة أقننوم ال توجند فني قنانون 

ء علنى أننه كلمننة اليمنان ، وال فني قنانون مقمننن نيقينة ، وأاينرا اتفنق اراننا

، أمنا !! تعطي فكرل منا عنن كنا ن ال يمكنن تعريفنه ان ي وجنه منن الوجنوه   

: مت سنرا انال ننك فيقول ان لم وأسن  وهو من هو ، القديس أوغسطنيو  

  عندما يراد الب ن عن كلمنة لالعنراب اهنا عنن الثالثنة فني هللا تعقنز اللغنة 

وحنننا فيننتهكم علينننا البشننرية عننن تلننك عقننزا أليمننا   ، أمننا القمننا منسنني ي

سنناارا ، وي نناول مخادعتنننا قننا ال :   نعننود فنكننرر القننول إن سننر التثليننن 

  كينن  وهنني غيننر موجننودل عقينندل كتاايننة ال تفهننم انندون الكتنناب المقنند  

وأننه منن الضنروري أن ال يفهمهنا البشنر ، ألنننا لنو ، االكتاب المقد  ؟؟   

، والرجنل هننا قند كنذب حنين    قدرنا أن نفهم هللا ألصب نا في مناف ارلهة

اب النذي قال إن التثلين عقيدل كتااية ، ألن التثلين أصال ليس موجودا االكتن

يقدسننه هنننو ، فنننال يوجننند ننننا واحننند تكلنننم عنننن التثلينننن فننني الكتننناب النننذي 

قدسننونه ، إن هننذا تزيينن  لل قننا ق ، واننداع لشننعب الكنيسننة ، ثننم يعنننود ت

ألنننا لنو فهمناهنا لننرنا آلهنة، فيناق  هو نفسنه قنا ال : ينبغني أال نفهمهنا 

، وهنل لننو فهمنننا مننراد هللا ننننير آلهننة ، ؟ ؟هننذا مننن رجننل ديننن  يننندرفهنل 

، إن هننذا تالعننب ااأللفننا  ، إان هللا اننا   منننا !! ؟؟ تزاحمننه فنني ملكوتننه 

ليس إال ، وم اولة لتهد ة ثورل العقول على تلنك العقيندل الغينر معقولنة وال 

مبننررل ، وأاشننى أن أقننول إن هننذا الكننالم ال مفهومننة ، وال هنني مفسننرل وال 

 يتفوه اه غر  صغير .  
 

إن الثالو  معنى غير سط ي وال اسني  ، وفينه عمنق غينر م ندود ،  عبد المسي  :

ولنو اسنتوعب واسنتدرك كلنه النتفنع ال تقدر عقولنا حقيقة على اسنتيعااه ، 

ننة ننهيرل ، وأروي لنك ق واوافيهنازالع األلوهية ل، وودواعيها الراواية 

للقديس أوغسنطنيو  تقسند هنذا المعننى ، وهني تقنول : إن أوغسنطنيو  

، ومندو ؟؟ مفكنرا فني الثنالو  كين  يكنون  –كان يسير علنى نناطل الب نر 
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فوجنند طفننال علننى ننناطل الب ننر ي فننر حفننرل ،  –معرفننة حقيقتننه وعقالنيتننه 

ا ألضننن فيهننا هننذ: ف جااننه الطفننل النننغير ، فسنن له لمننا ت فننر هننذه ال فننرل ؟ 

الب ننر الكبيننر ، فتبسننم أوغسننطنيو  وقننال لننه : هننذا ال يقننوز يننا اننني ألن 

الب ر أكبر من حفرتك اكثير ، فض ك الطفل وقال سناارا مننه : وأننع كين  

تريننند وت ننناول  أن تضنننن الثنننالو  القلينننل فننني عقلنننك الننننغير ؟؟ ، فقنننال 

فينه أوغسطنيو  ألُكفنَّ عن هذا ، والشاهد فني هنذا األمنر أن الثنالو  فعنال 

معاني غير كاملنة الوضنو  ، ولنيس مطلوانا مننا أن نفهمهنا ، أو لنقنل أنهنا 

، وهذا ألن عقولنا الننغيرل مهمنا سنمع أعلى حقيقة من ادراكاتنا وعقولنا 

لسنننا فوعلننع فلننن تنننل ل قيقننة الثننالو  ، وهننذا مننن رحمننة هللا انننا ، وإال 

   أدركنا تلك ال قيقة مااا كان سي د  لنا ؟؟!أننا لو  ندري
 

؟؟ ، ولمنا كمنا تندعون إاا كان فهمها غينر مطلنوب فلمنا أوحاهنا هللا إلنيكم  عبد هللا :

تقتهنندون فنني كنا سننكم لتفهموهننا للنننا  ، وتضننراون لهننم األمثلننة الزا فننة 

؟؟ ، لمنااا ال تقولنون لهنم إن حتنى يسنتوعبوها االشمس والمثلن والتفاحنة 

ناقضنع نفسنك حنين قلنع قنبال عقيدل التثلين ينبغي أال تفهنم ؟؟ ، ثنم إننك قند 

إن الدين م تا  للعقل ، وينبغي أن يفهم ، ف نتم تعيشنون اضنطرااا ننديدا ، 

زكرينا الخرو  منه مهما حناولتم ، فنالموتور في هذا األمر ، وال تستطيعون 

اطننر  مننرل يقننول :   الثننالو  سننهل جنندا ، ولننيس معقنندا   ، ومننرل أاننرو 

نياتنننا م نندودل فنني فهمننه   ، ولهننذا يقننول :   الثننالو  فننوق العقننل ، وإمكا

سيظل الثالو  معضلة اال حل ، والغريب في األمنر أن كنل رجنل دينن ي ناول 

أن يفلسنن  الثننالو  امنطقننه الشخننني ، وهننذا اسننبب عنندم وجننود مننندر 

 رااني حقيقي تقاه هذا المعتقد يلملم أصوله ، وينوب غاياته .  
 

رل ، وليسنع كلمنة فورينة منن هللا ، صدقني الثالو  ليسع كلمة مبان عبد المسي  :

ألنها  هرت للنا  حين احتاجوها فعنال ، ولنو كنانوا فني احتينا  إليهنا علنى 

، لكننهم لنم ي تاجوهنا إال اعند عهد الرب يسوع لوجدت اينهم منذ كنان ايننهم 

 . رفعه اقرون عديدل 
 

لنوحي إان دينكم لم يكتمل على عهد يسوعكم ، فمن هنو النذي ننزل علينه ا عبد هللا :

اعده وأكمل الدين ، وجاء االتثلينن ؟؟ أم أن التثلينن لنيس انوحي منن هللا ؟؟ 

م هذه قضية ت تا  إلى حل أكيد ، فالقمين يعلم أن عقيدل التثلين لنم تكنن أينا

علنى زمنن حوارييننه وأتباعنه األوا ننل ،  عيسنى انن مننريم علينه السننالم ، وال

كوني الثناني لت لينه وأول حدين عنها كمنطل  كان حين عقند المقمنن المسن

الننرو  القنند  ، وإدراجهننا فنني الثننالو  ، وال ننسننى أنننه فنني هننذا المقمننن 
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نوقشع أفكار البااا مكدونيو  الذي كان ينؤمن ان ن النرو  القند  مخلنوق 

، فمننن أينننن جنناء هنننؤالء ا فكننارهم هنننذه ؟؟ ، وهنننا ال اننند أن ، ولننيس إلهنننا 

 ــا هــي ؟؟  نستفسر عن الظروف والدواعي التي دعع للتثلين ، م
 

ن األمثلنة التني نضنراها للننا  لفهنم الثنالو  زا فنة لقند اكنرت قنبال أ عبد المسي  :

ومضللة ، فما وجه التزيي  والضالل فيهنا ، منن أنهنا متعنارف عليهنا عنند 

الكنيسة ونعبها ، وارتضوها ألنهم اها فهموا التثلين اكل سنهولة ؟؟ ، أمنا 

لهرطقة ، ولهذا ال نعتد اما قال ، ونعتبنره البااا مكدونيو  فقد حكم عليه اا

 اارجا عن الملة ، أي كافرا . 
 

لن دد أوال األمثلة ثم نقوم انقندها ، واينان عوارهنا ومنا اهنا منن قننور ،  عبد هللا :

وحينها ستعلم أنها أمثلة غير معبرل عنن التثلينن انالمرل ، ولكني نبندأ علينك 

لتشر  لنا كنل مثنال حتنى ننرد علينك أن تعرف لنا التثلين كما تعتقدونه ، ثم 

 ، اطول اخطول .  
 

عقيدل التثلينن ليسنع فلسنفة عقلينة ، أو نتنا  عقنول اشنرية ، لكنهنا  عبد المسي  :

عقيدل أعلنع اواسطة الوحي اللهي في الكتاب المقند  ، فناألمور الخاصنة 

ومنننه  انناهلل ال نسننتطين أن نفهمهننا إن لننم يعلنهننا هللا لنننا ، ألن هللا هننو االقنننا

 . تنبن رسا له إلينا 
 

إان فلت تنا انا الكتاب المقند  النذي يت ند  عنن التثلينن ، و إال حكمننا  عبد هللا :

 عليك االكذب . 
 

عقيدل الثنالو  أعلنهنا هللا لننا فني الكتناب المقند  ، وهني ننيء منن  عبد المسي  :

نتفهمنه و، ولكننا ن اول أن نتخيلنه غيره المسلمات ال نستطين أن ننكره أو ن

 . على قدر استطاعتنا 
 

 موجود انا واضن  فني الكتناب النذي تقدسنونه لقد اكرت قبال إن التثلين عبد هللا :

 ، ف ين الك ؟؟ 
 

ن ن نؤمن اإله واحد مثلن األقانيم ، أي هللا فني جنوهره واحند ، لكنن  عبد المسي  :

 هذا القوهر الواحد مكون من ثالثة أقانيم . 
 

، ذا فنني كتننااكم الننذي تقدسننونه ، أيننن نننا هننذا الكننالم ت دينندا ؟؟ وأيننن هنن عبند هللا :

 كفانا كالما اال حقا ق .
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هناك ننوب عديدل في الكتناب المقند  تبنين أن هللا واحند منهنا :    عبد المسي  :

ألنننه هللا   ،    26/ 12... منرقا اسنمن ينا إسنرا يل الننرب إلهننا رب واحند 

...  ولكننننن هللا واحنننند  ،    12/52... مننننرقا  واحنننند ولننننيس آاننننر سننننواه

  ، وهننناك  2/16... يعقننوب  أنننع تننؤمن أن هللا واحنند  ،    5/23غالطيننة 

فني البندء النق ننوب غير هذه كثيرل جدا ، تبين وتظهر التثلين منهنا :   

  وألننوهيم هنننا انننيغة  1/1... تكننوين  هللا ] ألننوهيم [ السننموات و األرا

  نعمنل النسنان علنى صنورتنا كشننبهناوقنال هللاالقمنن فني اللغنة العبرينة ،   

وقنال الننرب   فننورتنا ونننبهنا جناءت اننيغة القمننن ،    1/24... تكنوين 

   5/22... تكنوين  الله هو اا النسان صار كواحد منا عارفا الخينر والشنر

فنااهبوا وتلمنذوا جمينن األمنم وعمندوهم ، والقمن اين واض  هنا أيضنا ،   

فننننإن الننننذين   ،    21/16... متننننى  القنننند  ااسننننم ارب واالاننننن والننننرو 

يشننهدون فنني السننماء هننم ثالثننة ارب والكلمننة والننرو  القنند  ، وهننؤالء 

  ، ولسنع أعتقند اعند هنذا إال  3/2... رسنالة يوحننا األولنى  الثالثة هم واحد

أن هننذا الكننم والقنندر مننن الننننوب الكتاايننة يخننر  كننل لسننان يقننادل فنني 

 التثلين . 
 

ر  أنع ، و من على ناكلتك ، ومنن يرتضني قبنول تلنك النننوب ال تخ عبد هللا :

على التثلينن فهنو أالنه للداللة على أنها استدالالت راانية موحًى اها الزا فة 

، فارو العقل ، ألنك حتى ال تستطين أن تضن ك اهنا علنى األطفنال الننغار ، 

 . اإان هللا تعالى ونقدها وايان عوارها سهل جدا 
 

   يا صاحبي ؟؟ كي عبد المسي  :
 

صناحبك الشنيطان ، طالمنا ت ناول تزيين  ال قنا ق االكنذب ، كنذا أننا علنى  عبند هللا :

يقين منن أننك فني قنرارل نفسنك ال تقبنل تلنك النننوب دلنيال علنى التثلينن ، 

 انقد استدالالتك الزا فة تباعا ، وارن .  –اعون هللا تعالى  –ولسوف أقوم 
 

 كي  ؟؟!  عبد المسي  :
 

 وجننل نقبلهننا ز انندأ اي انندء جميننن الننننوب التنني تؤكنند وحدانيننة هللا عنن  :عبنند هللا

، ألن معتقندنا فني هللا عنز وجنل أننه واحند أحند  االفظها ومعناها واستدالالته

ؤكد على وحدانينة الخنالق هذا مما يخر  عن نطاق جدالنا ، ونفرد صمد ، و

فني البنندء    ، أمننا ادعا نك اننالنا األول علنى التثليننناكننل وسنيلة عنز وجنل 

، فلفنن    ألننوهيم   غيننر موجننود    الننق هللا ] ألننوهيم [ السننموات و األرا

في النسخة التوراتية  التي معي والتي معك ، فمنن أينن أتينع أننع اهنا ؟؟ أم 
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؟؟ ، فننإاا مننن رأسننك أنننك أنننع الننذي أضننفع التعبيننر ] ألننوهيم [ علننى النننا 

أنننك نزعننع مننن نفسننك  جاءتننك القننرأل لتفعننل هننذا التزويننر علننى هللا فت كنند

اسنتداللك علنى تقديسك لهنذا الكتناب النذي أفتن ت علينه اهنذه السنهولة ، أمنا 

صيغة القمن فيها فهي ضعيفة ، رغم وجنود الزمنة القمنن اهنا ، فهني جمنن 

للتعظننيم لنننيس إال ، ومعناهنننا إلهنني المعظنننم أو راننني المعظننم ، علنننى معننننى 

داء ودعنناء ال يعننني إال رانني الفننراد ، ألن هللا واحنند ، والتعبيننر حننين يننذكر ننن

وإلهي ، أما التعلل ان ن اليهنود منا كنانوا يعرفنون القمنن للتعظنيم فهنذا كنذب 

وضننالل ، انوصننا وأن عقينندل اليهننود فنني إلههننم أنننه واحنند ، ال جمعننا وال 

توراتية كثيرل جمعهنا يندل علنى التعظنيم ، ال علنى  ننوب، ال هناك  اثالثي

 .عرفتهم اها ، وهذا ينفي عدم مالقمن ال قيقي 
 

، ولنيس إلهني ولكن ألوهيم هي على صيغة القمنن ، ومعناهنا آلهتني  عبد المسي  :

 . ،والعبرية ما كانع تعرف القمن للتعظيم المعظم 
 

ال هي على صيغة الفراد ، ارغم وجود الزمنة القمنن اهنا ، وتعنني إلهني  عبد هللا :

، وسننتقد دراسننات  ، وعليننك أن تننذهب لقواعنند اللغننة العبريننة ، وقواميسننها

عديدل مستفيضة حول لفظة ألوهيم على األانا ، ثنم هنب أن ألنوهيم كاننع 

على معنى وصنيغة القمنن فمنا النذي قيند القمنن هننا اثالثنة فقن  ؟؟ أال ي نق 

ثالثنة فقن  ، أن يكون عدد ارلهة عشرل مثال ، فلما قنرت القمن هننا علنى 

 نهم التثلين ق  ؟؟ ما دليلك على هذا ، انوصا وأن اليهود لم يرد ع
 

ألن معتقدنا في الثالو  ، وكتاانا وعقيدتنا امتداد لليهودينة ، والعهند  عبد المسي  :

، فالعهنند القدينند هنو امتننداد للعهنند القنديم جننزء ال يتقنزأ مننن كتاانننا المقند  

 .   القديم 
 

حند ، لكنك استشهدت االعهد القنديم ، واليهنود معتقندهم فني هللا أننه إلنه وا عبد هللا :

هنر حتنى  فهل هنم كنانوا غنافلين عنن هنذا ، أم هنم لنم يعرفنوا طبيعنة إلههنم 

؟؟ ، ونبنني هللا موسننى ، وجميننن   التثلينن لننديكم فنني القننرن الثنناني أو الثالننن

أنبياء اني إسرا يل غفلوا عن تلك ال قيقنة الهامنة ،   اللنه ثالثني األاعناد   

؟ ، إنننك ال تقينند إال ؟؟ ، هننل أنننع راا عننن الننك ، وهننل عقلننك يقبننل هننذا ؟

 . والكالم الزا   الطنطنة 
 

 ال يعنينا أمر اليهود هنا ارن .  عبد المسي  :
 



 181 

ال ، ال يعنيك أمرهم ، ألننك تستشنهد اكتنااهم ، ومخالفتنك لهنم ليسنع فني  عبد هللا :

 . ، ويعنيك ألنك تقد  كتااهم صال ك 
 

 ب . دعنا من هذا النا ، ولنذهب لباقي الننو عبد المسي  :
 

  وقننال ،    وقننال هللا نعمننل النسننان علننى صننورتنا كشننبهنا  الننننوب  عبنند هللا :

لنيس اهنا    الرب الله هو اا النسنان صنار كواحند مننا عارفنا الخينر والشنر

أي داللننة علننى التثليننن ، وحنندين هللا عننن نفسننه انننيغة القمننن فيننه داللننة 

الغينا ، ومنننوب علينه التعظيم ، فاهلل يعظم نفسه ، وهذا المعنى مقبنول ا

في كل اللغات ، وعلينك هننا أن تبنين : منا الندليل العقلني النذي دفعنك لتقننر 

القمن هنا على التثلين فق  ، وتخر  اه منن معننى التعظنيم دون مبنرر ؟؟ ، 

ثنم إن استشننهادك اهنذه الطريقننة لنيس استشننهادا علمينا ، ألنننك إلنى ارن لننم 

الواحند ، انل ج نع انننوب تبنين  ت تِّ انا واض  يبين حقيقنة الثالثنة فني

 الوحدانية وأارو تظهر القمن ، وهذا يكون في حكم التضاد . 
 

 لكن لمااا تقنر معنى القمن هنا على التعظيم ؟  عبد المسي  :
 

، وتلنك قواعند مطلقنا ال يعنني التثلينن هننا ، فنالقمن  ال تس ل سؤال الغافل عبد هللا :

 اها عن مضمونها اغير دليل ؟؟ اللغة واالغتها ، فلمااا أنع ت يد 
 

 لسع أ ن أن ااقي الننوب تستطين هدمها .  عبد المسي  :
 

فنااهبوا   اعنون هللا كمنا هندمع السنوااق أهندم لنك اللواحنق ، أمنا قولنك : عبد هللا : 

، ف قنل    وتلمذوا جمين األمنم وعمندوهم ااسنم ارب واالانن والنرو  القند 

، أو وطبيعنتهم يتعنرا لكينان الثنالو  ما يرد اه عليك أنه نا سنط ي لنم 

أن الثالثننة فنني واحنند ، ولكنننه إابننار وإعننالم علننى ورودهننم معننا فنني النننا 

، ولن أاوا في وضن النا أو ت ريفه ألنه لنيس الموضنن النذي للشهادل 

أجادل عن هذا فيه ، والنا األاير هو المْعنِّي  أكثر من غينره ، وفينه يكنون 

يشننهدون فنني السنماء هننم ثالثننة ارب والكلمننة    فننإن النذينالقندال ، ففيننه : 

 .    والرو  القد  ، وهؤالء الثالثة هم واحد
 

هل معنى الك أنك سنلمع أاينرا انن ة هنذا الننا ، وأننه دلينل علنى  عبد المسي  :

 ورود التثلين االكتاب المقد  ؟؟ 
 

قنند  اننالطبن ال ، ولسننع أنننا فقنن  الننذي أقننول هننذا ، فقننامو  الكتنناب الم عبنند هللا :

يقول اال رف :   والكلمة نفسها   التثلينن أو الثنالو    لنم تنرد فني الكتناب 
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المقد  ، ويظن أن أول من صاغها وااترعها واسنتعملها هنو ترتلينان فني 

القرن الثاني للميالد   ، أيضا سبيليو  وهو من رجنال القنرن الثالنن يقنول 

ننادو آرينو  انـ :    :   إن التثلين ليس أمرا حقيقيا في هللا   ، وعقب النك

أن األب وحده هو األزلي اينما االان والرو  القد  مخلوقان متمينزان عنن 

 سا ر الخليقة    . 
 

ولكنك تعتمد هنا على الهراطقة والمبتندعين علنى المسني ية ، فالكنل  عبد المسي  :

يعلننم أن سننبيليو  وآريننو  كانننا اننارجين علننى الكنيسننة ، وأصنن اب انندع 

 وان راف .  

ال انند أن يتعننرف النننا  علننى هننؤالء ، ويتعرفننوا علننى أرا هننم ، وكينن   هللا :عبنند 

حوراوا ، ونكل اهم ، فلقند أحرقنع الكنيسنة قنبال جناليلو ، وأتضن  فيمنا اعند 

أنه كان على ال ق والكنيسة على الباطل ، إن الكنيسة الينوم منا زالنع علنى 

ن فننوق الدراك الباطنل حنين تقننول :   إن عقيندل التثلينن عقينندل سنامية ترتفن

البشري ، وال يدركها العقل مقردا ألنهنا ليسنع وليندل التفكينر البشنري ، انل 

هنني إعننالن سننماوي يقدمننه الننوحي المقنند    / قننامو  الكتنناب المقنند  / 

ثنالو  ، ثنم أليسنع الكتنب السننماوية هني إعنالن سنماوي أيضنا أم مننااا ؟؟ ، 

وإدراكننه اعمننق مننه وهننل العننالن السننماوي ينبغنني أال يفهننم ، أم ينبغنني فه

 ؟؟ واطم نان 
 

 نعم ، ولكن تلك عقيدل .  عبد المسي  :
 

العقيندل ينبغني أن تكننون أيسنر فهمنا ، وأقنرب عرفننا ، وأكثنر قرانا ، ألنهننا  عبند هللا :

قنند عننز وجننل ق ، وإال إاا كننان هللا وخلننمهني جسننر التواصننل اننين الخننالق وال

عرفتمننوه أنننتم ؟؟ ،  أافنى عنننا حقيقننة هننذا الثننالو  كمنا تنندعون كننذاا فكينن 

وإاا كان هو سر فوق الدراك البشري فلما تسعون جاهندين لتعلمنوه للننا  

 ؟؟  
 

هنل عقنزت عنن هندم النننا األاينر فني التندليل علنى صن ة الثننالو   عبند المسني  :

 من الكتاب المقد  ؟؟ 
 

العنندد هننذا النننا مننن رسننالة يوحنننا األولننى ، ويقننب أن يننرد كننامال ، مننن  عبنند هللا :

  هنذا هنو النذي أتنى امناء ودم ، :  اد  حتنى العندد الثناني عشنر ، وفينهالس

يسوع المسي  ، ال االماء فق  ، ال االماء والندم ، والنرو  هنو النذي يشنهد 

، ألن النرو  هننو ال ننق ، فنإن الننذين يشننهدون فني السننماء هننم ثالثننة ، ارب 

ن فني والكلمة والرو  القند  ، وهنؤالء الثالثنة هنم واحند ، والنذين يشنهدو
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األرا هنم ثالثنة ، النرو  والمناء والندم ، والثالثنة هنم فني الواحند ، إن كننا 

نقبننل نننهادل النننا  فشننهادل هللا أعظننم ، ألن هننذه هنني نننهادل هللا التنني قنند 

ننهد اهنا عننن ااننه ، مننن ينؤمن اناان هللا فعنننده الشنهادل فنني نفسنه ، مننن ال 

لتني قند ننهد اهننا هللا ينندق هللا فقند جعلنه كااانا ، ألننه لننم ينؤمن االشنهادل ا

عن اانه ، وهذه هني الشنهادل أن هللا أعطاننا حينال أادينة ، وهنذه ال ينال هني 

 في اانه ، من له االان فله ال يال ، ومن ليس له اان هللا فليسع لنه ال ينال  

لدينا سنتة ننهود ، ال ثالثنة فقن  ، ثالثنة فني  ، اداية ن ن في هذه الننوب

  القد  ، وهنم واحند فني ااتهنم ، وثالثنة فني السماء ، ارب والكلمة والرو

األرا ، وهنننم أيضنننا فننني الواحننند ، وهنننم النننرو  والمننناء والننندم ، إان لقننند 

أصب نا أمام سادو  ال ثنالو  ، فهنل نقنوم أيضنا اعبنادل المناء والندم ألنهنم 

فنني الواحنند أم مننااا ؟؟ ، ثننم هننل الننرو  التنني تشننهد فنني السننماء هنني نفسننها 

؟؟ ولنو أنننا غيرهنا را أم تلنك رو  وهنذه أانرو الرو  التي تشنهد فني األ

  وأمنا :  الة يوحنا تلك ، وعلى األاا العدد الثالنن ، ففنيعدنا لمفتت  رس

، فن ين النرو  القند   نركتنا ن ن فهي من ارب ومن اانه يسوع المسي   

هننا مننن هننذه الشننراكة الثنا ينة ؟ ، فننن ن هنننا أمننام إلنه ثنننا ي ، وأمننام تميننن 

فني هنذه الشنراكة ، وتنوم  له ا وعنادا ، فالرو  القد  ال وجودلل قا ق كبر

هارار في كتااه من أجل المسي  كتب يقول اكل وضنو  :   إن األمنر األكثنر 

إحراجا االنسبة للكنيسنة هنو صنعواة إثبنات أي تننري  يتعلنق االعقيندل منن 

لو  االل وثا ق العهد القديد ، وابسناطة ال يمكنننا أن نقند اكنرا لعقيندل الثنا

في أي مكان من الكتاب المقد    ، واناء على ما سبق يقب أن نسن ل عنن 

انوصنا وأنهنا مازالنع طلسنما اا تلك العقيدل ، وما إيقااياتهنا ،  الدافن من

 غموا ؟؟   
 

 راما كونها طلسما رحمة من هللا انا .  عبد المسي  :
 

يتعنب رؤوسننا االب نن فني  فليرحمنا هللا أكثر وليخفها عنا تماما ، حتى ال عبد هللا :

 أسرارها ، وأمثلتها غير الموفقة في نرحها .   
 

ثنالو  ، وهني اهنا تشنر  لمنااا تلنك األمثلنة غينر موفقنة فني ننر  ال عبد المسي  :

 يوم ؟؟ االكنا س كل 
 

 اداية أقانيم الثالو  متساوية أم ال ؟؟ ، وكاملة أم ال ؟؟  عبد هللا :
 

 ثة كاملة تامة ، ومتساوية ، وأزلية منذ البداية . األقانيم الثال عبد المسي  :
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 جيدا .  ك، حدد كالمأزلية أم منبثقة ؟؟  عبد هللا :
 

 ال أزلية منبثقة .  عبد المسي  :
 

ال ين  ، وال يكون ، فإما أزلينة فتكنون جمينن األقنانيم متسناوية زمانينا ،  عبد هللا :

ها في الواحد ، وإمنا أن تكنون ومستقلة ، وال راا  اينها ، وهنا يسق  ات اد

منبثقة اعضها عن اع  ، وهنا يلزم فيهنا عندم المسناوال ، والتتناان زمانينا 

وتننناق  أمننا غيننر الننك فهننو تضننارب وأصننل وفننرع ، اننين قننديم وحنناد  ، 

 .  ، وكالم اغير منطق وجنون 
 

 ال إنها أزلية منبثقة .  عبد المسي  :
 

قبلنه أي عقنل ، فاالنبثناق فعنل لنه زمنن مهمنا هذا تناق  وتضارب ، وال ي عبد هللا :

أي فننرق  –توغلنننا فنني القنندم ، واالنبثنناق معننناه الخننرو  والتوالنند ، وأنننتم 

علننى رأينين فنني هننذا األمنر ، أولهمننا أزلينة ارب وانبثنناق االاننن  -النننرانية 

انبثنناق الننرو  القنند  نننه ، واراننر أزليننة ارب واالاننن ووالننرو  القنند  ع

ف ين يت قق االنبثاق تنتفي األزلية ، وينتفني التسناوي ،  عنهما ، وعلى كل و 

وكتااكم النذي تقدسنونه يظهنر عندم التسناوي انين هنذه األقنانيم أصنال ، ففني 

  أنا ال أقدر أن أفعل من نفسي نني ا ، كمنا يقول أقنوم االان :  3/53يوحنا 

اننل مشنني ة ارب  أسننمن أديننن ، ودينننونتي عادلننة ، ألننني ال أطلننب مشنني تي ،

، ف قنوم االان هنا عناجز عنن أقننوم ارب ، وهنو انال مشني ة  الذي أرسلني  

نل ، ، على االف أقنوم ارب الذي له كل المشي  ة ، وهنو ُمرس نل وارب ُمرسِّ

نن اربو ،  15/52ل منن مور ، ويقننول أقنننوم االاننن فنني مننرقا آمننر والمرس 

وم ، وتلنك السناعة فنال يعلنم   وأمنا النك الينمظهرا جهله أمنام أقننوم ارب : 

، أيضننا  اهمننا أحنند ، وال المال كننة الننذين فنني السننماء ، وال االاننن ، إال ارب  

ورد امواضن عديدل من األناجيل أن أقننوم االانن يننلي ويتعبند ألقننوم ارب 

، أفال يدل هنذا علنى عقنز واحتينا  وتعلنق أقننوم االانن  –والعكس لم يرد  –

  واعدما صرف القموع صنعد إلنى  11/25ا امتى ا قنوم ارب ؟؟ ، ورد هذ

   وفيمنا هنو يننلي علنى انفنراد   6/11، وفي لوقا  القبل منفردا لينلي  

، فهل مازلع منرا على أن األقانيم متساوية ؟ ولمنااا لنم يننلِّ ارب لالانن 

مثلمنا صنلى االانن لننه ؟؟ ، ثنم أينن النرو  القنند  منن هنذه الننلوات تنننلي 

األقنننوم الثنناني االكننذب ، والتهمننع  التهمننع   أصننررت   وينننلى لهننا ؟؟ ، لننو

 ، فمااا أنع فاعل ؟؟ كتااك الذي تقدسه االكذب أيضا 
 

 لكننا توارثنا هذا عن طريق رجال ديننا منذ األزل .  عبد المسي  :
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هذا منا توارثتمنوه ، وهنذا عقلنك ، فنااتر منا نن ع ، ف ننع لسنع قاصنرا ،  عبد هللا :

هنم ت نع ، وكفاك اداعا لنفسك ولمن حولك ، ومنن  والمعادلة ليسع صعبة

يندك ، ال انند هننا مننن وقفنة للعقننل ، ت سنم فيهننا أمنرك ، ال أن تقننول توارثننع 

  . ، فرجال دينك لن يغنوا عنك ني ا يوم القيامة هذا عن رجال ديني 
 

 . ، إنني مرهق إنني في حيرل  عبد المسي  :
 

ننك د ؟ ، أننع تننعب األمنور علنى نفسنك ، أللما ، ألم تتض  لك األمور اع عبد هللا :

تريد أن ت يا في هذا النراع ، وت به وتعشنقه ، ف ننع ال تريند الخنرو  منن 

  ، التي ال ترو فيها صوت العقل . هذه الشرنقة الفارغة 
 

الى وض ع ، ولكنن الثنالو  ال يندرك اسنهولة ، وفينه ألغناز كثينرل ،  عبد المسي  :

، وأننا علنى يقنين ان ن ، وإدراك كنل عقنل إدراكي وأنا أعترف وأقر أنه فوق 

تلك األمثلة التي تضرب لنا ال تفي ، وال تقندي معننا نني ا ، انل نتقبلهنا ألننه 

ينبغي علينا عدم تكذيب رجال ديننا ، نتقبلهنا ألنهنا مفروضنة عليننا ، وعنار 

 .   ، إنني في حيرل واضطراب أن نظهر عدم فهمنا لها 
 

وسننوف أنننرحه لننك عننن طريننق ومنندرك جنندا ، سننهل جنندا ،  ال ، اننل هننو عبنند هللا :

، اعن  األمثلننة ، مثنل التفاحننة والشنمس والمثلننن ، أو عنن طريننق الصننبن 

  فهذه هي أمثلة الكنيسة لكم أليس كذلك ؟؟
 

 هل تسخر مني ؟؟  عبد المسي  :
 

ال أنع تسخر من نفسنك ، وت ناول انداع عقلنك ، حناول أن ت تنرم عقلنك  عبد هللا :

، حناول أن تسنتقل ارأينك ولنو اعة واحندل ، فقند تسنتري  العمنر كلنه لمدل سن

 . لساعة واحدل 
 

 دعنا من هذا ، ولنتعرف على موقفك من تلك األمثلة .  عبد المسي  :
 

إفهامننه للنننا  ، ولقنن تم إلننى ت نناولون لقنند عقننزتم عننن فهننم الثنالو  ، و عبند هللا :

ر علننى أنفسننكم وعلننى عقنند مقارنننة علننى أنننياء ماديننة ، حتننى تسننهلوا األمنن

تضنناراع مننن  –فنني حقيقتهننا  –والتشننبيهات ، ولكننن تلننك المقارنننات  الننا 

التثلين ، ولم توضن ه ، فهنل تندري لمنا رجنال ديننكم ضنراوا الشنمس مثناال 

 لشر  الثالو  ؟؟  
 

 عادي ، مثال ك ي مثال .  عبد المسي  :
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 ر . ال ، ليس مثاال ك ي مثال ، ال هذا مقنود ومدا عبد هللا :
 

، أم ه  هن  ، ومنا القنند والتنداير فينه ، هنل تلنك اطنة لهندم الثنالو   عبد المسي  :

 ؟؟ لهدم المسي ية ااتها 
 

اطنة لتمكنين الوثنينة فني النننرانية ، وانوصنا أننه مثنال علنى  انل هني عبند هللا :

غير معناه ، وال يفي اشر  الثالو  ، لعدم انطباقه علينه ، فقند قنال الندكتور 

ما معننى أن يسنوع المسني    ، وهو أحد رجال دينكم ، في كتااه  هاني رزق

، عن مس لة الشمس كمثال على الثالو  :   اتخذ أحندهم منثال   هو اان هللا 

مننن الشننمس ليقننرب معنننى الثننالو  ، فقننال إن الشننمس علننى هي ننة دا ننرل ، 

وهني مضنني ة ، ولهنا حننرارل ، وقند أاطنن  هنذا الشننخا رغنم اجتهنناده ، ألن 

لو رفعنع عنهنا ااصنية ال نرارل لننارت ناقننة ، أمنا فني الثنالو  الشمس 

المقنند    ارب واالاننن والننرو  القنند    نقنند أن هللا ارب هننو إلننه كامننل ، 

وهللا االاننن هننو إلننه كامننل ، وهللا الننرو  القنند  هننو إلننه كامننل ، وهننم أقننانيم 

م أن ، ونسننيتأ . هنـ ثالثنة داانل القنوهر الواحند ، وال يمكننن الفننل ايننهم   

 . االان انفنل عن ارب حين نزل األرا ليخلا النا  كما تدعون 
 

 لكن كي  هذا المثال اطة لتمكين الوثنية في الننرانية ؟؟ عبد المسي  :
 

إن الشنننمس  لنننع م نننورا ر يسنننيا فننني المسننني ية ، وهنننذا يرجنننن إلنننى  عبننند هللا :

النذي  قسطنطين ، فقسطنطين كان وثنينا عااندا للشنمس منن دون هللا ، وهنو

تنندال النتخنناب المسنني  إلهننا فنني مقمننن نيقيننة ، والننك اعنند رفنن  معظننم 

األسنناقفة ال اضننرين ت ليننه المسنني  ، وهننذا مثبننع تاريخيننا ، وأقننر اننه عنندد 

كبيننر مننن علمنناء الالهننوت الننننراني ، والغريننب أن كثيننرا مننن رجننال النندين 

 الننننراني ينندينون االفضننل لقسننطنطين ، لقيامننه اتطننوير المسنني ية ، اعنند

تطويرها األول على يند انولس ، وحتنى ينردوا القمينل لنه جعلنوه إمبراطنورا 

رمنزا للمسني ية ،  –الشنمس  –صال ا اارا ، وأانذوا منن إلهنه النذي يعبنده 

فقعلوهنننا فننني انننادئ األمنننر رمنننزا للقدسنننيين ، اننن ن وضنننعوا فننني رسنننومات 

أي معبنننودهم القدسنننيين الننندا رل الننننفراء الننن  رؤوسنننهم رمنننزا للشنننمس 

، حتننى عيسنى انن منريم قنند  ذي سنتقده فنني جمينن تلنك الرسنوماتالنوثني الن

، ثنم اعنند  راطنوه انذلك القننرب األصنفر دلنيال علننى دمنل المسني ية االوثنيننة

المنن مور اننه فنني الكتنناب المقنند  ،  –الننك حولننوا يننوم الننرب مننن السننبع 

إلننى األحنند ، ألنننه يننوم الشننمس المقنند   –والمنن مور اعنندم تبدليننه أو تغيننره 

أي  ) Sundayالنن  دليننل علننى الننك مسننماه االنقليزيننة   لقسننطنطين ، وأ
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ثااننع تاريخيننا أيضننا أن ينوم األحنند كننان هننو اليننوم المقنند  ينوم الشننمس ، و

 . ، و ني أن كل هذا ليس وليد المنادفة ، ال معد ومدار له لعباد الشمس 
 

لكن لمااا الصرار على الشمس كمثال للثنالو  ، منن أن هنناك أمثلنة  عبد المسي  :

أاننرو ، واننالطبن سننتكون غيننر مرتبطننة اكننل هننذه المعنناني الوثنيننة ، التنني 

 ارتبطع اها الشمس؟؟ 
 

الشنمس لننم تختنر ممنن ااتارهننا هبناء ، انل ااتيننرت اعناينة لضنالل كثيننر  عبند هللا :

منننن البسنننطاء والعامنننة ، اسنننبب عننندم فهمهنننم لطبيعنننة وماهينننة الشنننمس ، 

هللا مثنل الشنمس ، وكنن نهم وعالقنة الضنوء وال نرارل اهنا ، فن وهموهم ان ن 

استقلوا أن تكنون الشنمس رمنزا للقدسنيين ، ويومهنا يومنا للنرب ، فننارت 

هي رمزا هلل ، تعالى هللا عن الك علوا كثينرا ، لكنن هنل تندري أن مقمنوع    

   ؟  5=  1+  1+  1
 

 . نعم  عبد المسي  :
 

 لكن لمااا ثالثة وليس واحدا ؟   عبد هللا :
 

 ا تعلمناها .  هكذ عبد المسي  :
 

 ال ، ال ألن تلك نسب متساوية ، ومستقلة ، وتضاعفع مرتين .  عبد هللا :
 

 ومااا في الك ؟  عبد المسي  :
 

ألن هذا هو حال األقانيم تماما ، وعلى هنذا فمسنت يل أن يكنون مقمنوع    عبد هللا :

   ، هذا جنون .  1=  1+  1+  1
 

ثالثة أضالع ، وهم فني النهاينة يكوننوا مثلثنا أليس المثلن مكونا من  عبد المسي  :

 واحدا ؟؟ 
 

نعم ، حقيقة ، المثلن مكون من ثالثة أضالع ، وليس من ثالثنة مثلثنات ،  عبد هللا :

وكل ضلن هو جزء من المثلن ااته ، لكنه ليس مثلثا مسنتقال وكنامال ، لهنذا 

 لعقل .    ، فهذا االف العلم وا 1=  1+  1+  1أنا على غير رضا ا ن   
 

 ولكننا نتكلم في أمور الدين .  عبد المسي  :
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ألم تقل في ادء حنديثك : نعنم حقيقنة ، فن مور الندين ، وننرع الخنالق الاند  عبد هللا :

، وأنع ارن ترف  فهمها ، وترف  أن تفكنر فيهنا أن تفهم لتفعل وتقام ؟؟ 

السنالم  اعقلك ، وتدعي أنك ورثع هذا عن السااقين منن رجنال الندين ، أمنا

أيها الرجل فهو يعلي قيمة العقنل لكني يفكنر فني كنل ننيء ، حتنى فني الندين 

 ااته ، ألن هذا هو دافن االطم نان فيما تعتقد . 
 

ن ن أمام اضنطراب ننديد ، ال يسنتطين أصن ااه الندفاع عننه ، وال  االصة القول :و

وأي المقادلة العاقلة فيه ، وهو اط  ممقو  من كل عقل ، ومن أي علنم ، 

حوار يفت  في هنذا المقنال يغلنق سنريعا علنى ال ننيء ، فالثنالو  والتثلينن 

ومنن وانار  جندار النوعي ، انار  حندود العقنل ، وانار  حندود المنطنق ، 

أراد أن يقبله فليقبله على علته ، اال تفكينر ، وال تنداير وال فهنم ، وهنذا هنو 

لننك جريمننة ، وتوفننوق إدراكهننم أنننه فننوق عقننولهم ، معتقنند الننننارو فيننه 

، علنى النرغم منن عندم وحق من يعولون يرتكبها الننارو في حق أنفسهم 

وجننود أي دليننل عليننه فنني كتننااهم الننذي يقدسننونه اعهديننه القننديم والقدينند ، 

وعلننى الننرغم مننن اعتننراف كثيننر مننن علمنناء الالهننوت ورجننال دينننهم الكبننار 

فنوق اعقزهم عن فهمه وهضنمه ، ولهنذا اتفقنوا وارتضنوا أن يقعلنوه سنرا 

مستوو الدراك واالحتمال ، وعليهم أن يؤمننوا انه هكنذا ، وفقن  ، فني اات 

الوقع النذي ي نرب فينه رجنال ديننهم وكهننتهم علنى تعلنيمهم إيناه وننرحه 

 –مضننننطراة ومتهالكننننة  –لهننننم نننننروحات عدينننندل ، وا مثلننننة توضنننني ية 

يض كون اها على عقول العامة والبسنطاء مننهم ، لنذا يقنب أن تقنوم ثنورل 

ة علنى هنذا الثنالو  ، حتنى يسنتعيد الننا  عقنولهم للرنند والنننال  ، عقلين

وحتننى ال ي اننذ النننا  كالمنننا علننى أنننه كننالم اننال دليننل ن ننيلهم علننى التننورال 

  اسنمن ينا إسنرا يل النرب والنقيل ، فلقد ورد االعهند القنديم فني الوصنايا : 

اهننا اليننوم  إلهننا رب واحنند ............ ولننتكن هننذه الكلمننات التني أنننا موصننيك

، أي أن هنذه    2 – 1/  4على قلبك ، وقننها علنى أوالدك ........... تثنينة 

الوصية االوحدانينة ليسنع لسنرا يل فقن  ، ولكنن لذريتنه منن اعنده ، ولنذلك 

قال عيسى ان مريم عليه السالم أنه متمسنك اهنذه الوصنية ، ثاانع عليهنا : 

،    13/  1.......... متنى    ألنه مكتوب للرب إلهك تسنقد وإيناه وحنده تعبند

فإيناه وحننده تنفني عبننادل أي  أحند سننواه ، ثننم ينزداد عيسننى علينه السننالم فنني 

  ال تظنوا أني ج ع ألنق  الننامو  أو األنبيناء ، الت كيد على الك ليقول : 

، فننإاا كننان نننامو     12/  3مننا ج ننع ألنقنن  اننل ألكمننل ........... متننى 

الوحدانية فهل عيسى علينه السنالم سينقضنه موسى عليه السالم يدعوا إلى 

، ويدعوا للتثلين ؟؟!! اللهم ال ، وهناك جاننب آانر منن جواننب نقند األقننوم 

أن  –اننا النقينل  –الثاني لهذا الثنالو  ، أي أقننوم االانن ، فهنو ال ينن  
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  هللا لنم يننره أحند قنن  ......... يكنون إلهنا ، حيننن هللا كمنا ورد فنني األناجينل : 

، أمننا عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم فلقنند عننايص النننا     11/  1يوحنننا 

واننالطهم ، ورأوه رؤيننا العننين ال سننية فكينن  يكننون هننو هللا ؟؟!! ، وهننذا 

الكتاب الذي يقدسه الننارو اقمين أسفاره وأناجيله ورسنا له لنيس انه أي 

حدين عن التثلين ، ال من قريب وال من اعيد ، ال ولنم ينرد انه لفن  الثنالو  

يضا ، وال لمرل واحندل ، ولنو عرضنا علنى سنبيل الخطن  والسنهو والنسنيان أ

!! ، وإنني ألعقب غاية العقب : كي  يكنون كتناب عقيندل ، ودسنتور دياننة 

، ومنننهل عبنننادل ، ووحننني إلنننه ، يقنننال إنننه سنننماوي ، منننوحى انننه منننن رب 

،  العالمين ، االيا من التعبير عن أهم وأكبر عقيدل يعتقدها أتبناع هنذا الندين

أال وهني التثلينن ، إن الكتنب التني يضنعها أصن اب الملنل والن نل والمننذاهب 

ويقعلونننه اننل ، فيهننا الوضننعية ال يتورعننون عننن صنننن معتقنند انناب اهننم 

م ننور كتننااهم الننذي يقدسننونه ، واننه يقيمننون نننعا ر دينننهم اغيننر حننر  وال 

مالمنة ، وهنم مننن هنم فني البعنند عنن صن ي  النندين ومفاهيمنه ، ألنهنا مهمننا 

ديانات وضعية غير مقدسنة ، أمنا المسني ية النننرانية فعقيندتها فهي ع عل

، هننل اسنبب أنهنا وضنعع اعند قننرون وعقينب ليسنع اكتااهنا ، وهنذا غرينب 

م ؟؟ ، وهننل يعقننل هننذا ، ومننن مننن نننزول الننوحي علننى عيسننى عليننه السننال

؟؟ ، لكن رغم هذا فهذا فالكتاب الذي هو منن النننارو الينوم ال  يرتضي الك

هلل رب ن معتقنند قننوي راسنن  ال يتزلننزل ، أال وهننو التوحينند الخننالا يخلنو منن

نا بة فني  ةشواه أيالخالا هو المعتقد الذي ال ت، نعم ، فالتوحيد العالمين 

، وهنا فعلى النننارو أن يسن لوا أنفسنهم القديم والقديد هذا الكتاب اعهديه 

تننااهم البننين معتقنند كالتوحينند : منا األسننباب والنندوافن التنني تقعلهننم يتركنون 

اضن  وال مفهنوم اعتقنادا غينر و، الغنام  التثلينن نديد الوضو  ليعتقندوا 

يب ثنوا ا ؟؟؟ ، وإنني ناصن  لهنم أن ي يقدسنونهوال أسنا  لنه فني كتنبهم التن

ننرانية ؟؟ ، ولمنا كين  دانل إلنى النمن أينن أتنى ؟؟ ، وعن منش  التثلين ، 

أول منن جناء انه ،  أتى ؟؟ ، ومااا ترتب عليه من اينر ومنن ننر ؟؟ ، ومنن

، وأن التثليننن اعينند كليننة عننن وحينهننا سننيعلم الننننارو أنهننم علننى ال نننيء 

 . أصل معتقدهم في كتبهم التي يقدسونها 
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  الليلة السابعة عشرة 

 

 ؟؟  هللا  عند أ إله أم رسول من
 

لمسنننلمون ن نننن ا –عيسنننى انننن منننريم ، علينننه السنننالم ، هنننو عنننندنا  عـــبــنننـد هللا :

، صنناحب مننن عننند هللا تعننالى رسننول عبنند هلل ، اشننر نبنني و –مين المسننلو

رسننالة ، إلننى اننني إسنننرا يل ، ال لغيننرهم ، ولنند اإعقننناز ينندلل علننى نبوتنننه 

، انال أب إنسنانة ، وهني امنرأل ، من أم ، هي مريم العذراء البتنول واشريته 

 م اجنا عنن دعوتنه ، حتنى رفننلم في المهند ، مندافعا عنن أمنه ، و، و تكله 

، ويتقلنى هنذا اوضنو  هنذا قرأنننا فينه رانه ، لنم يننلب ، ولنم يقتنل ، و إلى

 . في سورتي آل عمران ومريم 
 

ني فني عقيندتنا ، ننزل الرب يسوع ، إلهنا ، و اان إلهنا ، األقنوم الثنا عبد المسي  :

، ثننم منن أجلننا صنلب ، و قتنل ، و قبنر لخالصننا ، وافتندانا انفسنه ، تن لم ، و

رفن ، ليقلس عنن يمنين هللا ، ارب ، ليشنفن ألحبا نه ينوم قام من موته ، ثم 

 . الكبرو والخالب األزلي الدينونة 
 

إنسنان اشنر ، وأننتم تقولنون إننه  علينه السنالم  ن ن نقنول إن عيسنى عـــبـــد هللا :

أحنندنا علننى  اراننر كننااب ،إلننه ، وااننن إلننه ، وهننذا يعننني أن أحنندنا صننادق و

 يس كذلك ؟ أل النواب وارار على الخط  ،
 

اراننر ، نعننم ، هننو كننذلك ، لكننن هنل نمتلننك أدوات تنننن  أحنندنا مننن  عبند المسنني  :

تثبع ال ق اليقين فينه ، إن كنال مننا متمسنك امنا هنو معتقند اشندل ، وك ننه و

  جلده الذي ي ميه . 
 

ت الننك موجننودل فنني كننال الننديانتين وفنني كتاانننا أدوانعننم اننال نننك ، و عـــبــننـد هللا :

 لننيسوإلهنا ،  علينه السنالم   ن عيسنىوتعتقند اننتنؤمن لكنن لمنااا كتنااكم ، و

  اشرا ، هل لديك أي دليل على الك ؟؟  نبيا
 

األسنننباب كثينننرل ، متعنننددل ، ومتنوعنننة ، وكلهنننا تننننب فننني اوتقنننة  عبننند المسننني  :

منهننا علننى سننبيل المثننال ، ال ال نننر : لقنند جنناء الننرب يسننوع ألوهيتننه ، و

منننن جنناء امثنننل هننذه المعقنننزات شننر ، وقننزات عديننندل ، فننوق طاقنننة البامع

، وهنذا ألن قندرل البشنر مهمنا  هو إلنه انال ننك مست يل أن يكون اشرا ، ال
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، حتنى األنبيناء المسي  ، وال تستطين فعل ما فعله رانا يسوع علع م دودل 

 .  السااقين لم ي توا امثلها ، وهذا ت كيد على ألوهيته 
 

مسنت يل علنى التني هني فنوق طاقنة البشنر ، وقنزات لكن منا هني المع عـــبـــد هللا :

، لننيس نبيننا وال نبنني رسننول أن يفعلهننا ، فضننال عننن أن يكننون اشننرا عاديننا 

، يا صاحبي إن كل معقزل ال اند أن تكنون فنوق طاقنة البشنر ، وإال ال رسوال 

 يكون هناك إعقاز ، أليس كذلك ؟؟  
 

، فهنذه معقنزل ال ين ت أقواها هني إحيناء المنوتى أهم تلك المعقزات و عبد المسي  :

الرسل ، ال هي من صنين ارلهنة فقن  ، فقند جناء االكتناب  اها األنبياء ، وال

،   24 -25 األعنننداد مننننلصننن ا  التاسننن ، المقنند  فننني إنقيننل متنننى ، اا

القمننن   ولمننا جنناء يسننوع إلننى ايننع الننر يس ونظننر المزمننرين وفيهننا : و

لمنا ا مة فضن كوا علينه فيضقون قال لهم تن وا فإن النبية لم تمع لكنها ن

أمسنك ايندها فقامنع الننبية فخنر  النك الخبنر إلنى تلنك أار  القمن دانل و

كنننذلك جننناء اإنقينننل يوحننننا ، الصننن ا  ال نننادي عشنننر ، ، و األرا كلهنننا  

لمننا قننال هننذا صننرل انننوت عظننيم :   وا : فيهنن، و 11 – 15 األعننداد مننن

وجهنه ت ا قمطنة وعازر ، هلم اارجا ، فخر  الميع ويداه ورجاله مراوطنال

لعنازر هنذا كنان قند ، و دعنوه ينذهب  فوف امنديل فقال لهم يسوع حلوه ومل

، ولكن الرب يسوع أحياه ، والحياء مسنت يل أن يكنون مات منذ أراعة أيام 

 . ، ولم يرد أن نبي ميز اهذا العقاز صنيعة اشر 
 

هنننناك منننن زات ، وانننادئ  انندءو ، جمينننن األنبيننناء والرسننل أتنننوا امعقننعـــبــننـد هللا : 

تني جناء اهنا عيسنى علينه السنالم ، ومننهم المعقزات ما يفنوق المعقنزات ال

زاتنه ، التني غيرهم ننااهوا عيسنى علينه السنالم فني معقموسى وحزقيال و

مننهم منن فاقنه فيهنا ، ألن المعقنزل ليسنع منن النبنني هني إحيناء المنوتى ، و

 ولنوالرسنل ، نبياء وألمن ينطفى من امن هللا الخالق لهي ت ييد ، ال  نفسه

ألمثلتننك التنني استشننهدت اهننا مننن األناجيننل ، أنننك كنننع أمينننا فنني عرضننك و

األراعننين ، و العندد ال ننادي واألراعنين ، ال الثالنننلبندأت استشننهادك اندأ مننن 

 بننين أن جميننن مننا يننننعه عيسننى عليننه السننالم مننن معقننزات ليسننعألنننه ي

 ه السننالم ال ينند والأن عيسننى علينناقدرتننه هننو ، اننل اقنندرل هللا عننز وجننل ، و

ال قنر    فرفعنوانننها كالتنالي :  النننوبدانل لنه فني تلنك المعقنزات ، و

يهننا قننال : أعينيننه إلننى فننوق ، و رفننن يسننوعحيننن كننان الميننع موضننوعا ، و

أنننا علمننع أنننك فنني كننل حننين تسننمن لنني ، ارب أنننكرك ألنننك سننمعع لنني ، و

، فهنننذه    ألجنننل هنننذا القمنننن الواقننن  قلنننُع : ليؤمننننوا أننننك أرسنننلتنيولكنننن 
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عيسننى عليننه جننل أرسننل النقيليننة تبننين واوضننو  أن هللا عننز و الننننوب

لنم دل ، صننعها لنه ، وأيده امعقنزات عدين هو الذي أنهالسالم نبيا رسوال ، و

لننا  أننه مبعنو  لكي يؤمن اهذا عليه السالم من نفسه ، ويننعها عيسى 

انل اقندرل هللا  أن منا ينننعه ال ينننعه اقدرتنه هنو ،، وتعالى مرسل من هللا 

منن  لهنذا الافناء إال ألننك علنى يقنين ، فلمااا لق تتننن له تلك المعقزات 

 .  ، ال ا مر هللا تعالى أن عيسى عليه السالم لم يننن هذا من نفسه 
 

لكننن معقننزل إحينناء المننوتى معقننزل عظيمننة لننم ينن ت اهننا نبنني مننن  عبنند المسنني  :

حنين تعطنى هنذه المعقنزل ع ، ويسنوالنرب  األنبيناء قنبال ، امثنل منا جناء اهنا

فهننذا معننناه عظننم قنندره  –علننى الخنننوب اشننكل معننين و –يسننوع لننرب ل

نه ، فلقد آثنر ارب ااننه ان عظم وأكبنر المعقنزات أهميته عند ارب ، ألنه ااو

هنذا دلينل علنى أننه إلنه ، ولم يعطهنا لغينره منن البشنر واألنبيناء والرسنل ، و

 ؟؟ مثله اء كلهم معقزل إحياء الموتى اان إله ، وإال فلما لم يُع   األنبي
 

 الرسنل غينر عيسنىاألنبيناء وا تقنول لنو أنننا وجندنا منن البشنر ومااو عـــبـــد هللا :

جنل نفنس هنذه المعقنزل ، التني هني إحيناء عليه السالم من أعطناه هللا عنز و

، ال أعطاهنا لنه اننورل أكبنر ممنا أعطاهنا لعيسنى علينه السنالم ، الموتى ؟ 

، أم نقنول أننه  ؟؟ علينه السنالم هذا أيضنا إلنه مثلنه مثنل عيسنىهل نقول أن 

إلنه اانن إلنه مثننل عيسنى ؟ ، أم نقنر أننه إنسننان فضنله هللا اهنذه المعقننزات ، 

م ؟، أيُّ هنذا هنو األقنرب للعقنل لسبب من األسباب ، مثنل عيسنى علينه السنال

؟ المهنم أن ، هل هو توعنك وفقن  ما معنى إحياء اشكل معين ؟ والمنطق ؟و

المعقنزل ت ققنع لعيسننى علينه السننالم كمنا ت ققننع لغينره مننن األنبيناء ، أمننا 

 له .  الكالم المبهم فال داعو 
 

من أين ستستشهد علنى منا تقنول ، هنل منن الكتناب المقند  أم منن و عبد المسي  :

تننااي إن كننان مننن غيننره فننال حاجننة لنني اننه ، ألنننني ال أومننن إال اك ؟غيننره ؟

هنذا ال يعيبنني ، القديند ، وفني غينره ال أثنق ، والمقد  ، اعهديه ، القنديم و

يلزمني في ال وار ، ثم إن إحياء الرب يسوع لنموات يختل  كلينة عنن  وال

وتى إحياء جمين األنبياء لنمنوات ، ألن كنل هنؤالء األنبيناء النذين أحينوا المن

كننانوا اشننرا م نندودي السننلطان والمقنندرل ، ومعقننزتهم علننى قنندر سننلطانهم 

فقنند كننان ي ينني المننوتى ، امقنندرات ا الننرب يسننوع المسنني  قنندرتهم ، أمننو

 . هذا ما تراه واض ا ، في أكثر من معقزل له الخالق ، وسلطان الو
 

المراوغنة ، حتننى تميننن فسنطا ي ، ال تقينند إال القنندال ، وإنننك رجننل س عـــبــنـد هللا :

الموضننوع لتهننرب ، ألنننك ال تملننك أي حقننة فنني النندفاع عننن معتقنندك ، إال 
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عنننب ااأللفنننا  ، اثننننان أحيينننا المنننوتى انننإان هللا ، فلمنننااا هنننذا م ننندود التال

مننن أنهمننا أنقننزا موفيننه كنامال ، سنلطان ناقنننه ، وهننذا مكتمنل السننلطان وال

أديننا عمننال واحنندا؟؟ ! إننك قنند انندأت قضننيتك االتنندليل علننى المهمنة تمامننا ، و

إنسنانا حنين تيقننع أن السالم اسبب أنه أحيا الموتى ، وألوهية عيسى عليه 

ه اسنلطان إلهني ، آار قد قام انفس العقاز قلبع القضية ، إلنى أن هنذا فعلن

ارار فعله و لم يمتلك ااك السلطان ، لكن لنو أنننفع و أردت العندل  حقنا و

لنه و يقينا لعلمع أن من يننن هذا اندون سنلطان راناني هنو أقنوو ممنن يفع

عننز إال اسننلطان هللا  تسننليمي أن هننذا ال يفعننلاسنلطان هللا ، هننذا مننن يقيننني و

ينه السننالم فني مقمننل لكليهمنا ، لكننن قنل لنني كنم ميننع أحيناه عيسننى علوجنل 

   ن المفاضلة والتميز . ؟ ، وهنا ستكومعقزاته ؟حياته و

  

 حوالي ثالثة أنخاب أو أراعة .  عبد المسي  :
 

  أفضل الذي ي ي أراعة أم الذي ي ي ارالف ؟أيهما أعظم وأقيم و عـــبـــد هللا :
 

 ليسع األفضلية االعدد ، ال اطبيعة الفعل الذي صنن ؟  عبد المسي  :
 

كالهمنا أحينا المنوتى انإان هللا تعننالى ، وكالهمنا صننن نفنس الفعنل ، و عـــبــنـد هللا :

لكن الفرق أن عيسى عليه السالم لم ي ي سوو ثالثنة نفنر ، أو أراعنة علنى 

البشننر ، فلمننن تكننون الغلبننة ا مننن األكثننر أمننا حزقيننال النبنني فلقنند أحيننى آالفنن

ليه فني العندد زاد ععليه السالم ؟؟ ،  ال ال لمن فاقه ، والتفوق ، أ لعيسى و

سننفر حزقيننال ، االصنن ا   اقننرأ معنني فنني، وهننذا هننو العقننل والمنطننق ، و

  كانننع فيهننا : ، و األعننداد مننن األول حتننى الرااننن عشننرالثالثننين ، السنناان و

وهنني ب ، فنن نزلني فنني وسن  البقعننة ، علني ينند النرب ، فنن ارجني اننرو  النر

هني كثينرل جندا علنى وجنه إاا مآلنة عظاما ، وأمرنني عليهنا منن حولهنا ، و

إاا هني يااسنة جندا ، فقنال لنني : ينا اانن آدم أت ينا هنذه العظننام ؟ ، البقعنة ، و

قنل لهنا : ال لي : تنب  على هذه العظنام ، وفقلع : يا سيد الرب أنع تعلم ، فق

اسة اسمعي كلمة الرب ، هكذا قال السيد النرب لهنذه العظنام أيتها العظام اليا

روحا فت يون ، وأضنن علنيكم عننبا ، وأكسنيكم ل منا  ، ها أنا اا أدال فيكم

أننا النرب  تعلمنون أننيأاس  عليكم جلدا ، وأجعل فيكم روحا فت ينون ، و، و

اننع إاا رعننص ، فتقار، فتنبن ت كمننا أمننرت ، واينمنا أنننا أتنبنن  كنان صننوت ، و

اسن  عظام ، كل عظم إلى عظمنه ، ونظنرت فنإاا االعننب الل نم كسناها ، وال

نب  للنرو  ، تنبن  ينا اانن فيها رو  ، فقال لي ت وليسالقلد عليها من فوق ، 

هلنم ينا رو  منن الرينا  األرانن ، قل للرو  : هكذا قال السيد الرب ، آدم ، و
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فنيهم النرو  ، رنني ، فندال هب على هؤالء القتلى لي يوا ، فتنبن ت كمنا أمو

قاموا على أقدامهم ، جيص عظيم جدا جدا ، ثم قنال لني : ينا اانن آدم ف يوا و

هننا هننم يقولننون : يبسننع عظامنننا ،  ، هننذه العظننام هنني كننل ايننع إسننرا يل ،

قل لهم : هكذا قنال السنيد النرب : هنا اؤنا ، قد انقطعنا ، لذلك تنب  وهلك رجو

آتنني اكنم إلننى أرا ننعبي ، وأفنت  قبننوركم ، وأصنعدكم منن قبننوركم ينا  اأننذ

إيناكم منن  عاديند فت ي قبوركم ، وإصنإسرا يل ، فتعلمون أني أنا الرب ، ع

كم أجعلكننم فنني أرضننقبننوركم يننا نننعبي ، وأجعننل روحنني فننيكم فت يننون ، و

هنذه المعقنزل اكننل ، و أفعننل ، يقنول النرب  فتعلمنون أنني أننا النرب تكلمنع و

، ألن عيسنى علينه السننالم  علينه السننالمالمقناييس أكبنر منن معقننزل عيسنى 

مننان المننوت ، أمننا حزقيننال فلقنند أحيننى آالفننا منناتوا منننذ أز يأحيننى نفننرا حننديث

مننن وأهننم أعلننى ، فالعقنناز هنننا أعمننق وااليننة اعنندما صنناروا عظامننا اعينندل 

أي عاقنننل ال يسنننتطين أن عنننند عيسنننى علينننه السنننالم امراحنننل ، والعقننناز 

يتنو  إلهنا ، لتنو  حزقينال ال  كنان هنذا الفعنل يساوي اين الفعلين معا ، ولو

ر أتم التسنليم ، ثنم هنذا نبني آانو مريم عليهم جميعا أفضل النالل عيسى ان

جنناء هننذا فنني سننفر الملننوك ، قنند أحيننى المننوتى ، اننإان راننه ، وإيليننا  ، وهننو

  فيهننا : ، و 21 – 12 مننن األعننداداألول ، فنني الصنن ا  السنناان عشننر ، 

انننتد مرضننه جنندا ، حبة البيننع ، ومننرا ااننن المننرأل صننا اعنند هننذه األمننورو

ع إلني لك ينا رجنل هللا ، هنل ج نفيه نسمة ، فقالع ليليا ما لي وحتى لم تبق 

ني ؟ فقال لهنا : أعطينني ااننك ، وأانذه منن حضننها ، إماتة االتذكير إثمي و

وأضننقعه علننى سننريره ،  –التنني كننان مقيمننا اهننا  –صننعد اننه إلننى العليننة و

رب إلهني أ أيضنا إلنى األرملنة التني أننا ننازل قال : أيها الوصرل إلى الرب و

ثنال  منرات ، وصنرل إلنى عندها قد أس ت اإماتتك اانها ؟ فتمدد علنى الولند 

قنال : ينا رب إلهني لترجنن نفنس هنذا الولند إلنى جوفنه ، فسنمن النرب الرب و

ننزل جوفنه فعناش ، ف انذ إيلينا الولند و لنوت إيليا ، فرجعع نفس الولد إلى

البينع ، و دفعننه ألمنه ، و قنال إيلينا : انظنري ااننك حنني ، انه منن العلينة إلنى 

فقالننع المننرأل ليليننا هننذا الوقننع علمننع أنننك رجننل هللا ، و أن كننالم الننرب فنني 

، ثم هذا نبي ثالن ، وهو   أليشن ، قد أحينى هللا عنز و جنل أيضنا  فمك حق  

 دلراانن ، األعندااالصن ا  اوتى ، ففي سفر الملنوك الثناني ، وعلى يديه الم

  ودانننل أليشننن البيننع ، وإاا االنننبي مينننع ، فيهننا : ، و 54إلننى  52مننن 

هما ، كليهمننا ، أغلننق البنناب علننى نفسننيومضننطقن علننى سننريره ، فنندال و

وصلى إلى الرب ، ثم صعد واضنطقن فنوق الننبي ، ووضنن فمنه علنى فمنه 

علينه فسنخن جسند الولند ،  تمندديديه على يديه ، وعلى عينيه ، وعينيه ، و

تمندد علينه تمشى في البيع تارل إلى هنا وتارل إلى هناك ، وصنعد وثم عاد و
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قنال ادع عا جيقنزو ، وفعطس النبي سبن مرات ، ثم فت  النبي عينيه فند

إلينننه قنننال : احملننني ااننننك ، ف تنننع  هنننذه الشنننونمية ، فننندعاها ، فلمنننا دالنننع

،  ارجنع  قدت إلنى األرا ، ثنم حملنع اانهنا وسنوسقطع على رجلينه ، و

ى يند النبنني الملنوك الثناني أيضننا ، ينروي لنننا قننة أانرو علنن هنا هنو سننفرو

مينع ، أليشنن المينع هنو و لكنه سي يي ميتنا ، ولكننأليشن ، مرل أارو ، و

ورد أي أن أليشن هو الوحيد الذي أحينى المنوتى حينا وميتنا ، سي يي ميتا ، 

  فيهمننا : ، و 21  -- 23 مننن لثالننن عشننر ، ااألعنندادهننذا فنني الصنن ا  ا

ال علننى األرا عننند داننول كننان غننزال مننوآب تننديشننن فنندفنوه ، وومننات أل

فيما كنانوا يندفنون رجنال إاا اهنم قند رأوا الغنزال ، فطرحنوا الرجنل السنة ، و

قننام علننى رجننل ومننس  عظننام أليشننن عنناش ، وفنني قبننر أليشننن ، فلمننا نننزل ال

عليننه السننالم أن ي ينني مننوتى  هنننا نسنن ل : هننل اسننتطاع عيسننى، و رجليننه  

لنم يفعنل عيسنى علينه السنالم لم يستطن و، ؟ إنه ال ثل أليشن ؟ميع ، موهو 

يسننى انن مننريم عليننه السننالم ، هنذا ، اننل األعقننب مننن النك إن أحنند تالميننذ ع

اطننر  قنند أحينني المننوتى اننإان هللا ، فقنند ورد اسننفر أعمننال الرسننل وهننو 

  فيهننا : ، و 12إلننى  53مننن  لتاسننن ، األعننداداالعهنند القدينند ، االصنن ا  ا

ذه كانننع يافننا تلميننذل اسننمها طاايثننا ، الننذي ترجمتننه غزالننة ، هننكننان فنني و

ممتل ة أعماال صال ة ، وإحسانات كانع تعملها ، وحد  في تلك األينام أنهنا 

فغسنلوها ووضنعوها فني علينة ، وإا كاننع لند ل قريبنة مننن  ماتنع ،مرضنع و

سننمن التالميننذ أن اطننر  فيهننا ، أرسننلوا رجلننين يطلبننان إليننه أن ال يافننا ، و

قنام معهمنا ، فلمنا وصنل صنعدوا عن أن يقتاز إليهم ، فقام اطنر  ووانى يت

ثياانا ممنا قفع لديه جمين األرامل يبكين ، ويرين أقمنة واه إلى العلية ، فو

جثننا ن ، فنن ار  اطننر  القميننن اارجننا ، ومعهننوهنني كانننع تعمننل غزالننة ، 

، طاايثننا قننومي  قننال : ينناو صننلى ، ثننم التفننع إلننى القسنند ، و علننى ركبتيننه

ننرت اطنر  جلسنع ، فناولهنا ينده ، وأقامهنا ، ثنم لما أاففت ع عينيها ، و

فننا أحضننرها حينة ، فننار الننك معلومنا فني ياننادو القديسنين ، واألرامنل ، و

مكنن أيامنا كثينرل فني يافنا عنند سنمعان رجنل كلها ، فآمن كثيرون االرب ، و

ا المنوتي قند أحينووالنال ين أايرا فهذه قنا عدد من األنبياء ، ودااو   

علينه فناق عيسنى  مننهم منن، انل وتمامنا لهم مثنل عيسنى علينه السنالم ، مث

عليننه  ذي أحينى عيسننىأحيننا آالفننا ، فني الوقننع الننوالسنالم ، وتفننوق علينه ، 

وأحينى المنوتى عليه السالم  فاق عيسى منهم منفيه ثالثة موتى ، و السالم

م ، فلمننا هننذا لننم يفعلننه عيسننى اننن مننريم عليننه السننالو نفسننه ميننع ، ووهنن

تفضننلونه علننيهم ، دون سننبب ن عيسننى عليننه السننالم دون غيننره ، وتنن لهو

 –للتفضننيل و الت ليننه ؟؟ ! إن ت ليننه عيسننى عليننه السننالم مننن هننذا القانننب 
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أولنى خال  للمنطق ، و مخال  للعقنل ، وااطل ، و م –جانب إحياء الموتى 

رية كنل منن أنكنم أصنررتم علنى اشنيه من فاقه في هنذا العمنل ، أمنا ومنه ت ل

منن فاقه في هذا القانب فال مفر من نفي ألوهينة عيسنى علينه السنالم أيضنا 

 . هذا القانب 
 

أن مناداتننه فنني آاننر لكننون الننرب يسننوع إلهننا ، وهننو هننناك سننبب  عبنند المسنني  :

هنذا تثبيننع علنى أننه الننرب ، أو اانن هللا ، و األناجينل كاننع ال تنتم إال االداللننة

، وإال لمننا كننان هننذا ، وإقننرار لننه اننذلك ناجيننل أللوهيتننه لفظننا ومعنننى فنني األ

 النداء ؟؟ 
 

لقد عرضنناه قنبال ، إنقيله الرد على هذا الكالم ، و لقد كفانا يوحنا في عـــبـــد هللا :

فني إنقيلنه لكن طالما أننع تتناسناه فلسنوف أعيند علنى مسنمعك كنالم يوحننا 

،    ااننن هللا   ااننن هللا ، فقنند قننال يوحنننا فنني معنننىردا علننى معنننى الننرب ، و

أمنننا كنننل النننذين قبلنننوه   و:  فينننه، و االصننن ا  األول ، العننندد الثننناني عشنننر

قننال فنني ، و ف عطنناهم سننلطانا أن ينننيروا أوالد هللا أي المؤمنننون ااسننمه  

  فقنناال :  فيننهوالثالثنين ، و العنندد الثننامنالصن ا  األول ، ا   الننرب  معننى 

لقد أغلنق يوحننا البناب علنى كنل و ،  ؟ راي الذي تفسيره يا معلم أين تمكن 

، أو ي ناول علنى غينر حقيقتهنا العبنارات مدعو ي ناول أن يتالعنب افهنم تلنك 

مزاينندل لمنندع فنني أن يقننول أن  لهننذا لننم يعنند هننناك مقننال ، والت ريفهننا ، و

ينل الننذي هنذا قنول النققيقنة أو النرب علنى معنننى اللنه ، وعيسنى اانن هللا ح

يعترفنون أن كتبتنه اشنر ون انن ته ، انل ويقدسه الننارو الينوم ، ويعترفن

ا فلمننا تنننرون أنننتم علننى يننوحى إلننيهم ، فننإاا كننان هننذا هننو وحنني هللا ليوحننن

مكناارل ؟؟ ، ثننم إن ؟ فهنل مننا زالنع لنديكم حقننل لعنناد ومخالفتنه ؟معاندتنه و

:  صن ا  ال نادي عشنر ، االعندد األولهللا عز و جل قال في سفر هوننن اال

، فهنل البننول منن مننر دعنوت اانني    ا أحببته ، وما كان إسرا يل غالم  ل

 هنا حقيقية أم انول مقازية ل هار ال ب و التقدير ؟؟ 
 

انراهين فني ألوهينة النرب يسنوع ، أال وهني نعم ما زالع لنا حقل ، و :عبد المسي  

دلينل علنى ااته إعقاز ال يدانيه إعقناز ، و والدته من دون أب ، فهذا في حد

جندال ، فكين  يولند رجنل منن أم انال أب ، ألنيس  ال ننك ، والأن هللا أاوه ، ان

  ، وهل علمتم أحدا ولد هذا الميالد ؟؟ في هذا إعقاز ؟؟ 
 

 علمنننا كثيننرا اشننرا ولنندوا اننال أب ، حينمننا تكننون أمهنناتهم زانيننات ، عـــبــننـد هللا :

أنننا فعلننا  والدل أي إنسان من رحم امرأل اال أب ليس فيه أي إعقاز ، ولنوف

، الفقور ما المننا أحند البتول االزنا ومريم العذراء ا عل اليهود الذين اتهموف
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، أتهمننا عاقننل ا نننا نفتننري علننى تلنك المننرأل ، اعنندما وجند دليننل الدانننة  وال

أن العنذراء ، واكنل يقنين وإيمنان طفل تدعيه نسبا لنفسها ، لكننا نعلنم جيندا 

انل وعنندنا فني داالننا ، اكنل ننا واكنل كتناب ل ، مريم البتول طاهرل مطهر

أعلنى فني المقندرل لكن أيهما أقوو فني العقناز وكمسلمين رضا تام اذلك ، 

أن يولد إنسان من امرأل اال رجل أم تولد امرأل منن رجنل انال أنثنى ؟ ، أم أن 

، إن إعقنناز مننيالد ، أي مننن غيننر رجننل وال أنثننى ينن ت رجننل مننن ال نننيء ؟ 

هنو أعلنى  لنق حنواء منن آدم ، والعيسنى علينه السنالم ال يسناوي منيالد و ا

أتنم التسنليم ، راب ، علنيهم جميعنا أفضنل الننالل ومن الق آدم نفسنه منن تن

االت لينه كان هذا سببا للتسنليم ابننول عيسنى منن هللا لكاننع حنواء أولنى  ولو

،  عليننه السننالم  أولننى مننن كليهمننا ، و لكننان آدممننن عيسننى عليننه السننالم 

   السالم . جميعا أفضل عليهم 
 

ع جنوارحنواء ولندت ب يسنوع ولند منن امنرأل انال رجنل ، والر ولكن عبد المسي  :

 هناك إله أنثى .  من رجل اال امرأل ، وليس
 

م ، أليسننع أنننتم لمننااا تؤلهننون مننريم أم المسنني  عيسننى عليننه السننالو عـــبــنـد هللا :

أليسنع هنني أنثنى ؟؟ ! ، ثننم إن والدل عيسنى مننن امنرأل أسننهل هني امننرأل ، و

 الوالدل للمرأل ال للرجل . حواء من رجل ، ألن طبيعة ال مل ودل من وال
 

 يؤلهون مريم .   نليس كل المسي يي عبد المسي  :
 

هم ، أننتم مننرو يؤلهنون منريم عليهنا السنالم ، وكثير من فرق النننا عـــبـــد هللا :

لقنند كانننع هننناك مقننامن ، ومثلننه يقولننون أنهننا أم اللننه ، ولهننذا فهنني إلننه و

ات ليننه عيسننى  ة عدينندل قننررت الننك ، منننذ زمننن اعينند ، فهنني لننم تكتنن ِّ كنسنني

دعننا منن حندين منريم ارن ، فلهنا عليه السنالم ، انل وألهنع منريم كنذلك ، و

ليننه عيسننى عليننه لنعنند إلننى حنندين ت نننا حنندين آاننر لنؤجلننه إلننى حينننه ، ومع

أسباب الك عندكم ، فهل عندكم أسباب أارو لت لينه عيسنى علينه السالم ، و

 سالم ؟ ال
 

منهنا عم ، نعم ، توجد أسباب كثيرل ، وعديدل لت ليه الرب يسنوع ، ون عبد المسي  :

لنننى الننننليب ، ثننم قنننام اعننند موتننه ، وجنننالس تالمينننذه قتننل عأنننه صنننلب ، و

 أوصاهم . وحوارييه ، و
 

موتننا حقيقيننا ، أم كننان موتننه عيسننى علينه السننالم قننل لنني : هننل مننات  عـــبــنـد هللا :

 أن موته ليس حقيقيا ؟ عني أنه نبه ميع ، وا فا ، مما يز
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حقيقيا ، ال لنبس ، والننك فينه ، وأسنلم روحنه لنآلب ، لقد مات موتا  عبد المسي  :

  ل في قبره ثالثة أيام ثم قام . وقبر في ااطن األرا ، و
 

إن كننان مننات موتننا حقيقيننا فهننذا دليننل علننى أنننه لننيس اإلننه قنن  ، ألن  عـــبــننـد هللا :

تموت ، لكن من الذي أقامه من موته ، أهو أقام نفسنه منن المنوت  ارلهة ال

 ، أم أااه هو الذي أقامه ؟ 
 

 ال أااه هو الذي أقامه .  عبد المسي  :
 

لهنذا ال ينن  أن يكنون هو عن أن يقيم نفسه من الموت ، وإان عقز  عـــبـــد هللا :

 إلها ، ألن ارلهة ال تعقز عن نيء ق  . 
 

 إن قلع لك أنه هو الذي أقام نفسه من الموت .  و عبد المسي  :
 

م إن كان لم يمع من األصل ، فلهذا ينتفي القينام عنندكإان لم يمع ، و عـــبـــد هللا :

القيام ينتفي الننلب أيضنا االنسبة لعيسى عليه السالم ، وإاا انتفى الموت و

ا ينتهم ؟ ، وهنن، فانظر هنل يبقنى للنننرانية ننيء اعند النك منن معتقنداتها ؟

، وهننو فنني يسننوعكم االكننذب ، ألنننه أوهننم أتباعننه أنننه مننات موتننا حقيقيننا 

   ، أليس كذلك ؟؟ ال قيقة لم يمع 
 

، الرب يسوع مات موتا حقيقيا ، وأااه هو الذي أقامه منن موتنه ، ال  عبد المسي  :

 هذا معتقدنا فيه . و
 

 أي اإله مينع  ليه السالم ،إان البشرية مكثع ثالثة أيام اغير عيسى ع عـــبـــد هللا :

؟ ، البشننرية مكثننع ثالثننة أيننام انندون االاننن ، فنن ين هنني ألنيس هننذا صنن ي ا ؟

، هنل انفننل الثنالو  امنوت االانن ، أم  نل علنى ات ناده لكنن وحدل الثالو  

، النندنيا  لننع انندون االاننن ثالثننة أيننام ولننم يختننل  !!؟؟جنزء حنني وآاننر ميننع 

، ل هنذا علنى أن ألوهيتنه ال قيمنة لهنا ؟؟ ، أفنال يند، ولم تتن ثر اغياانه ن نها 

 ألن ال يال  لع كما هي ولم تت ثر اموته . 
 

نعم  ل الكون ثالثة أيام ، أثناء موت الرب يسنوع اغينر النرب يسنوع  عبد المسي  :

 االان . 
 

  ؟ هل أصاب البشرية نيء من الضرر اغياب عيسى عليه السالم ؟و عـــبـــد هللا :
 

لم تنب البشرية اشيء من الضرر ، أو لنم ينرد لننا فني أي منندر ال  عبد المسي  :

 أن البشرية قد أصااها الضرر أثناء موت الرب يسوع . 
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 يال ليسع ا اجة إلني ألوهيتنه الإان هذا إله ال لزوم له ، والبشرية و عـــبـــد هللا :

غنناب مننن جدينند فلننن تنننب البشننرية اضننرر ،  وجننوده مثننل عدمننه ، ولننو، و

، فاللنه النذي يغينب عنن كان هذا إلها ا ق الاتل نظام الكنون افقنده ألنه لو 

 . الوجود ثالثة أيام والوجود ال يختل فال داعو لوجوده من أصله 
 

 إنك ت كم على األمور اعقلك فق  .  عبد المسي  :
 

هل ميز هللا النسنان اغينر العقنل لني كم انه علنى األننياء ، إن وجنود و عـــبـــد هللا :

ان مرتب  االعقل قبل كل نيء ، فإاا فقند عقلنه صنار غينر إنسنان ، أي النس

منا ، أي ال ينوان ، مثل ال يوان األعقم ، ال كان ال يوان أفضل منه ، ألنه 

كننه و يفتنه فني  زال يعرف و يفته ، أما المقنون فال يدرك حياته كلهنا وال

 السالم ؟  ال يال ، فهل اعد الك لك أسباب أللوهية عيسى ان مريم عليه 
 

نعننم ، عننندي سننبب آاننر أال وهننو رفننن الننرب يسننوع  إلننى السننماء ،  :عبنند المسنني  

منن  جلوسه على يمين هللا ارب ، لي اسب الخلنق ، ينوم الدينوننة ، ولنيسو

هنذا إن دل فإنمنا يندل علنى ي اهذا ، إال الرب يسنوع وحنده ، والخلق من حظ

فني  ب ، فلقد أاى أن يندفنأنه اان حقيقي لآلعظم مكانته ، وعلو منزلته ، و

ظننل فنني األرا ألن حياتننه االنندل ، أاننى أن ياألرا ألنننه لننم يخلننق منهننا ، و

ذا اصننطفاه اصننطفاء كننامال اننالرو  والقسنند ليعننيص معننه فنني السننماء ، لهننو

 على يمينه ، لي اسب الخلق معه . و
 

ى هننل أنننع واثننق أن عيسننى عليننه السننالم هننو الوحينند الننذي رفننن إلننعـــبــننـد هللا : 

و هنل يعقنل أن يكنون  ؟يوجد غيره قند صننن لنه هنذا العقناز ؟ السماء ، وال

و يفتنه تنتلخا االدا ال يفعل ني ا حتى ارن ، وعيسى على يمين هللا ي يا 

أن ينندفن فنني  ورفنن  فنني م اسننبة الخلننق يننوم الدينونننة ؟ ثننم إن كننان أاننى

لمننرل لهننذا صننعد إلننى السننماء ، فلمننا دفننن الننق منهننا ، واألرا ألنننه لننم يخ

 األولى في األرا اعدما صلب في رأيكم ؟؟ 
 

لنى السنماء إال النرب يسنوع ما سنمعنا عنن أحند رفنن إهذا ما أ نه ، و عبد المسي  :

 لقد دفن أول مرل ألنه سي يا من جديد . فق  ، و
 

فإاا ج ناك امثل الك فهل تسلم ا ن عيسى عليه السالم نبني اشنر ، أم  عـــبـــد هللا :

هنا ال يكنون عنندنا ارار هو إله أيضا ، وهو اان هلل تعالى ، و ن هذاتسلم ا 

دلينل علنى اشنريته ال علنى ثالو  ال راوع ؟ أما دفن اللنه فني األرا فهنو 
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ألوهيتننه ، ولننو كننان عيسننى عليننه السننالم إلهننا ألاننى أن ينندفن فنني األرا ال 

  أول مرل وال عانر مرل . 
 

ال يوجنند ، ، ال ؟ يسننوع إلنى السنماء ؟النذي رفننن مثنل النرب أيننن هنذا  عبند المسني  :

 من رفن للسماء إال الرب يسوع . 
 

اقننرأ فنني سننفر التكننوين ، مننن الصنن ا  افننت  كتااننك الننذي تقدسننه ، و عـــبــننـد هللا :

  وعننناش أاننننول امسنننا فيهنننا : ، و 21إلنننى  21منننن  لخنننامس ، األعننندادا

توننال  ما ولند مسنار أاننول منن هللا اعندوستين سننة ، وولند متوننال  ، و

فكانننع كننل أيننام أانننول ثننال  م ننة  انننات ،ثننال  م ننة سنننة ، وولنند انننين و

،  لننم يوجنند ألن هللا أاننذه  وامسنا وسننتين سنننة ، وسننار أانننول مننن هللا ، و

،  هللا رفعه ، هكذا قالنع تفاسنير كتنبكم لنذلك الننا أاذه ، معناه ألن ألن هللا

  ؟ ا على هذا ؟معتقد اليهود فيه ، فهل لك اعتراوهذا هو معتقدكم و
 

قنننة هننذا النبنني معروفننة أاننذه هنننا معناهننا رفعننه حقيقننة ، و ال ، إن عبنند المسنني  :

 نشك فيها .  عندنا ، وال
 

أسننتعرا أدلتنني علننى اشننرية عيسننى عليننه السننالم ، إان علنني  أن  عـــبــننـد هللا :

 است الة كونه إلها ، وهي أدلة عقلية و نقلية أيضا . و
 

 ل لك إنني س وافق على أدلتك تلك ؟ من قاو عبد المسي  :
 

ي ننق لننك الننرف  ابرهننان ، لكننن أن تسننتبق عليننك أن تسننمن أوال ، و عـــبــننـد هللا :

تسمن فهذا يدل على قنور عقلك ، وفنراو ارهاننك ، وعقنز الرف  قبل أن 

 هنا األفضل عدم مواصلة ال دين معك . أدلتك ، و
 

سناءل ، وهني النة لسنان منني ، لكننك أعتنذر إلينك ، ولسنع  أقنند ال عبد المسني  :

 فاج تني . 
 

تكننون موضننوعيا حتنننى ال عليننك ، وكنننم أتمنننى أن ت تننرم عقلنننك ، و عـــبــننـد هللا :

 تسننتفيد ا ننق ، ف ننديثنا هننذا لننه قيمننة عظمننى قنند ال ننندركها اليننوم ، ولننيس

ننننن ت ، ونكتسنب معلومنانا يهزم أو ينتننر ، انل ننتعلم ، والغرا منه أي

عننن ال ننق فهننذا هننو نننا فنني يننوم مننا ، أمننا أن تنننم أانيننك جسننرا قنند يقمع

 عندم انوتنهول دليل على عندم ألوهينة عيسنى ، ولذا فإن أالخسران ا ق ، و

السنالم ، فلقند أابرننا هللا عنز دينني هلل تعالى هو القرآن الكريم ، وال قيقية 
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، اشننر رسننول ، لبننني عليننه السننالم جننل فنني قرآننننا انن ن عيسننى اننن مننريم و

 هو ااان إله .    ، ليس إلها والإسرا يل 
 

  . االقرآن مسي ي لسع أومن االسالم ، والكلكنني  عبد المسي  :
 

أنننع مسنني ي ، وأنننا مسننلم ، ولقنند عرضننع أدلتننك كمننا ت ننب ، وكمننا  عـــبــننـد هللا :

واراهيني كما أريد وأحنب وأنناء ، وعندم إيماننك أنا أعرا أدلتي تشاء ، و

لقننرآن ، اننل حقننة علننى ا ة علننى السننالم ، والالقننرآن لننيس حقنناالسننالم و

، ألن كننل حقتننك تلننك ال تسنري علننى أي مسنني ي غيننرك علينك أنننع فقنن  ، و

دا علمينننا إاا أردت الموضنننوعية فانقننند نقنننننننخا مسننن ول عنننن نفسنننه ، و

، لمقنرد النرف  التوراتينة النقيلينة و ف نا لم أرف  ننوصك موضوعيا ،

 اكم ، الذي تقدسونه .   لكنني رددت عليها اما يخالفها من كتا
 

 إان ما اريات التي تكلمع عن الرب يسوع من القرآن .  عبد المسي  :
 

عيسنى  ليس هناك آيات تكلمع عن الرب يسوع ، ال آيات تكلمع عنن عـــبـــد هللا :

ي نا   فيهنا : ، و 121ان مريم عليهمنا السنالم ، ومنهنا سنورل النسناء ، آينة 

ت نابِّ  يننُِّكمْ ت    ال   أ ْهنل  الكِّ ال   ْغلُنوا فِّني دِّ نيُ   و  سِّ نا الم  نقَّ إِّنَّم  ِّ إِّالَّ ال   ل نى ا َّ ت قُولُنوا ع 

 ِّ ُسوُل ا َّ ْري م  ر  يس ى اْاُن م  ْري م   عِّ ا إِّل ى م  تُهُ أ ْلق اه  م  لِّ ك  ِّ  و  نُوا اِّنا َّ ْنهُ ف نآمِّ ُرو   م ِّ  و 

ُرُسنلِّهِّ  ال   و  ْينراً لَُّكنن و  ُ إِّل نه  ت قُولُنوا ث الث ننة  انت ُهنوا ا  نا ا َّ ان هُ أ ن  ْم إِّنَّم  ند  ُسننْب   احِّ و 

اتِّ  ي ُكون  ل هُ  و  نا فِّني السَّنم  ل ند  لَّنهُ م  نا و  م  ِّ  فِّني األ ْراِّ   و  ف نى اِّنا َّ ك  نيالً  و  كِّ   ، و و 

ين  ق نالُوا إِّنَّ ا َّ   ل ق دْ   فيها : ، و 12يضا سورل الما دل ، ارية منها أ ف ر  الَّنذِّ ك 

ي ُ  سِّ ني    ُهو  الم  سِّ اد  أ ن يُْهلِّنك  اْلم  نْي اً إِّْن أ ر  ِّ ن  نن  ا َّ نن ي ْملِّنُك مِّ ْري م  قُنْل ف م  اْاُن م 

نْري م   نهُ  اْان  م  أُمَّ ً  و  يعنا مِّ نن فِّني األ ْراِّ ج  م  واتِّ  و  ِّ ُمْلنُك السَّنم  َّ األ ْراِّ  و  ِّ نا و  م    و 

ا ي ش اءُ  ا ي ْخلُُق م  ل ى ُكل ِّ ن نْيءو  ا ْين ُهم  ُ ع  ا َّ ير   و  ما ندل ، ال و منهنا سنورل   ،ق ندِّ

ين  ق نننالُوا إِّنَّ ا َّ  ُهنننو     فيهنننا : ، و 24حتنننى  22ارينننات منننن  ف نننر  الَّنننذِّ ل ق نننْد ك 

ْري م   يُ  اْاُن م  سِّ ا ِّني الم  ا ِّيل  اْعبُندُوا ا َّ  ر  يُ  ي ا ا نِّني إِّْسنر  سِّ ق ال  الم  اَُّكنْم إِّنَّنهُ  و  ر  و 

ِّ ف ق ن ْك اِّنا َّ نن يُْشنرِّ نَّنة  م  ل ْينهِّ الق  ُ ع  م  ا َّ نرَّ اهُ النَّنارُ  ْد ح  ن ْو  م  نا و  م  نْن   و  ين  مِّ نالِّمِّ لِّلظَّ

نارو   ين  ق نالُوا إِّنَّ ا َّ  ث الِّنُن ث الث نةو 22أ نن  ف نر  الَّنذِّ نا   ل ق نْد ك  م  نْن إِّل نهو إِّالَّ إِّل نه    و   مِّ

نند   احِّ سَّنننَّ  و  ننا ي قُولُننون  ل ي م  مَّ إِّن لَّننْم ي نت ُهننوا ع  ننيم   و  ننذ اب  أ لِّ ننْنُهْم ع  ف ننُروا مِّ ين  ك  الَّننذِّ

 25 ِّ ي ْست ْغفُِّرون هُ    أ ف ال  ي تُواُون  إِّل ى ا َّ يم    و  حِّ فُور  رَّ ُ غ  ا َّ نيُ  21و  سِّ نا الم    م 

ُسننلُ  ننهِّ الرُّ ننن ق ْبلِّ ل ننْع مِّ ُسننول  ق ننْد ا  ننْري م  إِّالَّ ر  ان ننا ي نن ُْكالنِّ  اْاننُن م   ك 
يق ة  نند ِّ ننهُ صِّ أُمُّ و 

  قُنْل أ ت ْعبُندُون  23طَّع ام  انُظْر ك ْي   نُب ي ُِّن ل ُهُم اري ناتِّ ثُنمَّ انُظنْر أ نَّنى يُْؤف ُكنون   ال

ا ِّ م  ن دُونِّ ا َّ نرا    ال    مِّ ال   ي ْملُِّك ل ُكْم ض  ً  و  يُن الع لِّنيُم  ن ْفعنا ُ ُهنو السَّنمِّ ا َّ    24  و 

ي تضنناد يوجنند أ ، والجمينن تلننك اريننات مبانننرل فني اطنناب الننننارو و  ، 
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هذا ألن جمين اريات التي تكلمع عن عيسنى علينه لها في القرآن الكريم ، و

ارت فني ان  واحند ، لنم ت ند عننه ، ولهنذا يننعب علينك جندا ، انل السالم س

يست يل أن تقند تضناراا فني القنرآن الكنريم لتلنك ارينات المباننرل ، مثلمنا و

 هو موجود عندكم ااألناجيل . 
 

 القرآن م اوا من التورال و النقيل .  ولكن   :عبد المسي
 

المننك فيننه ارل مننن ال ننق لوافقهمننا ومننا االفهمننا ، يننا رجننل لننو أن ك عـــبــننـد هللا :

تلنك ارينات من ولنة منن النقينل  إن كاننعوعليك إثبات الك اموضوعية ، و

يفرحنننا ، ألنهنا كلهننا آيننات فهننذا ننيء يسننعدنا ، وكمننا تندعي كننذاا والتنورال 

ان رفنننع اهننا عنننن مضنننمونها التنني أصنننااع المسنني ية ، و الت ريفنننات ضنند

أن تثبنع تضنارب  –لو أردت عندال  –األصلي ، الذي انيع عليه ، لكن عليك 

القرآن نفسه من تلك المعاني ، فإاا لم تستطن فنال ي نق لنك أن ترمينه جزافنا 

 . 
 

 ؟  هل توجد لديك أسباب أارو على عدم ألوهية الرب يسوع عبد المسي  :
 

تفرقهنا انين عندد منن الفنرق نعم ، ااتالف المسي ية ، وتشرامها ، و عـــبـــد هللا :

ااطنل ، ال أصنل لنه ، منا عناداه األصل ، و كل منها يدعي أنه هو ،والمذاهب 

 عنندعليه السالم عنند اعن  الفنرق رسنول اشنر ، وهنو سبب آار ، فعيسى 

و مركننب مخننتل  مننن فنني فرقننة ثالثننة هننالننبع  إلننه يعبنند مننن دون هللا ، و

نند آانرين هنو اانن عناسنوت ، وعنند النبع  هنو اانن هلل تعنالى ، والهوت و

ل ك وليسللرو  القد  ، و اان إلنه ، وعنند  إلها وال عند البع  ارار هو م 

ل ننك فنني جانننب آاننر ، فهننذا االاننتالف اننين غيننرهم هننو إنسننان فنني جانننب و م 

مسنت يل أن اقال ، ون يكنون ااتالفنا منطقينا عنطوا ن  المسني ية مسنت يل أ

يبننذر ننني ا ايقاايننا ، عننالول عننن أن كننل فرقننة مننن هننذه الفننرق لهننا كتااهننا 

الخناب اهننا ، فنن ي هننذه الفننرق علننى ال ننق حتننى نننتكلم عننن مسنني ية عامننة 

؟ ، فلننيس منن حقنننا ن نن كمسننلمين أن نفاضنل اننين جامعنة لهننؤالء جميعنا ؟

، ي مقنام واحند تلك الطوا ن  فنمينز إحنداها عنن األانرو ، انل كلهنا عنندنا فن

  . ودرجة واحدل 
 

كمسنلمين منقسنمين أيضنا انين سننة وننيعة ،  ومااا فني هنذا ؟ فن نتم عبد المسي  :

متضاراين في أننياء كثينرل ، جعلنع كنل فرقنة لهنا اسنتقاللها الخناب عنن و

انننل إن اانننتالفكم العقننندي األانننرو ، ألنننيس هنننذا مثنننل المسننني ية أيضنننا ؟ ، 
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د يشنعرنا أننننا أمنام دينانتين ، أو دينننين فينه تفناوت رهيننب ، يكنامفضنو  ، و

 ، ال دين واحد . مختلفين 
 

فننعم المسنلمون منقسنمون انين سننة ال ، لنيس هنذا مثنل المسني ية ،  عـــبـــد هللا :

لنى هللا ؟ فقنال السننة أننه واحند الشنيعة عوننيعة ، لكنن هنل ااتلن  السننة و

السننة إن م مندا اشنر  عأنه اثنان أو ثالثة ؟ إنه ال ، وهل قالنقالع الشيعة و

الشنيعة لنه ؟ إننه ال ، إن اانتالف السننة وقالع الشيعة ال إنه إله أو اانن إ، و

س جنوهر عقيندل التوحيند فني ااتهنا رغم أننه لنيس االفنا هيننا إال أننه لنم يمن

مواقنن  مننن الشننيعة م نندد تاريخيننا ا حنندا  واالفنننا وأصننولها عننندهما ، و

رضنني هللا عنننهم د مننن الننن ااة معلومننة للقميننن ، لدرجننة أنننه ال يوجنند أحنن

المنننام علنننى رضننني هللا عننننه نفسنننه ، انننل إن أول  تشنننين ، وال هعنننرف أنننن

نفسننه ، رضنني هللا عنننه مواجهننة كانننع ضنند الشننيعة كانننع مننن المننام علنني 

خننالف مننن اهتانننا ، ثننم إن الل الشننيعة أن يلتنننقوا اننه ، زورا والننذي ي نناو

، كمننا ي نند  مننن ورا سننيبنندل فيننه ننوصننا ولننم الشننيعة لننم يغيننر قرآننننا و

 .   األناجيل واألسفار 

  

الخنالف فني جاننب مننه لكن هذا االف ، ننتل عننه تفنرق وت نزب ، و عبد المسي  :

 عقا دي ا ع ، فهل تنكر الك ؟ 
 

أعيند علينك منا قلنع حرفينا : ال لسع أنكر النك ، ولكننني قلنع قنبال ، و عـــبـــد هللا :

، وهنذا وهر عقيندل التوحيند فني ااتهنا أنه ليس االفا هينا إال أنه لم يمس جن

الشننيعة ، معننروف لكننل دار  ، ومتخنننا فنني هننذا الشنن ن اننين السنننة و

معنى كالمي أنني أميل للتشين ، ال أرفضه كل الرف  ، ألن فني هنذا  وليس

المذهب اروجا عن ص ي  الندين السنالمي ، اروجنا ال مقنال للشنك فينه ، 

 مقال الستعراضه هنا ارن .   وال
 

الشننيعة يؤلهننون األ مننة ، فلمننااا تعترضننون علننى ت ليننه الننرب  ولكننن المسنني  : عبند

  ؟يسوع ؟
 

من قال لك هذا ؟ هذا لنيس صن ي ا ، الشنيعة ال يؤلهنون أ منتهم ، انل  عـــبـــد هللا :

منن أصنول ، ووان نرافهم ، وهذا من اناطلهم  نيقولون إن أ متهم معنومو

عنند  موضنوع المامنةنبيناء ، ونه لنيس معننوما سنوو األاالفنا معهم ، أل

لهنذا تقند الشيعة فيه نط ات غريبة ، وغير معقولة كما في النننرانية ، و

يبيننون عنوار الشنيعة فني كننل لنة وتفننيال ، انل وأهنل السننة يرفضنونها جم

ن علنني أهننل السنننة فيمننا يفعلننون ، ويعتقنندون ، مناسننبة ، ثننم هننم ال ي سننبو
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سنننة منننذ أن  هننر التشننين ، أهننل الجميننن هننذه الخننزعبالت يتننندو لهننا و

 .    واروجها عن ص ي  الدين تفاهتها ويقدمون الدال ل على كذاها و
 

إان هننل هننناك أدلننة أاننرو علننى اشننرية الننرب يسننوع ، أم أن أدلتننك  عبنند المسنني  :

 فنيع ؟ 
 

النندليل الثالننن علننى اشننرية عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم ، هننو و عـــبــننـد هللا :

فنني  –تؤمنننون اهننا ، فهننذه األناجيننل التنني تقدسننونها ، و لكم األراعننة ،أننناجي

رضنع لبشنرية عيسنى قند ع –جملنة وتفننيال وارغم رفضنا لهنا  –مقملها 

لننم تتعننرا قنن  أللوهيتننه ، وهننذا الموضننوع ، واوضننو  تننام عليننه السننالم 

 العديند منن النننوبناه ا ثا في ليالينا الماضية ، ودللنا علينه االعديند وقتل

ال ن حتى ال يقنال أننني أتكلنم انال أدلنة سنوف أسنتعرا لنك دلنيالنقيلية ، لك

 موضوعيته .  واحدا ، علك تقد فيه الراحة والمنطق على صدق حديثي ، و
 

 ؟  و ما هذا الدليل عبد المسي  :
 

: فينه ، و األول ، العدد الثامن عشنر يقول يوحنا في إنقيله االص ا  عـــبـــد هللا :

بَّننر      هللا لنم ينره أحند قن  ، ،  االانن الوحيند النذي هنو فني حضنن ارب هنو ا 

هنا ينبغي أن تس ل نفسك سنؤاال واحندا : أكنان عيسنى علينه السنالم مر ينا و

 لم يروه ق  ؟ و منظورا ألتباعه ، أم كان افي ا عنهم ،
 

 ناهرا لهنم فني جمينن ينا واضن ا ، انال افناء ألتباعنه ، وانل كنان مر  عبد المسني  :

 مواقفه . 
 

هننذا دليننل علننى أن يننره أحنند قنن  ، كمننا يقننول يوحنننا ، وهللا لننم  ولكننن بــننـد هللا :عـــ

ألعدا نه ننه كنان مر ينا  ناهرا ألتباعنه ، وعيسى عليه السالم لنيس إلهنا ، أل

 على السواء . 
 

 ، اننل نقنول ا ننه اانن هللا ، وهننناك لكننا ال نقننول ان ن عيسنى هنو هللاو عبند المسني  :

 اانه . فرق اين هللا و
 

نفننس لننو أن عيسننى عليننه السننالم كننان هننو ااننن هللا حقيقننة لكننان مننن ـــبــننـد هللا : ع

ال صنفات جنل كيانه ، ال من كيان اشنري ، ولكنان لنه نفنس صنفات هللا عنز و

كنان  االانن فني ثنالوثكم ، ولنورب وأنكم قد ساويتم اين االبشر ، انوصا و

ع علينننه لكنننان لنننه نفنننس صنننفاته ، ولنننندق –ال مقنننازا  –هنننو ااننننه حقيقنننة 

عليننه ، انن ن هللا واانننه الننذي مننن  بننق نفننس الننناالنطانننا ا الننرب ، و
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هذا فني ال قيقنة لنم يكنن ، فلمنااا تننرون علنى صلبه وكيانه لم يُريا ق  ، و

كونه إلهنا مسناويا ألاينه ، إن عيسنى علينه السنالم ال ينن  أن يكنون إلهنا ، 

 اان إله .  وال
 

 فيع ؟ هل لديك أدلة أارو أم اكتو عبد المسي  :
 

لثناني عشنر ، منها قول متى في إنقيلنه ، االصن ا  ااألدلة كثيرل ، و عـــبـــد هللا :

فنيم هننو يكلننم   وفيهننا : واألراعننين حتننى الخمسنين ، و األعنداد مننن السناد 

وه ، فقننال لننه إاوتننه قنند وقفننوا اارجننا ، طننالبين أن يكلمننأمننه و القمننوع إاا

طننالبين أن يكلمننوك ، ف جنناب ارجننا إاوتننك واقفننون اواحنند : هننو اا أمننك و

إانوتي ؟ ثنم مند ينده ن نو تالمينذه منن هنم وقال للقا ل له : من هني أمني ؟ و

إاوتي ، ألن من يننن مشي ة أاني النذي فني السنموات هنو وقال : ها أمي و

نقيل أن لعيسى علينه السنالم أمنا يبين ال، فهنا يظهر و أمي  اي وأاتي وأ

إلها أو اانن إلنه ، فلمنااا اقينة إاوتنه  –كما تدعون  –إن كان هو وإاول ، و

 ليسوا آلهة مثله ، طالما هم إاوته من أمه العذراء مريم البتول ؟ 
 

 من قال لك أن هؤالء إاوته حقيقة ؟ و عبد المسي  :
 

 تقرون اما فيه . نقيل . كتااكم الذي تقدسونه ، وال عـــبـــد هللا :
 

مقازينة ، فهنؤالء انل أانوتهم لنه أانول هؤالء ليسوا إاوته حقيقنة ،  عبد المسي  :

ي إطنالق كنان اليهنود فني الماضني معتنادي هنذه العنادل ، وهنأاناء االتنه ، و

ر التنراا  هنذا ل هنااألاول على أاناء العم والعمة وأاناء الخنال والخالنة ، و

 مسي يين .  ، حتى على عنرنا هذا مسلمين ويبهذا االغر ، وليسالتآايو
 

من أدراك أن تلنك األانول أانول مقازينة ، و ليسنع أانول حقيقينة ،  و عـــبـــد هللا :

 ما الذي أهلك لهذا ال كم ؟؟ 
 

 من رجال ديننا في كنا سنا .  هذا ما تعلمناه ، وعرفناه من ديننا ، و عبد المسي  :

نقنيس جمينن هبننا هللا العقنل لكني نفكنر انه ، ويا صاحب العقل ، لقد و  عـــبـــد هللا :

، لكن أن نستسلم انه لكنل منن هنب ودب ، واندون أن  نا من االلهأمور حيات

إضنالل ، العقنل نعمنة يقنب نسعى لمقرد الظن والتخمين فهذا معناه ضالل و

 علينا استغاللها ، ال وأدها . 
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نقننول لنك إن إاننول الننرب يسننوع فكرنننا ، ون ننن اسنتغللنا عقلنننا ، وو عبند المسنني  :

إاوتنه علنى ال قيقننة ، انل تلنك أاننول  النذين ورد اكنرهم فني األناجيننل ليسنوا

 مقازية . 
 

ليسنع حقيقينة ؟ ليلنك علنى أن تلنك األانول مقازينة وأنا أس ل : منا دوعـــبـــد هللا : 

اسنننتخدام خدم اسنننتخدامين ، اسنننتخدام حقيقننني وإن األلفنننا  فننني اللغنننة تسنننت

  هننو المبنننى األصننل فنني الكننالم أن االسننتخدام ال قيقنني لنلفنناقننازي ، وم

أنننه إاا أردنننا أن الننذي تقننوم وتعتمنند عليننه العبننارات والقمننل ، والر يسنني 

تننندفعنا  النننذلك أسنننباا نسنننتخدم األلفنننا  اسنننتخداما مقازينننا فعليننننا أن نوجننند

الكنالم عنن إانول عيسنى ورد ااألناجينل للمقازية ، وأساليب نضعها فينه ، و

ينر دليل على أننه ورد علنى غ ورودا طبيعيا حقيقيا ال مقال للمقاز فيه ، وال

غينر ادعينتم أن تلنك أانول مقازينة ، فلما اهبتم انه هنذا المنذهب ، و ال قيقة

 ؟ حقيقية ؟
 

 لسع أفهمك .  عبد المسي  :
 

ال ، أنننع تفهمننني جينندا ، فاالنتقننال مننن ال قيقننة إلننى المقنناز يتطلننب  عـــبــننـد هللا :

، هذه األسباب لنم تتنوفر عنندكم ااألناجينل االغية ولفظية ون وية ، و أسبااا

عليننه السننالم هننم اشننر ؟ فننإاول عيسننى اغيننر دليننل ؟فننيهم فلمننااا تتقولننون 

لنه العديند منن  إلهنا ، عيسنى علينه السنالم ال يعقل أن يكون هنا، و طبيعيون

عيسنى انن منريم علينه ليسوا مثله آلهنة ، فإمنا أن يكنون الاول البشريين و

 قولون فيه . إما أن يكون جمين إاوته من أمه آلهة ، مثلما تالسالم اشرا و
 

حتى لو كانع تلك األاول حقيقينة كمنا تقنول ، فلمنااا يفتنرا ألوهينة  عبد المسي  :

 إاوته ؟ 
 

ألهنتم عيسننى ألنكنم إاوتنه ألنكنم ألهنتم أمنه منريم ، و يفتنرا ألوهينة عـــبــنـد هللا :

 قيقننة ، فلمننا علننى الجننل أانناه علينه السننالم نفسننه ، وألنكننم جعلننتم هللا عنز و

 ؟ ! وهم جزء من هذا الكيان هذا النسب الشري   ي رم إاوته من
 

ناسنوت ، فمنا المننانن أن يكنون إاوتننه إن ليسننوع طبيعتنين الهننوت و عبند المسني  :

 من نفس طبيعته النسانية ؟ 
   

 ما المانن أن تكون أمه من نفس تلك الطبيعة النسانية أيضا ؟ و عـــبـــد هللا :
 

 نبن الذي منه انبثق الله . ال هي األم ، وهي ال عبد المسي  :
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نه الله ، فهي منندر لكنل إلنه ، إاا كانع مريم هي النبن الذي انبثق م عـــبـــد هللا :

رو  القند  ، لكنن إله ، وهي اهنذا أعظنم منن االانن وارب و أعظم من كلو

 من أين استمدت مريم ألوهيتها في عرفكم ، أليس من كونها أما لعيسى ؟ 
 

ين  أن تكون هي أعظنم منن االانن وارب  لذا الا حقيقي ، وعم ، هذن عبد المسي  :

 رو  القد  . و
 

مقنندماتكم مننن لنن ننننل ل ننل ، ألن إان سننندور فنني حلقننة مفرغننة ، و عـــبــنـد هللا :

فيهنننا رعوننننة عقلينننة متكبنننرل ، ال تريننند أن تسنننلم األصنننل غينننر سنننليمة ، و

 يمة . اال قا ق اليقينية ، التي جبلع عليها الفطرل السل
 

 نؤمن االقرآن ؟ هل تريدنا أن نسلم ، و عبد المسي  :
 

هننل وجنندتم اننالقرآن مسننلبا واحنندا يخننال  العقننل فيننه ؟ ، أو يخننال  و عـــبــننـد هللا :

لقنرآن ، العلم ؟ ، صدقني إن منن يقنرأ القنرآن اقلنب صناف ال اند أن ينندق ا

مننر واحنند اننه أ موافننق للفطننرل السننليمة ، ولننيسهننذا ألن اطااننه معتنندل ، و

 النا  عليها .   هللا تمقه تلك الفطرل التي فطر
 

 هل تعمل االتبشير ارن ؟  عبد المسي  :
 

شنرون يشنرفني أن أاينن دينني كمنا يفعنل المب ال أنا أدعنو لنديني ، وال عـــبـــد هللا :

عننوزهم فنني كننل مكننان يننذهبون إليننه ، ويسننتغلون فقننر النننا  وحنناجتهم و

 عليننك أال يخقننل المبشننرون مننن أنفسننهم حننين لينندالوهم المسنني ية ، فبنناهلل

 يفعلون الك ؟ 
 

 مااا في الك ؟ ألسنا ندعو االمسي ية اما ملكع يدانا ؟ و عبد المسي  :
 

ين ال ننق ال يسننتغل احتيننا  النننا  الننديشننترو ، و النندين ال يبنناع وال عـــبــننـد هللا :

كشنن   أتمنننى أن تقننوم الهي ننات القا مننة علننى التبشننير اعمننلوضننعفهم ، و

ن حساب لما تم صرفه على عملينة التبشنير للنننرانية مننذ نشن تها حتنى ار

صنرفع ، و منا النذي اسنتفادوه  اكنم ملينار، لتتعرف كم فردا ت نلع علينه و

ننندما ، إن مشننكلة ؟ ، وحينهننا ال انند أن يت سننروا ألمننا وا ننق مننن التبشننير ؟

السنالم النذي هنذا انالف رانية أنها ت ارب السالم ا قد وغل دفين ، والنن

لنننرانية ليردهنا لنن ي  دينهنا ، ي ارب الننرانية ا ب صادق ، ي نارب ا

ليخرجها من الظلمات إلى الننور ، فندعول المسنلم للمسني ي دعنول صنادقة و
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اال مقاانل هنذا ، انل يعطينه من للخوف عليه ، من أجل نقاته فني ارانرل ، وال

 جسنننده ، أمنننا لبنننه ال، ألننننه يريننند قوراحنننة واطم ناننننا أماننننا يعطينننه أمننننا و

، ان ي وسنيلة ن من السنالم ، يريندون القضناء علينه المبشرين فهم مغلولو

نهم ، لغنراء الننا  انديقدمون سببا مقنعا لهنذا ال قند ، ويبنذلون مناال ي وال

 ، واليعقزون عنن فهمنه ، ألننه غينر معقنول حقيقته ، وهم الذي ال يعرفون 

باانا فنني عنندم ألوهيننة عيسننى اننن المنطننق الننواعي ، و هيننا لنعننود ألسنن يقبلنه

 مريم عليه السالم .  
 

 أمازالع عندك أسباب تتكلم فيها ؟  عبد المسي  :
 

ثيقنة إلهينة تثبنع هنذا االدعناء ، نعم أسباب كثيرل ، منها أنننا ال نقند و عـــبـــد هللا :

 تؤكده .  و
 

ب تننتلننك األناجيننل هنني أوثننق وثيقننة علننى هننذا ؟ ، فهنني ككينن  ، و عبنند المسنني  :

فيهننا النندليل المنطقنني علننى ألوهيننة رانننا مقدسننة ، فيهننا الننوحي النننادق ، و

 يسوع المسي  . 
 

 هل ما زلع تهذي اهذه الترهات ؟  عـــبـــد هللا :
 

 و لمااا تسميها ترهات ، وهي حقا ق جلية ؟  عبد المسي  :
 

التني هني االلغنة كم ، وا ن تلك األناجيل التي ا يدي هل أنع على اقتناع عـــبـــد هللا :

 العراية أناجيل مقدسة ؟ 
 

 نعم تماما .  عبد المسي  :
 

 لمااا نعم تماما ؟  عـــبـــد هللا :
 

 ألنها وحي هللا إلى كتبتها .  عبد المسي  :
 

 ا ي لغة كتبع تلك األناجيل ايد كتبتها ؟ جميل ، و عـــبـــد هللا :
 

هننذا األايننر هننو ة أو السننريانية ، واميننكتبننع االلغننة العبريننة أو ارر عبنند المسنني  :

 األرج  . 

كتنننب االلغننننة و –كمنننا تزعمننننون  –إان النقينننل نننننزل علنننى كتبتننننه  عـــبــنننـد هللا :

غيرهنا منن اللغنات ، ألنيس اعد النك تنرجم للغنة اليونانينة ، والسريانية ، ثم 

 كذلك ، أم أنا مخطل ؟ 
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 الى أنع على صواب .  عبد المسي  :
 

ت األانرو ، من الذي نقل هذه الكتب التي تقدسنونها إلنى اللغناان ، وإ عـــبـــد هللا :

ديين ، أم هننم يوحننا ، أم غيننرهم منن البشننر العناهنل متننى ومنرقا و لوقننا و

 ؟؟ مرقا ولوقا ويوحنا أيضا رسل مثل متى و
 

 .  ، وعملهم ليس فيه وحي ليسوا رسال ال ، ال هم اشر عاديون ، و عبد المسي  :
 

إان فلمنننااا تطننننالبني اتقنننديس األناجينننل التنننني االلغنننات العرايننننة أو  : عـــبــنننـد هللا

النقليزينننة أو اليونانينننة ، وهننني منننن صننننن اشنننر عننناديين ؟ إن ترجمنننة أي 

إاا كننان حتمننا لغننة هننو عمننل اشننري ، قااننل للنننواب والخطنن  ، وإنقيننل ألي 

ب ، النذي كتنوالاد من أن تقدسوا إنقيال ، فنال تقدسنوا إال إنقنيال واحندا فقن  

مال اشريا فلنن طالما كانع تلك األناجيل عااللغة السريانية ، ف ين هو ؟؟ ، و

، والندليل علنى النك أن هنناك ااتالفنات النسنيان نعدم فيهنا الخطن  والسنهو و

معيبننة اننين طبعننات األناجيننل فنني أيننة لغننة ، أمننا فنني العرايننة فلننو أننني ج تننك 

ليننة مننن طبعننات اطبعننة مننن األناجيننل مننن ما ننة عننام فقنن  لوجنندتها تختلنن  ك

 . األناجيل اليوم ااتالفا فاض ا 
 

 لكن مترجمو األناجيل كانوا على وعي تام اعملهم .  عبد المسي  :
 

 عن أي لغة ترجم ؟؟ فإان هذا النقيل الذي هو االلغة العراية  : عـــبـــد هللا
 

 .  قد يكون ترجم عن اليونانية ، أو النقليزية ، أو أي لغة أارو عبد المسي  :
 

 لكن هل ترجمع تلك األناجيل عن النا السرياني ؟  عـــبـــد هللا :
 

ال ، اننل ترجمننع عننن ترجمننات عننن النننا السننرياني ، ألن النننا  عبنند المسنني  :

 األصلي مفقود في لغته األم . 
 

إان فلمنااا ترينندني أن أقند  كتاانا هننو منن عمنل البشننر ؟ لمنااا ترينند  عـــبــنـد هللا :

ضننا ن ؟؟ لمننااا ترينندني أن جمننة ننننها األصننلي مفقننود وأقنند  تر مننني أن

كتااا مترجما عن كتاب لم أره ، ولم أتبنين منرا  وكننه العظمنة فينه ؟ أقد  

كيانك كإنسان ، إن أقنى ما ننظنر إلينه حينال تلنك ، إنك اهذا تظلم عقلك ، و

ت أنهنننا إاننننداع نخنننني لمترجميهنننا ، ودراسننننتها ينبغننني أن تننننتم الترجمنننا

دراسات األداية ال الدينية ، أو قل إنها عمنل تن ريخي تطنوع تن نر ت ع الو

انه اعن  الننا  حتننى ال تضنين نننوب النقينل كلهننا ، لكنن أن نعتبنر تلننك 
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ومنن كتبا مقدسة فهذا وهم و ضنالل ، ومنن يرتضنيه يظلنم نفسنه  الننوب

 يظلم النسانية كلها .  وال كثيرا ، يعول 
 

 على قرآنكم ؟  هل أنع تقبل هذا الكالمو عبد المسي  :
 

؟؟ ، و هل قرآننا ضناعع أصنوله ومتوننه ؟؟ وهنل هل قرآننا مترجم و عـــبـــد هللا :

يقنرأ اهنا دون لغتنه األصنلية ؟؟ نعنم لسنع أقبنل قرآننا ترجم إلى لغة أارو و

لنناجينل المعتنرف اهنا  على القنرآن منا أقبلنه علنى تلنك الترجمنات النقيلينة

علينه السنالم ألوهينة عيسنى   –وهي لم تنرد  – لهذا لو وردت اهاعندكم ، و

نا ننننا لننتعلم أن لننيس اتلننك األناجيننل نننا واحنند ينن فلننن أصنندقها ، ولكننن

 لهننذا أنننا ال أقننر واليننة عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم ، ومبانننرا علننى ألوه

ل هننو اشننر رسننول ، أرسننله هللا عننز وجننل لبننني أومننن انن ن عيسننى إلننه ، انن

منا تلنك األناجينل التني  ا راعة أناجينل ، وقيل واحد ، الأرسل اإنإسرا يل ، و

ين الننذين ا ينندي الننننارو ارن إال اجتهننادات فرديننة ، لننبع  البشننر العننادي

حواريننه انزمن لننم يسنم  اضننياع وعليننه السنالم عاننوا اعند عنننر المسني  

يقيننا انين كتبنة األناجينل األراعنة كاتنب واحند أتفنق  النقيل األصلي ، ولنيس

يين أتباع عيسنى انن منريم علينه السنالم ، لكنن تلنك على أنه كان من ال وار

ت رين  فيهنا إال األناجيل أصيبع االت ري  في عنور عديدل ، ولم يوقن  ال

، اننل أيضننا تعرضننع األناجينننل تننداولها اننين النننا  طباعننة األناجيننل واعنند 

ـ للت ري  والتبديل اعد طباعة األناجيل ، ولهذا سوف أقوم في أحند اللينالي 

 .  مقارنة اين طبعتين لنناجيل اينهما م ة عام ـ الى اعمل اإان هللا تع
 

 تفتري عليها . أنع اهذا تظلم األناجيل و عبد المسي  :
 

هنناك ، وفقن  ع األناجينل ، تلنك ترجمنات لهنا ينا أيهنا العاقنل تلنك ليسن عـــبــنـد هللا :

ترجمتنه فني أينة لغنة منن اللغنات اين كبير اين النا األصلي لالنقيل و فرق

تلنك الترجمنات هني عمنل هنذا فهنو إمنا جاهنل أو متقاهنل ، و من ال يفهنم، و

اشننر عنناديين ، إال إاا أصننررت علننى أن كننل متننرجم لنناجيننل كننان يترجمهننا 

 هل تقول الك ؟  فاوحي أيضا ، 
 

أؤيننده ، لكننن هننل فرغننع أدلتننك ، أم مننا زال  ال ، ال أقننول الننك ، وال عبنند المسنني  :

 عندك نيء ؟ 
 

منن النك أن عيسنى تزول ، و ت كد أن دال ل ال ق كثيرل ال تنتهي ، وال  :عـــبـــد هللا

ن أحند أن يعبنده لنم يطلنب منلسالم نفسه لم يندعِّ األلوهينة ، وان مريم عليه ا
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لطلنب  –كمنا تزعمنون  –إلهنا كان عيسى رانا و جل ، ولومن دون هللا عز و

ألناجينل التني موجنودا اتلنك ا هذا لم ي ند  ، ولنيسمن النا  أن يعبدوه ، و

علينه السنالم عيسنى  انا واحد من األناجيل يطلنب فينه فآتتعترفون اها ، 

منن الننا  أن يعبنندوه ، لنن تقنند ، انل سننتقد أن عيسنى عليننه السنالم يطلننب 

 . ، دون سواه عبادل هللا وحده 
 

إيمانننا جننودل ، ولكنهنا تتطلننب عمقنا فنني الفهنم ، ومو لنننوبتلننك ا عبند المسني  :

إال انننفاء رو  عننالو ،  ل إنسننان يسننتطين أن يسننتنبطهاكنن صننادقا ، ولننيس

 لكنها موجودل اال نك . و
 

أردت لنفسنننك  تقنننادل فقنن  ، ولنننوصننندقني أننننع ال تننندق نفسنننك ، و عـــبــننـد هللا :

موجنودل ااألناجينل ، والهني مخفينة  ننافا لقلع ال ق ، فنال تلنك النننوبإ

، فلنن تنروه إال إاا عن أعين الظالمين فقن  ، إنمنا أعيننكم عمينع عنن ال نق 

 .   ال لغيره أالنتم هلل تعالى ق وصفع قلواكم اند
 

أرو إال أننك قند اسننتنفذت  لقند أطلنع عليننا فني هنذا الينوم كثينرا ، وال عبند المسني  :

 كل أدلتك في هذا الموضوع ، فلم يعد لديك نيء تقوله . 
 

يك ، أمنا أدلتني فلنم علنى منا ايند يا صناحبي ، منن العندل أن ت كنم أننع عـــبـــد هللا :

اهننذه  اننإان هللا تعننالى ، لكنننك لننم تكننن تتنننورها اهننذا الكننم ، وال ولننن تنفنند

من هذه األدلة علنى أن عيسنى انن منريم علينه السنالم ال يننل  البراهين ، و

ننرت أن يكون إلها أننا لم نعد نسمن عنه اعدما صعد إلى السنماء ، فقند ان 

النذي تزعموننه ، فهنل يعقنل هنذا ؟ التخليا مهمته كلها في موق  الفداء و

 أين هو ارن ؟؟  
 

 هل هذا موق  صغير ؟ أم تراه تافها ، ال يست ق أن يقوم اه إله ؟ و عبد المسي  :
 

اء ؟ هنل تقاعند لبلوغنه أين هو اعند الفندأين كان عيسى قبل الفداء ؟ و عـــبـــد هللا :

ر إلننى أمننر نننن  إلننه لنظنن التقاعنند ؟ لننو كننان عيسننى إلهننا أوسننن العقننز و

رعاهنا ، أو علنى األقنل لرعنى أتباعنه النذين يؤمننون انه البشنرية وسنيرها و

 كذاا وزورا ؟ 
 

و يواليننا  يواليننا ؟؟ إننه يراعيننا من قال لك إن الرب ال يراعيننا والو عبد المسي  :

 ينزل علينا نسماته اليمانية اال انقطاع . ارحمته في كل حين ، و
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البروتسننتنع ك وزل نسننماته تلنك علننيكم فقن  أم علننى الكاثولينهننل تننو عـــبــنـد هللا :

 أيضا ؟  
 

 النسمات إال على الطا عين المؤمنين فق  .  ال ت ل تلك الرحمات و عبد المسي  :
 

المؤمننون ، أتبناع الننراط  –دون غينركم  –ما النذي يؤكند لننا أنكنم و عـــبـــد هللا :

 و على الباطل ؟ ما سواكم من تلك الفرق األارالمستقيم ، و
 

 تلك قضية أارو علينا أن نناقشها في وقع آار .  عبد المسي  :
 

إان لنني سننؤال أايننر : لقنند جنناء عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم إلننى  عـــبــننـد هللا :

عالمنننا مقي ننا طبيعيننا ، مثلننه مثننل أي نننخا ، مننن المننيالد حتننى الممننات ، 

ولند طفننال ، ونمنا فنننار  ، أي كنان جنينننا فني اطننن أمنه ، ثننمألنيس كننذلك ؟؟ 

 نااا فرجال . 
 

ب يسننوع اننين النننا  كواحنند منننهم ، نعننم هننو كننذلك ، لقنند عنناش الننرعبند المسنني  : 

اننال ر  تقاهننه ، وحتننى شننعر النننا  تقلننب فنني مراحننل كثيننرل ، حتننى ال يو

 . كان طفال حتى تركهم  قدره منذ أني لفه النا  ، ويتعرفوا على أاالقه و
 

تغينر فني لسالم عناش كشنخا عنادي انين الننا  وعيسى عليه ا إان عـــبـــد هللا :

 مراحل عديدل من الميالد حتى الممات ؟؟ 

 . ورفعه نعم هو كذلك ، منذ ميالده حتى صلبه  عبد المسي  :
 

متبدل ألنه انتقل انين مراحنل عديندل كشنخا حني إان عيسى متغير و عـــبـــد هللا :

 ؟؟ ، من حال إلى حال 
 

 عم اال نك . ن عبد المسي  :
 

إان عيسنى ال ينن  أن يكنون إلهنا قن  ، ألن عهندكم القنديم يقنول فنني  عـــبــنـد هللا :

:   ألنني أننا النرب ال أتغينر  فينه، و 4 عدد، االص ا  الثالن ، سفر مالاي 

ل عديندل منن الننغر تدر  اين مراحتغير وعاش وعليه السالم ، وعيسى   

 يال أيضا ، أليس كذلك ؟؟  ال حتى الوفال ، وتغير اين الموت و
 

، انل المعننوي ، التغيير هنا لنيس المقننود انه التغيينر المنادي  ولكن عبد المسي  :

 العهود وما إليها . المتعلق االشرف واألمانة و
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 هننذاامعننوي ، ولننم ت ندد امننادي أو جنناءت عامنة و كلمننة   ال أتغينر   عـــبــنـد هللا :

  كامل غير ناقا . هللاألن التغيير من عوامل النقا ، و
 

 كي  يكون التغيير من عوامل النقا ال الكمال ؟؟  عبد المسي  :
 

منن قلننة إلنى كثنرل ، ومننن ألن التغيينر يكننون منن نقنا إلننى كمنال ، و عـــبــنـد هللا :

جهل إلى علم ، ومن صغر إلى كبنر ، ومنن رعوننة إلنى رنند ، ومنن ضنع  

ي جل كامل فني كنل وقنع ، قنوو إلى قول ، وقد يكون على العكس ، وهللا عز

يتبندل ،  جنل ال يتغينر والفي كل حين ، تام في كل وص  ، ولهذا فناهلل عنز و

رضنيعا فننار  أما عيسى عليه السالم فقد كان جنينا فني اطنن أمنه ، ثنم ولند

حتننى ي تننا  للننبن أمننه كنني ينمننو ويعننيص ، وهللا عننز وجننل ال ي تننا  لشننيء 

ينتكلم ،  يندرك نني ا وال ال يعني والصنغيرا عيه السالم كان عيسى ، ويعيص 

يستطين أن يعبر حتى كبر وفهم وتكلنم وعبنر ، وحاننى هلل عنز وجنل أن  وال

حننين ، فت ليننه ومعبننر عمننا فنني ااتننه فنني كننل وقننع يكننون كننذلك فهننو كامننل و

مخنال  عيسى ان مريم من هنذا القاننب مخنال  للعقنل ، مخنال  للمنطنق ، 

اا الصنرار علنى تلنك المخالفنة ، فلمنامنا فيهنا ، للفطرل ، مخال  للطبيعية و

ما منل تنا فيها ؟؟ ثم ال تنسى أن يوحنا قنال فني إنقيلنه االصن ا  األول و

كل منن حولنه رآه عليه السالم ، وعيسى    هللا لم يره أحد ق   :  11 عدد، 

 !!! معايشة حقيقية انيع على رؤية عينية واض ة عايشه وتعامل معه و
 

عليننه رو وضننعوا أسننبااا عدينندل لت ليننه عيسننى اننن مننريم الننننا االصننة القننول :و

أنهنا أسنباب منطقيننة ، ال  ، و ننوامنن دون هللا عنز وجننل ، وعبادتنه السنالم 

و ننوا أننه الوحيند علينه السنالم النذي صننعع ، وال جدال فيهنا االف عليها 

ونسوا أو وتناسوا أن كل ما قام اه عيسى انن منريم علينه له هذه األسباب ، 

ان مر ، قند قنام انه غينره منن األنبيناء انل ، ان مر هللا تعنالى تم صنعه السالم و

ا علنى عيسنى عليننه وهللا أيضنا ، والفنرق أن هنؤالء األنبينناء قند فناقوا وتفوقنن

لتفضنيل دفعنا ي ناولون دفعنك  –أي النننارو  –، ولكننهم السالم فيما صنن 

ل علننيهم جميعننا أفضنن، صنننين عيسننى عليننه السننالم علننى غيننره مننن األنبينناء 

عيسى انن منريم اال حقة وال ارهان ، وال قيقة إن ، النلوات وأتم التسليم 

ن معقننزل إال انن مر هللا تعننالى ، وأن مننا جنناء اننه مننن عليننه السننالم مننا صننن

، انل هنذا منن  من عند ااتنه أمور اارقة ليسع اقدرته هو ، والمعقزات ، و

اهنا نبني آانر ،  جناءا إال وأنه لم يتفرد امعقنزل فني أمنر منعند هللا تعالى ، و

، انن مر هللا القنندير أيضننا ، لننذا فقميننن أدلننة اننه ، اننل ويزينند امثننل مننا جنناء 

تننل  لهنذا  الننارو على ت ليه عيسى انن منريم علينه السنالم فارغنة ، وال
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، أو فني معقنزل  إال ل كمنا على كل من ساوو عيسى عليه السنالماألمر ، و

، فنال عيسنى وال ينن   يكنون هنذا الأيضنا ، و إلنه أو اانن إلنها ننه فاقه فيها 

ينه فنن ن ال ننكرهنا هو ااان إله ، أما المعقزات التني تمنع علنى يد إله ، وال

ألنهننا وردت أيضننا اننالقرآن ، اكننل يقننين ونننؤمن اهننا نؤينندها ، اننل نننندقها و

عنز الكريم ، منسواة لعيسى انن منريم علينه السنالم ، لكنهنا تمنع اقندرل هللا 

منريم علينه السنالم نفسنه ، وهنذا جاننب  سنى انناقندرل عي لنه ، ولنيسوجل 

دلينل علنى عندم ألوهيتنه علينه السنالم ، االفنا منن النننارو ، وجوانب من 

م األلوهينة فينه اسنتخفاف االعقنل فني مقناعليه السالم أيضا إن وضن عيسى 

، واستخفاف اكل عرف تعنارف علينه الننا  فني حيناتهم واستخفاف االدين 

كلهنا علينه السنالم نطق ، ألن مواق  عيسى عناد للموفيه تفاهة في الفكر و

ال ترقى ألن تكون مواق  إلنه يعبند منن دون هللا ، ثنم منا االننا لنم نعند نسنمن 

يظهننر ننني ا آاننر اعنند صننعوده للسننماء ينندل وعننن هننذا اللننه أنننه قنند عمننل 

ال ينننال ، أم تننرو أنننه قنند اعتننزل مقنننام عننن الكننون ومسنن وليته ل ااسننتمرار

العقز ؟؟ إن االصة كل هنذا أنننا أمنام التقاعد و وهية فتقاعد لبلوغه سناألل

عزلهننا فقنة التنني تسنعى لتغييننب العقنول ، وارافنة مننن ارافنات الننننارو ال

لقند حكنم كتنااهم القيند ، والانداع ال ر وعن المنطق ، و و دها عن التفكير 

ألن الكمنال فينه صنفة تمنام انال ، يتطنور  يتبدل وال على أن الله ال يتغير وال

عليه السالم قند منر امراحنل تغينر وتبندل عيسى ان مريم عقز ، و نقا وال

منن حنال إلنى حنال و منن نقنا إلنى أسلمته ، عديدل واكتمال اشري تطور و

، فلمااا هذا العنناد لكنل أمنر ، و حانا هللا أن يكون هذا وصفه  تمام ثم نقا

، لكننن إاا أردنننا أن ن كننم علننى عيسننى عليننه السننالم مننن كتنناب  ؟؟طبيعنني 

، فني رسنالته األولنى إلنى  بغني أال نغفنل وال نتغافنل قنول انولسارو فينالننن

تيموثناو  ، الصنن ا  الثنناني ، العندد مننن الثالننن حتنى السنناان ، وفيهننا :   

ألن هنننذا حسنننن ومقبنننول لننندو مخلنننننا هللا ، النننذي يريننند أن جمينننن الننننا  

ألننه يوجند إلنه واحند ووسني  واحند يخلنون ، وإلى معرفة ال ق يقبلنون ، 

ين هللا والنننا  ، النسننان يسننوع المسنني  ، الننذي اننذل نفسننه فديننة ألجننل انن

ْلنُع أننا لهنا كنارزا ورسنوال  القمين ، الشهادل في أوقاتها الخاصة  ، التني ُجعِّ

  ، هنذا ال ق أقول في المسي  وال أكذب ، معلما لنمم في اليمنان وال نق ، 

ألننه هنو الوسني   الكالم فيه أوثق دليل على أن عيسنى إنسنان ولنيس إلهنا ،

األوحنند   فننني وقتنننه    انننين هللا والننننا  ، وأنننه إنسنننان ولنننيس إلهنننا ، أمنننا 

، وت كيند هنذا امفتنت  المخلا ال قيقي فليس هو عيسى ، ال هللا عز وجنل  

هذه الرسالة ، حين يقول اولس :   اولس رسنول يسنوع المسني  ، ا سنب 

راننننا هننننا معناهنننا  ، وأمننر هللا مخلنننننا ، وراننننا يسنننوع المسننني  رجا ننننا   



 214 

معلمنا وليس إلهنا ، وهذا منا أننار إلينه يوحننا فني إنقيلنه ، ولسنوف نفنرد 

 . لكالم اولس هنا ليلة كاملة اإان هللا تعالى 

 

 

 الليلة الثامنة عشرة : 
 

 ؟؟......  َكْيَف نَُكل ُِّم َمن َكاَن فِّي الَمْهدِّ َصبِّيا  
 

  ؟عليه السالم تكلم في المهد ؟هل تؤمن أن عيسى ان مريم  عـــبـــد هللا :
 

تكلنم فني كنان النرب يسنوع نطنق و ال ، مطلقنا ، ال أومنن انذلك ، ولنو عبند المسني  :

لكان من المسنت يل أن يخفنى أو يختفني هنذا عنن ن هذا إعقازا ، والمهد لكا

ألن تلننك وكنان منن المسنت يل أيضنا أن نتخلنى ن نن عننه ، ننعب الكنيسنة ، 

عادية ، تتناقلها األجيال تباعا ، فترسن  فيننا ، المعقزل ستكون معقزل غير 

اغيرهننا مننن األناجيننل ،  لكننن هننذا الكننالم غيننر وارد ااألناجيننل األراعننة ، وال

ا لنننندق قنرآنكم فنني هننذا األمنر ، ونكننذب أناجيلنننا ، المعتننرف فلمنااا تنندفعون

أننه لنيس هنناك أي ف اها في هذا الشن ن ؟؟ ، انوصنا وغير المعتراها ، و

 أو عقلي يؤيد فرية كالم الرب يسوع في المهد .  دليل مادي
 

النقنل ، اننل هنو وارد ااألناجيننل الم عيسننى فني المهنند مؤيند االعقننل وكن عـــبــنـد هللا :

إافناء تلنك المعقنزل اكنل وسنيلة ، األراعة التي تقدسونها ، لكنكم ت ناولون 

منن  هذا ألن ما قاله عيسى عليه السالم في المهد يندمر كنل منا االمسني يةو

سيكشن  معنه الباطنل النذي وضنن  د حرفع على مندو أزمنان عديندل ، وعقا

نل إلنيهم حفظنه  ، وهنذا في الك الدين ، على أيدي كثير من رجاله ، الذين ُوك ِّ

 . سبب كافو لكي تنكروا كالمه في المهد 
 

إان لنبندأ حنديثنا االندليل العقلني ، ألننني علنى ثقنة تامنة منن أننك لنن  عبد المسني  :

مننن لننة ماديننة نقليننة فنني هننذا الشنن ن ، وااك الموضننوع علننى أي أدتت نننل 

علننى عنندم كننالم الننرب  اواضنن  إن كننان هننذا فنني حنند ااتننه دلننيال، واألناجيننل 

 . أنتم المسلمون يسوع في المهد كما تدعون 
 

لك ما تريد ، لكن قل لي : مااا لنو أي امنرأل غينر متزوجنة أتنع اطفنل  عـــبـــد هللا :

 مااا سيكون موقفك منها ؟  تدعي أنه اانها ،
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ادعع لنفسها اانا تننب  زانينة ، وكما تقول ، إن كانع غير متزوجة  عبد المسي  :

  ، أم ترو أنه أتى من الهواء الطلق ؟؟ إال من زنا  هذا فمن أين أتى
 

أحسنع ، لكن لو قالنع تلنك المنرأل أنهنا قند حبلنع اهنذا الطفنل منن هللا  عـــبـــد هللا :

   ؟الكذب معا ؟قيها ، أم سترمونها االزنا ومند أكنتم

 أقسننمع لنننا اقميننن األيمانننات ، مننا نننندقها .، ولننوحلفننع و ال ولننوعبنند المسنني  : 

دليل ، فن ن ال نعيص في عننر المعقنزات ، ثنم منن هني جاءت ا ل  دليل و

 جنون .  و تلك المرأل حتى ينزل إليها هللا ليتزوجها ؟؟ هذا ابل
  

لننم ترموهننا و قننبال انن ن اانهننا هننو ااننن هللا ، إان فلمننااا صنندقتم مننريم: عـــبــننـد هللا 

واحندا علنى  قندمع دلنيالرضني هللا عنهنا االزنا ؟ ، من أنه لم يثبنع أن منريم 

اراءتها في أناجيلكم ، نعم ، تلك حقيقة منريم رضني هللا عنهنا لنم تقندم دلنيال 

لزننا ، وأرادوا أن من أن اليهود قند اتهموهنا فعنال اا،  واحدا على اراءتها !!

      يقيموا عليها حد الزنا .
 

هللا أيندها ،  لقد رميع مريم االزنا في اندء حنديثها منن قومهنا ، ولكنن عبد المسي  :

 قومها ؟؟ أمامارأها و
 

ن قومهنا ، وكين  أثبنع أنهننا جنل منجمينل ، إان كين  ارأهنا هللا عنز و عـــبــنـد هللا :

أم ،  ؟؟، انل اانن طهنر وعفنة اانن زننا  أن هذا المولود لم يكنوعلى ال ق ، 

 ؟ !! هذا الدليل ، ف ين هو  فإن كان ؟ترو أنها قدمع دليال على صدقها ؟
 

منريم ، لقند ورد  هللا هنو النذي قدمنه ، ولنيس ، ولكنن الندليلُ  م  د ِّ نعنم قُن عبد المسني  :

  أمننا فيهننا : ، و 21حتننى  11مننن  األعننداداألول ، فنني متننى ، االصنن ا  

ع المسنني  فكانننع هكننذا ، لمننا كانننع مننريم أمننه مخطواننة ليوسنن  والدل يسننو

  ، فيوسن  رجلهنا إا كننان قبنل أن يقتمعنا ، وجندت حبلننى منن النرو  القنند

فيمنا هنو متفكنر فني  ولكننلم يش  أن يشنهرها ، أراد تخليتهنا سنرا ، اارا ، و

هنذه األمننور ، إاا مننالك الننرب قنند  هننر لنه فنني حلننم ، قننا ال : يننا يوسنن  ااننن 

منن النرو  تخ  أن ت اذ مريم امرأتك ، ألن النذي حبنل انه فيهنا هنو  داود ال

، ألننننه يخلنننا ننننعبه منننن تننندعوا اسنننمه يسنننوع القننند  ، فسنننتلد ااننننا ، و

القا نل : هنو اا  هنذا كلنه كنان لكني ينتم منا قينل منن النرب انالنبياطاياهم ، و

يدعون اسنمه عمانو ينل ، النذي تفسنيره هللا معننا العذراء ت بل وتلد اانا ، و

لنوم فعنل كمنا أمنره منالك النرب ، وأانذ امرأتنه ، ، فلما استيق  يوس  من ا

 النننوب، فهنذه  دعا اسنمه يسنوع  يعرفها حتى ولدت اانها البكر ، ولم و

 ليوسن  النقنار ، وانني إسنرا يل ، تقمن على أن تبر ة منريم قند تنم منن هللا
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هنذا منة ، وولوال الك لطلقها يوس  النقار ، ولرجمهنا اننو إسنرا يل انال رح

 الخطية .  ناجيل على تبر ة مريم من الف ص وأصدق دليل في األ
 

عندك ، لقند اندأت الخطن  و المراوغنة و التالعنب كعادتنك ، حينن قلنع  عـــبـــد هللا :

سن  النقنار ، تقمن على أن تبر نة منريم قند تنم منن هللا ليو الننوب فهذه 

تقننول إال أنهننا  منن والال تق لنننوب فنني ال قيقننةهننذه اانني إسننرا يل   ، وو

ي داللنة رد أفقن  ، أمنا انني إسنرا يل فلنم تنتبر ة لمنريم أمنام يوسن  النقنار 

فني لنذا فندليلك هنذا ابنراءل منريم ، و االننوب تظهر اطنااهم ، واقتنناعهم

االستشنهاد انه فني النك الموضنن  ين  االعتماد علينه ، وال ، وال غير م له

، ون نن هننا نب نن عنن ذلك ؟؟ ، ألنيس كنفقن  ألنه ااب ايوسن  النقنار ، 

 ا اليهود ، أليس كذلك ؟؟ دليل تبر ة مريم أمام قومه
 

، وهنم لكن من الطبيعي أن يوسن  النقنار قند أنبن هم امنا رأو انال لم  عبد المسي  :

قند صندقوه ألنننه أكثنر إنسنان متنن زم منن هنذا األمننر ، ألن هنذا ننرفه ، وهننذه 

 . زوجه 
 

 وتالعبهننا ، وتسننخر مننن عقلننكتسننخر مننن نفسننك يننا صنناحبي أنننع  عـــبــننـد هللا :

، ك ، الذي تقدسنه وتسنتخ  انه وتسنفه دالالتنه ااتسخر من كت، و وتخادعه

أن رجننال دافننن عننن زوجننه  ، ولننووالقننيم والمبننادئ تسننخر مننن الرجولننة و

ه انندفاعك هننذا لقيننل فيننه أنننه ديننو  مخنننن ، ي ملننه حبننه لزوجننه ، و رغبتنن

حانا ليوس  النقنار أو منريم ها ، وفيها على التغاضي عن ف شها ، وعهر

األمانننة مننن هللا حالهمننا ، فلقنند وصننفا االشننرف و اانننة عمننران أن يكننون هننذا

 النا  ، لكن للتخلا من هذا االتهام نيء واحد فق  .   و

    

 ما هو ؟؟  عبد المسي  :
 

يننة ، تخننر  ألسنننة القننوم جميعننا ، وهننذا مننا أن ت نند  معقننزل حقيق عـــبــننـد هللا :

اانهننا ، فكننالم عيسننى عليننه السننالم فنني المهنند كننان هننو مننن مننريم وحنند  

فني المهند عليه السنالم لم يتكلم عيسى  ، ولووهو العقاز لها الفينل فيها 

 لذا ع مريم ، انا كتااكم الذي تقدسونه . 
 

 مااا تقند ؟؟  عبد المسي  :
 

أمنام ئ أمنه يبر  د ، وفي المهعليه السالم ه لو لم يتكلم عيسى أقند أن عـــبـــد هللا :

، ل كم عليها اليهود اال رق ، ا كم نريعتهم ، كمنا ورد هنذا اسنفر القمين 
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إاا تدنسننع   وفيننه : ، و 6 عننددال ننادي والعشننرين ، الالويننين ، الصنن ا  

، وامننا أن اليهننود لننم اانننة كنناهن االزنننا فقنند دنسننع أااهننا ، االنننار ت ننرق   

اعننندما أتنننتهم اهننذا الننننبي انننل ، أاو  لنننم يمسنننوها اشننر ، والي رقوهننا ، و

تبر تهننا لننم تكننن أكينند علننى أنهننا قنند ار ننع ، وفهننذا دليننل أنننه اانهننا ، مدعيننة 

معهنود  اإعقاز غير عنادي ، والهينة ، ال ار ع ا مر عظيم ، و سهلة ، وال

إلننى الرضننين ، كمننا ، فمننريم عليهننا السننالم لننم تكننن لهننا حقننة إال أن تشننير 

وهنا تم العقاز ، وتكلم عيسى علينه السنالم  أمرها راها ، وهنا تم النطق ،

هنا قند تنم مننكم الت رين  في المهد ، وتم العفو عنها ، ولقبع االنال ة ، و

 أيضا . 
 

، لهنذا العقناز ، إن كنان قند التبنديل ليس لنا منل ة في الت رين  و عبد المسي  :

ذا ، حند  ، وهنذا هننو كنالم قنرآنكم ، ولننم ينرد فني األناجيننل أي داللنة علنى هنن

أنع وجمينن المسنلمين ، النذين يتمسنكون انالقرآن هذا هو الوهم الذي ت ياه 

  . في هذا الش ن 
 

عيسنى  ألن، ، ومننل ة كبينرل في ت ري  هذا الكالم ال لكم منل ة  عـــبـــد هللا :

لنم يقنل قال اكنل وضنو  : إنني عبند هللا ، وحين نطق في المهد عليه السالم 

اننن هللا ، وقننال : آتننني الكتنناب ، وأنننتم أضننعتم كتااننه أنننا هللا ، أو إننني ا إننني

أاينرا : قنال دلتم انه أناجينل كتبهنا رجنالكم ، واسنتب، وحرفتموه ، وال قيقي 

بينا مرسنال منن أنتم ترفضون أن يكون عيسى عليه السالم نوجعلني نبيا ، و

 ،ون إنه إله اان إله ، فلمااا ال تكنون لكنم مننل ة ؟؟ عند هللا تعالى ، وتقول

   ال لكم أل  منل ة ومنل ة . 
 

جدالك فينه حقنة ، أحببنع سنماعها كالمك ي مل ني ا من المنطق ، و عبد المسي  :

سنوع فنني الننرب ي انه نطننق لنديك أدلننة نقلينة علننى منا تقننول ، ممنا، لكنن هننل 

، ولنذا فلسنع لنن تقند  ؟؟ ، إنه ال ن ن المهد ، كما يدعي قرآنكم ، من كتبنا 

، ولسننع مطالبننا أيضننا أن أوافننق علننى ومننا فيننه آن مطالبننا أن أؤمننن اننالقر

 . تخميناتك 
 

انل أيهنا المعتنوه قرأنننا ال يكنذب حتنى يندعي علنيكم منا لنيس عنندكم ،  عـــبـــد هللا :

، وطالمننا أن القننرآن الكننريم أابرنننا فالانند أن أيضننا هننو حقننة لنننا ، وعلننيكم 

دل اداينة مننن جنواألدلنة النقلينة مويكنون موجنودا اكتنبكم التني تقدسننونها ، و

  أناجيلكم األراعة ، هذا إن كنع ال تدري حقيقة . 
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هنذا لنن يكنون أناجيلننا األراعنة !! هنذا مسنت يل ، هنذا غينر معقنول ،  عبد المسي  :

لنم أجند و، عن  هنر قلنب ال أنا أحفظها فلقد قرأت األناجيل مرارا وتكرارا ، 

قنبلكم ، مننا انه ر وجندناه فيها أي دليل على كالم الرب يسنوع االمهند ، ولنو

معلومة لننا ، اكنل ، ف يال رانا يسوع منذ ميالده حتى تعميده وأليدنا قرآنكم 

وجند منهنا ننيء لعلمنناه ،  ااألناجيل قن  ، ولنو وال حدين عن هذا، دقا قها 

 . ، ال ، إنك واهم تريد أن تننن البلة لت رينا ما وراءه و
 

 العندد األول ، وفينها ، االصن ا  األول ، افت  يا صاحبي إنقيل يوحنن عـــبـــد هللا :

التني دافنن  ، الكلمنة:   في البدء كان الكلمة   ، أي في البدء كاننع معقزتنه 

اهننا ووضنن  تنني اننين ال ، فنني البنندء كانننع الكلمننة معقزتننهاهننا عننن أمننه ، و

رسنالته التني انين اهنا منهقنه و، لمة معقزتنه في البدء كانع الكحقيقته ، و

هللا إلينه ليخنر  كنل منن حولنه ،  دعوتنه االكلمنة وحني ، و سنتكونونبوته 

عيسنى عليننه السننالم ومنريم العننذراء الطناهرل البتننول ، ويندفن اهننا عنن أمننه 

مشننهور وارد ااألناجيننل  هننذاوحققننه أيضننا ، وكننان يخننر  أعدا ننه اكالمننه 

 وال يقنند الكلمنة   ال يعنني يقول هذا النقيل   في البندء كنانحين كثيرا ، و

 أول معقزات عيسى عليه السالم ، كالمه في المهد .    كانع هي إال أن تلك
 

لبنين لنننا الننك يوحنننا إال إنننك تسننتنب  وتخمنن ، لننيس هننذا حقيقيننا ، و عبند المسنني  :

، إنننك ينا صناحبي ال تقينند إال التالعنب ااأللفنا  ، ألننم أجلنى اننورل أوضن  و

 أقل لك قبال أنك واهم ؟؟   

   

كثنر ممنا يبنين لكنم يوحننا اإنقيلنه ، وهنل جل يبنين للعقنول أ هللا عز و عـــبـــد هللا :

علينه هناك أوض  من هذا ؟؟ ، في البدء كاننع الكلمنة أول وأجلنى معقزاتنه 

، إن يوحنا عندما ااتنار هنذه الكلمنات قند لخنا اهنا أحنداثا عديندل ، السالم 

 نا مننه أننه ينتكلم منن منن قند عايشنوا هنذا ال ند  ، ولنيس عنندهم أي ننك 

ولم يكن يعلم أن المسي ية ستناب اهذا التبديل الرهينب ، والت رين   ،فيه 

  . المشين 
 

، الرأي ، فلم يخنر  عليننا أحند قبلنك امثنل هنذا أنا ال أوافقك على هذا  عبد المسي  :

وهل يعقل أنك ت تي اما لم ي ت اه السااقون ، ال ، هنذا هنراء ، هنذا غرينب ، 

 . هذا ال يندق 
 

ر هنواك ، لكنن مااا لو وافقتني ؟ إنني يا صاحبي ال أرغمك علنى غينو عـــبـــد هللا :

لننه فيننك ، أن تننل إليننك معلومننة ، هننذا أقنننى منا أؤمن نن نتنندار  معنا ، و

، ثننم لمنا ال آتني ا انندع وال يسنر جيندا أنننك لنن تتقبنل ال ننق اسنهولة وأعلنم و
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انن روع ممننا جنناء اننه السننااقون ، هننم اشننر مثلنني ومثلننك ، وإاا كانننع لهننم 

ات فلنننا مثلهننا ، أو رامننا أكثننر منهننا ، اننل وسننا لنا أحنند  وأروع وأكبننر قنندر

 . وأعظم من وسا لهم 
 

، فنإني علنى غينر اقتنناع هنل لنديك أدلنة أانرو فني هنذا الموضنوع ؟  عبند المسني  :

 امريب وغريب . حديثك اما قلع ، ال واما ستقول ، لقد ادأت 
 

األول ،    معني إنقيننل لوقنا ، الصنن ا افننت –افضننل هللا تعنالى  –نعنم  عـــبــنـد هللا :

  فقالننع مننريم تعظننم نفسنني الننرب ، فيهننا : ، و 16حتننى  14مننن  األعننداد

اا مننذ ارن  تبتهل روحي ااهلل مخلني ، ألنه نظر إلى اتضناع أمتنه ، فهنوو

، اسننمه قنندو    ن انني عظننا م ، وجميننن األجيننال تطننواني ، ألن القنندير صننن

وضنيق ننديد ، م ننة الم كانع في ورطة وريم عليها السفهنا تستشعر أن م

هننو الننذي النننها مننن تلننك الورطننة ، ثننم جعننل  –غيننره ال  –جننل وهللا عننز و

هرل الخلنق ، فلمنا كنل جمين األجيال اعد الك تطواها ، أي تدعوها حسننة طنا

، ووالدتنه اندون أب هل هنذا الموقن  اعيند عنن أمومتهنا لعيسنى هذا ؟؟ !! و

لموقنن  ، الم اإنقيننل لوقننا ال يننوحي إال اهننذا ا؟؟ إنننه ال ، إن موضننن هننذا الكنن

موقنن  حنننار قومهننا واتهننامهم لهننا اننالفقور والزنننا ، وال يننرتب  إال اننه ، 

لنن تكنون تلنك المعقنزل إال كنالم تم امعقزل غير عادينة ، وتخليا هللا لها و

، الذي حندثنا عننه يوحننا ، ولقند أاقنى هللا عنز عيسى عليه السالم في المهد 

عليننه ؤكنند علنى كننالم عيسننى يل –رغمننا عنننكم  –ااألناجينل  جنل هننذا الننناو

أعمى عنها أقالم الم رفين ، الذين حذفوا معقنزل نطنق في المهد ، والسالم 

ة وننندل وهللا عننز وجننل ، مننريم فنني ورطننعيسننى عليننه السننالم فنني المهنند 

 . ، النها امعقزل كبيرل وهي كالم عيسى في المهد ؟؟!  النها ، كي 
 

غينر مقبنول عى لتفسير األناجيل على هواك ، وهنذا غرينب ، وك تسإن عبد المسي  :

 . بلك لم يقل اه أحد ق، هذا الرأي ، إنك تتالعب ااأللفا  ،  ليس إال 
 

ا النذي اكنرت هنل أنني وضعع تلك الننوب ا ناجيلكم ؟ وهل أنا الذو عـــبـــد هللا :

ذي أتننى هننل أنننا الننالفضنني ة ، واتضنناع أمتننه اسننبب لفظننة هللا مخلننني ، و

الفظننة تطواهننا أي تنندعوها حسنننة طنناهرل اسننبب تبر تهننا ؟ إنننك ت نناول أن 

تهرب من ال ق ا ي وسيلة ، فلك ما تشاء ، لكنن منا أقولنه لنك انندق : إن 

هنذا ال يخفنى يم هننا مبنني علنى كنالم قند حنذف ، وهنذا الكنالم النذي قالتنه منر

راطننه اننالكالم رويننة ال انند أال  ية ، وعلنى أي عاقننل ، فمننن يقننرأ النننا اعناين

السااق عليه اإنقيل لوقا ، ألنه ال يسنتدعيه ، انل النذي يسنتدعيه تمامنا هنو 

 رضي هللا عنها .  هااالصاتهام مريم وموق  
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 إنك ت فر عن أدلتك في ال قر !!  عبد المسي  :
 

يضايقك في الك ؟ ألسننا تعاهندنا أن نسنعى لل قيقنة ، يضريك ومااا و عـــبـــد هللا :

 ملتنك ، وال نا ؟؟ لقد أابرتنك كثينرا ال يعنينني أن تغينر وجهتنك والمهما كلفت

يعنينننني إال أن أرو ال نننق ،  ، والأو تنتننننر أننننع يعنينننني أن أنتننننر علينننك 

قننند تعاهننندنا أن منننن أي طرينننق جننناء ، فلمنننااا تتهنننرب أننننع منننن ال نننق ، لو

صنندقني إنننني انندأت أنننعر االنننراع الننذي تعيشننه دااننل نسننتخدم عقولنننا ، و

 فإاا أحببع أن تتراجن فلك ما تريد . نفسك ، 
 

هل لديك اراهين أارو على كالم النرب يسنوع فني ال ، لن أتراجن ، و عبد المسي  :

 المهد ؟ 
 

 نعم لدي دليل آار على كالم عيسى ان مريم عليه السالم في المهد .  عـــبـــد هللا :

 ما هو ؟ و عبد المسي  :
 

تكلم عنن كنالم عيسنى علينه السنالم فني فيه كالم عن  إنقيل الطفولة ، عـــبـــد هللا :

 .  المهد
 

 معنروف إنقينل نعتنرف انه، ثنم إننه ، واللندينا مرفنوا   النقيلهذا  عبد المسي  :

نلننزم امننا فيننه ، و لننن يمثننل  ، سننرياني األصننل ، والأنننه عرانني المنشنن   هعنن

، الننذي تمامننا علينننا حقننة ، اكننل مننا ورد فيننه ، فمثلننه عننندنا كإنقيننل ارنااننا 

عديندل ، ون نن ال نعنرف عنهمنا نكم في مواقن  كثينرل وقرآ يؤيد هتدعون أن

  . من الكتب غير المعتمدل لدينا كالهما ، ال ما يقعلنا نطم ن إليهما 
 

، منثال  عنني ا ، متنى كتبن األناجينللنك قنل لني هنل تعنرف عنن تناري  ت عـــبـــد هللا :

 ؟ وأين ، ومن هم كتااها 
 

، وهنذا  اأقنوال المنؤراين فيهن تلفع الروايات حولها وتضاراعد االق عبد المسي  :

 . يقعلنا ال نلقي لها ااال 
 

قبنل اعثنة  توجند األناجينل أجمعنع علنى أن هنذه لكن معظنم الدراسنات عـــبـــد هللا :

ام نات السننين، م مند انن عبند هللا صنلى هللا علينه و سنلم االسنالم الرسول 

 أليس الك ص ي ا ؟ 
 

 الى ، الك ص ي  .  ي  :عبد المس
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إان كالم عيسى في المهد ليس من ت لي  م مد ان عبند هللا صنلى هللا  عـــبـــد هللا :

وال منن وضنن المسنلمين هو من ااتداع السالم االباطنل ،  عليه و سلم ، وال

فننوق هننذا هننناك سننبب ، اننل هننو حننق أنننتم تعرفونننه ، ولكنننكم تتقاهلونننه ، و

 م عيسى عليه السالم في المهد . يدل على كالأاير يبين و
 

تعددت األسباب ، لكنن ال تنسنى أننه كنان انالقزيرل العراينة نننارو ،  عبد المسي  :

وكننان لهننم أننناجيلهم التنني رامننا تنن ثر اهننا المسننلمون ، وهنني علننى العمننوم 

، أو رامنننا حرفنننع تلنننك األناجينننل اعننند معايشنننة أصننن ااها مرفوضنننة لننندينا 

  . للمسلمين 
 

ينة فنني ال نق واحند ، لقنند وجند اشنبه القزيننرل العراتعنددت األسننباب و  :عـــبــنـد هللا

زمن النبي صلى هللا عليه وسلم ننارو ، مثل نننارو نقنران ، وغينرهم ، 

حنوارات معروفنة ي صنلى هللا علينه وسنلم مقنادالت ولقد كانع لهم من النبو

منن  لنم يكننأاط تهنا رواينات السننة والسنيرل ، و ، لم يخط ها التن ري  ، وال

علينه اينها رواية واحندل ت ندثع عنن اعتنراا النننارو علنى تكلنم عيسنى 

لقنادلوا  –فني النك ال نين  –غاب هذا عن النننارو  في المهد ، ولوالسالم 

هنذا لنم ي ند  !! ، أفنال وعارضوا الرسول صلى هللا عليه وسلم فني النك ، و

يؤيند د ، وعيسى عليه السالم في المهنأو اتكلم م يدل الك على تسليمهم اكال

كننان هننو انناب اطا فننة مننن ، ووارنااننا الننك وجننوده فنني إنقيننل الطفوليننة 

 طوا   ننارو العرب .  
 

الننراع انين نبنيكم ونننارو ننبه القزينرل العراينة لنم يكنن صنراعا  عبد المسني  :

دينيا ، ال كان صراعا سياسيا في األسا  ، ولهذا لنم يهنتم نننارو نقنران 

، اننل كننان كننل مننا يهمهننم هننو ال فننا  علننى فينه انننلب العقينندل فنني األسننا  

، وانوصنا فقن  في نبه القزيرل العراينة مكانتهم السياسية و االقتنادية 

اعندما قننوي السنالم وتمنندد فني نننبه القزينرل العرايننة ، وكاننع لننه السننطول 

 . على جمين القبا ل العراية وغير العراية 
 

ت نديات نننارو نقنران لنم تكنن إال  ، إنيا صاحبي ال تتكلم ا ي كنالم  عـــبـــد هللا :

ولقد نزلع آية المباهلنة لتقسند هنذا الننراع النذي تنم انين في العقيدل فق  ، 

السالم والننرانية في عهد النبول ، وفيه اعترف نننارو نقنران ألنفسنهم 

أن م منندا نبنني حننق ، واننافوا مباهلتننه ، ورغننم الننك أصننروا علننى عنننادهم 

وآينة المباهلنة ، و أحببنع أن تطلنن عليهنا وكفرهم ، وإليك نا ارية حتى لن

ابو ثُنمَّ في هي  نْن تُنر  ل ق نهُ مِّ ث نلِّ آ د م  ا  م  ِّ ك  ْنند  ا َّ يس ى عِّ ث ل  عِّ قوله تعالى :   إِّنَّ م 

نك  فِّينهِّ  اجَّ نْن ح  ين  * ف م  ن  اْلُمْمت نرِّ ا ِّك  ف ال  ت ُكْن مِّ ْن ر  قُّ مِّ ق ال  ل هُ ُكْن ف ي ُكوُن * اْل  
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ننْن ا ْعنندِّ  ن ا  مِّ نناء  نِّس  ُكْم و  أ ْان نناء  ن ننا و  ْلننمِّ ف قُننْل ت ع ننال ْوا ن ننْدُع أ ْان اء  ننن  اْلعِّ ك  مِّ نناء  ننا ج  م 

اِّين   . ] آل  ل نى اْلك نااِّ ِّ ع  نْل ف ن ْقع نْل ل ْعن نة  ا َّ ُكْم ثُنمَّ ن ْبت هِّ أ ْنفُس  ن ا و  أ ْنفُس  ُكْم و  نِّس اء  و 

  [  41-36عمران 
 

 ت د  ولم تتم .  لكن المباهلة لم عبد المسي  :
 

نعم حقا لم تتم المباهلة ، ألن ننارو نقران حين وجندوا أن الرسنول  عـــبـــد هللا :

ال الكريم صلى هللا عليه وسلم قد جاء ا قرب النا  إليه تيقنوا أنهنم هنالكين 

لهننذا أعرضننوا عنهننا ، وهراننوا منهننا ، المباهلننة ، وتلننك لننو تمننع م الننة ، 

  وا . ا إال هلكُ يًنب قوم   قا لين ما ااهل  
 

 ومن أين علموا أنه نبي ؟؟  عبد المسي  :
 

يس ل في الك ننارو نقران ، ويس ل فني النك كتنبكم التني تقدسنونها  عـــبـــد هللا :

هنا نووال يعلاوضنو  ، ، ويس ل في الك رجال دينكم الذين يعرفون ال قيقنة 

هنا سنتعلمون للعامة ، وتسن لون فني النك أنفسنكم وقلنواكم وعقنولكم ، وحين

 أين ال ق وأين ال قيقة . 
 

حقيقنة ال ايناال ن مريم علينه السنالم فني المهند ، لقد تكلم عيسى ا االصة القول :و

القنرآن الكنريم تمامنا كمنا انين النك ، ووال تنفينه الشواهد كلها تثبع النك و، 

ننا   فيهننا : ، و 51حتننى  22مننريم ، اريننات مننن  فنني سننورل ه  ف   ت ننْع اِّننهِّ ق ْوم 

يا   ت  ْ  ْي اً ف رِّ ْري ُم ل ق ْد جِّ ْعِّ ن  لُهُ ق الُوا ي ا م  نا ك نان  أ اُنوكِّ 22مِّ   ي ا أُْاع  ه ناُرون  م 

أ  س ْوءو  ا اْمر  م  يا     و  كِّ ا غِّ ان ْع أُمُّ نن ك نان  21ك  نُم م  ل ِّ ْين   نُك  ْت إِّل ْيهِّ ق الُوا ك  ار    ف   ن 

نبِّيا    ْهندِّ ص  ْبندُ 26فِّني الم  ت ناب     ق نال  إِّن ِّني ع  ِّ آت نانِّي  الكِّ ع ل نِّني ن بِّينا    ا َّ ج    53و 

ا ُكنعُ  كاً أ ْين  م  ع ل نِّي ُمب ار  ج  اللِّ  و  انِّي اِّالنَّ أ ْوص  ينا    و  نا دُْمنُع ح  ك نالِّ م  الزَّ   51و 

الِّد تِّي ا را  اِّو  قِّيا    و  بَّاراً ن  ل ْم ي ْقع ْلنِّي ج  ل نيَّ ي نْوم    52و  السَّنالُم ع  لِّندتُّ  و  ي نْوم   و  و 

يننا    أ ُمنوتُ  ي ننْوم  أُْاع ننُن ح  ي فِّيننهِّ 55و  ِّ الَّننذِّ ننق  ننْري م  ق ننْول  ال   يس نى اْاننُن م    ا لِّننك  عِّ

لعقنناز ، ألن فيننه اننراءل النندال ل كلهننا تشننير إلننى هننذا ا، و    51ي ْمت ننُرون   

، عليننه السننالم المسنني  إعقنناز مننيالد فيننه حقيقننة مننريم رضنني هللا عنهننا ، و

باد هللا ، أتاه هللا الكتاب ، وجعلنه نبينا ، وكنل هنذا ممنا من ع حين كونه عبدا

رغنم النك  كتبهنا المزيفنة ، ولكننيخال  ، وينناق  النننرانية الم رفنة ، و

تؤينده ، وتبنرهن ا ال ندين ، وفهناك دال ل عديدل ااألناجيل األراعة تثبنع هنذ

املننة ال   فني طبعتهمنا الكأو الطفولننة وارناانا منن إنقينل الطفولينة و، علينه 

حندين عنن كنالم عيسنى علينه السنالم فني المهند ،  أيضنافي طبعة الكنيسة   

الرضا اقبول كالم عيسنى فني المهند اراهين عقلية ، تدفعنا للتسليم وهناك و
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 قنة أن هنذا لنم الننارو كما هم متعنتنون أمنام هنذا أنند التعننع ، ا ، ولكن

فهننم لهننذا عن ، واننتمسننبب هننذا أنهننم ال يقننرؤون كتننبهم يننرد ااألناجيننل ، و

أن يتوقن  لكننني أدعنو كنل صناحب عقنل إلنى اعيدين عنن ال قيقنة كثينرا ، و

يضننعها أمننام آيننات سننورل جينندا ، واعقلننه يتمعنهننا مننن آيننات إنقيننل لوقننا ، و

وجنندت فيننه مننريم  مننريم ، فهنني ت مننل طبيعننة هننذا الموقنن  العنننيب ، الننذي

، ثنم الكنالم ؟؟ لمنااا قالنع هنذا رضي هللا عنها نفسنها ، وسنبب االصنها ، و

المباننرل كلهننا فنني آينة يوحنننا : فنني البنندء كاننع معقزتننه الكلمننة ، نعننم أول 

معقزات عيسى عليه السالم الكلمة التي قالهنا فني المهند ، وهني الموجنودل 

، أمنا الننذين يقولنون إن إنقيننل  51حتننى  22فني سننورل منريم ، اريننات منن 

فهنم كذانة واهمنون ، ألن  الطفولة عراي األصل ، وأن السالم قند تن ثر انه ،

ولنيس االلغنة العراينة ، أصل هذا النقيل موجود كمخطوط االلغة السريانية 

ونشنر أول منا ، وأنه يسبق نزول الوحي على رسولنا الكريم اقنرون عديندل 

منن ترجمنة  1462نشر اواسطة البروفيسير سيك ، اقامعنة كنامبرد  عنام 

المقمنن الراناعي ،  ليشااه النقين التينية ، واينع الدراسات أن هذا النقيل

منا ، ونا كالم عيسنى علينه السنالم فينه فني المهند كالقديم أي الدياتسرون 

وفيهمنا :   وجندنا منا يلني فني  2و  1العنددان  يلي االص ا  األول كنامال ،

كتاب يوس  الكاهن العالي ، الذي عاش في زمن المسي  ، البع  قنال إننه 

لنم واال قيقنة عنندما كنان راقند فني المهند ، قنال قيافا ، هو قنال أن يسنوع تك

لمننريم أمننه : أنننا يسننوع ، ااننن هللا ، الكلمننة الننذي انقبتننه ، مثلمننا أعلننن لننك 

، ويقنب أن نعلنم أن معننى المالك جبرا يل ، وأاي أرسلني لخنالب العنالم   

  . االب العالم ال تعني إال إاراجهم من  الم الكفر إلى نور اليمان 
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 الليلة التاسعة عشرة : 

 

 األنــاجــيـــل الــمــقــدســـــة   
 

هل تعتقد يقينا أن تلك األناجيل األراعة مقدسة ، اكنل معناني التقنديس  عـــبـــد هللا :

  ؟ ؟، الذي ال يخالطه أدنى نك 
 

يرقننى إليهننا أي معنننى مننن  نعننم اننال نننك ، هنني أناجيننل مقدسننة ، وال عبنند المسنني  :

 ني الشك ، ال إيماننا اقدسيتها عميق جدا . معا
 

  ؟و من أين ي تيكم هذا اليمان العميق جدا اقدسيتها ؟ عـــبـــد هللا :
 

اليمان اقدسية تلك األناجينل األراعنة منبعنه أسنباب عديندل ، جميعهنا  عبد المسي  :

، ون نن ترتضنيها الننفس الواعينة الذكينة أسباب منطقية ، يقبلهنا العقنل ، و

في إيماننا اتلك األناجيل نتمثل حيال القديسين والنال ين النذين ضن وا منن 

  أجل هذا الدين . 
 

المنطقينة كن ما هي األسنباب يقين ، لكالم جميل ورا ن ، وفيه طيبة و عـــبـــد هللا :

، ويقعلهننا دفعننع كننل ننننراني لكنني يقنند  تلننك األناجيننل التنني دفعتننك ، و

  ؟؟نبرا  حياته 
 

ن تلنك تعند ، منهنا : أ كثينرل ، ال ت ننى والقلع لك األسباب عديندل و : عبد المسي 

وحيننه لنننا ، كمننا أنهننا كتبننع اينند رسننل مننوحى اهننا األناجيننل هنني كننالم هللا ، و

يسنوع المسني  ، كنذلك منن النرب إليهم ، عالول على أنهم كنانوا منن تالمينذ 

لفضننيلة أنهنا ت منل منن معناني ا -أي لنناجينل  -ضنمن دوافنن التقنديس لهنا 

ا األاننالق الكثيننر الننذي عليننه قننام ديننننا ، أيضننا إننننا نقدسننها ألنهننوالشننرف و

أننه ال يرقنى منن عظنيم المعناني ، وسنموها ت مل في ااتها دال نل تقديسنها و

لذا فهني مقدسنة انال ننك يها أي معنى من معاني االضطراب والتهوين ، وإل

اجينل قند صنمدت فني نأن تلنك األجدال ، وهناك سبب أاير لنذلك أال وهنو  وال

التزيينن  مننا يزيند عننن عشننرين قرننا كننامال ، أفننال وجنه الت رينن  والتبنديل و

منن األسنباب التني تندعونا عا لتقديس تلنك األناجينل ؟؟ ! ، ويكون كل هذا داف

ب تنندعوا ألاالقيننات لتقننديس األناجيننل والكتنناب  المقنند  عمومننا أنهننا كتنن
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اللنه فني تلنك األناجينل قند  السبب األاير أن طبيعنةعالية نزيهة وسامية ، و

كمالهنا دلينل منن هننا فعامنل اكتملع امقاييس عالية للراواينة واأللوهينة ، و

 معظمة . ي مقدسة وطالما هي من إله فهعلى أنها من إله ، و
 

األسباب مناقشة علمينة منطقينة  هل أنع على استعداد ألن نناقص تلك عـــبـــد هللا :

 ؟؟، وا يدل وموضوعية 
 

لمااا أناقص أسبااا ال أنك فيها أدنى نك ، و امنااا تفيندني مناقشنة و مسي  :عبد ال

 لن تغير مني ني ا ؟؟ 
 

أهمينة عنندك ، حتنى  هنل لنيس للعقنل قيمنة والبق اهنذا ؟ وتولمااا تس عـــبـــد هللا :

ألنننك ، أم أنننك ال ترينند أي مناقشننة فنني هننذا القانننب ،  ؟تسننتهون اننه هكننذا ؟

 ن من قناعتك اتلك األناجيل ؟؟ راما ال تكون على يقي
 

اتلننك األناجيننل كالقبننال أو اقتننناعي قننناعتي هننذا لننيس صنن ي ا ، و عبنند المسنني  :

اننراكين ، ولسننع  أتهننرب مننن مناقشننتك فنني  الرواسنني ، ال تهزهننا زالزل وال

، لكنننني أقننول مننا اننال حننر  ذا الموضننوع ، ومننن أي القوانننب ننن ع ، وهنن

 .  اداالي 
 

مشنكلة كثينر و –جدالك سهل اسي  ، لكنن مشنكلتك اقشتك هينة ، ومن عـــبـــد هللا :

م علنى اسنتعداد لسنماع تكمن في الخضوع لل ق ، ف نتم لست –من الننارو 

الفطنرل السنوية ، منن أنكنم تعنانون كثينرا فني قبنول صنوت العقنل والمنطنق و

تتهرانوا منن مقننرد كثينر منن قضنايا ديننكم االعقنل ، وت ناولون أن تهرانوا و

ألنها تنؤلمكم  حرية ،تستطيعون المقادلة حولها اندق و فيها ، وال التفكير

ننتم تقبلونهنا اندون رغبنة مننكم ، لهنذا أحقا في حيناتكم ، وفني عالقناتكم ، و

ا ناجيلنك ، عل نك تسنتيق  ادينك و لهذا ما زلع أواجهكرضا أيضا ، وادون و

مننا تظهنر لني ضنعفك فترضنن  لني ، انل ن تتكبنر ، ولسنع  أطلنب منننك أ ، وال

يقنين ، ن تقلس منفنردا منن نفسنك ت اورهنا وتقادلهنا انندق وأطلبه منك أ

المهنم أن تلقن  إلنى السنالم أو تتنرك النننرانية ، انل األهنم أن تشنعر  وليس

 ا قيقة إيمانك ااهلل جيدا . 
 

نعننم ، أفهننم مننا تقنول جينندا ، وأحترمننه كثيننرا ، وإن كانننع هننناك نعننم  عبند المسنني  :

ت كند ي لنم أتراجنن عنن م اورتنك يومنا ، ولكنن، نك ايعقبات ست ول ايني و

ن قن  ، انل ترانني أحنتف  انه جيندا وأراجعنه أنني لسع ممن يهمل هذا ال ندي
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هيننا حتنى ال يضننين وقتننا هننذه الليلنة ، أم تننرو ا رينة اينني واننين نفسني ، و

 ؟؟  أنك ال تملك حقة اليوم للرد علي  

قدسنية أنناجيلكم وتظنن معهنا تني تعتقند لقد اكرت عددا من األسنباب ال عـــبـــد هللا :

 أنهننا ال ترقننى ، ولنننأفننندها لننك ، ألاننين لنك عوارهننا ، وأن  علنني  األراعنة ، و

كثينننرا منننن أن إلنننى أي منزلنننة منننن مننننازل التقنننديس والتشنننري  ، وترتقننني 

واهمننننون حننننين يقدسننننون تلننننك األناجيننننل ، الننننننارو مخنننندوعون ، اننننل و

ال أن ، إتها أننننع لتقديسنننها إاا اعتمننندوا أسنننبااك ، التننني اعتمننند وانوصنننا

 . تكون هناك أسباب أارو لم ت ت اها ، فهذا نيء آار 
 

قنند وترجنو مننه ، ويننر ، وقند ي ملنك أكثنر ممننا تتخينل كالمنك جند اط عبند المسني  :

 . ، لكن س لق  إلى العقل ، فبه يظهر كل سقيم تثير اه فتنًا كثيرل 
 

معنازل ، فنال توقن  صنوت العقنل ن ويا صاحبي ن نن ننتكلم انين جندرا عـــبـــد هللا :

إاا ردنننني انننالمنطق إاا نننن ع ، أمنننا فينننك ، واسنننتمن أفضنننل لنننك ، و وال فننني  

فلسنوف يكننون  -أ نهنا سنتخر  فني ينوم منا و -ارجنع تلنك الكتاانات للننور 

منهنا حنرف واحند ، ألي سنبب جنل أال يتغينر لها ن ن آار ، وأدعو هللا عز و

ا ألن ات سننتواجه اكننل قننول لوأدهننإننني علننى يقننين مننن أن تلننك الكلمننكننان ، و

ت كنند منن أنننه لنن يقنن  ضند هننذه الكلمنات إال رعنناع ال نق اهنا اننادو اقنالء ، و

فسنيكونوا أول وال قيقنة الفكر و سفاسطة المنطق ، أما الباحثين عن ال نق 

 .     ، والطالبين لها  االمدافعين عنه
    

 أحسنع ، هيا نبدأ . عبد المسي  : 
 

داية لسع ممن يعترا على تقديسكم لنناجيل األراعنة ، فهني عمناد ا عـــبـــد هللا :

، فكين  يكنون دينن اغينر التقنديس دينكم في  نكم ، فال مالم علنيكم فني هنذا 

لكنن ؟ ، تفضنيل ؟ كي  يكنون اعتقناد انال تبقينل وال؟ ، و؟وال تعظيم تقديس 

قنل لكنني أعتنرا علنى العقندوا لندينكم غينر هنذا فتقدسنوه ، وهذا ألنكم لم ت

لمنااا ، و ؟هنل هني حقنا مقدسنة ؟، و ؟لما هي مقدسنة ؟فيها ، الذي لم يفكر 

انل ومتنى قدسنع ؟؟ من أين أتاها هنذا التقنديس المزعنوم ؟؟ ، ، و ؟؟قدسع 

لتقنديس  نلقد وضعع يا صاحبي عددا من األسباب التني دفعنتكم كمسني يي، 

ديس ، انل ع من أسباب هي ضند التقنإني أرو أن كل ما قدمتلك األناجيل ، و

من ثم فنال يوجند تقنديس لتلنك األناجينل دود عليها من األناجيل ااتها ، ومرو

 . ، وفي غيرها من األسباب إاا ا ثنا في تلك األسباب األراعة من أصله 
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تطناول علنى األناجينل ، هذه مبالغة في الرد ، وتقاوز اال دليل ، انل وعبد المسي  : 

 ر .  التنفيعلة للتطاول و اغير م مل وال
 

لقد اكرت من أسباب تقديسك لنناجيل :    أن تلنك األناجينل هني كنالم  عـــبـــد هللا :

أمنن  ، ولسنع  أدري منن أينن أتينع اهنذا النرأي ،وحيه للنا  !!! ، و هللا   

، منا مننوب عليه ااألناجيل ااتهنا ؟؟ أم هذا مما هو مكتوب وهذا ، عندك 

 هذا لديك ؟؟ ومنش  مندر 
 

ال هذا مما هو مننوب عليه من األناجيل ااتها ، فلقند أوحني النرب    :عبد المسي

داننل للرسننل فيهننا مننن أي جانننب ، فمننا هننم إال منن مورون  اهننا للرسننل ، وال

 االكتااة اما أوحي إليهم من الرب . 
 

اتهنا تبنين أنهنا ال أرو أن هناك ننوصنا منن األناجينل ا نا ادأ اا ادء ف عـــبـــد هللا :

،  جل لكتبتهنا ، انل إن منا ورد ااألناجينل يكنذب قولنك هنذاعز و وحي من هللا

علنى كننل منا سنبقه مننن األناجينل ا نهنا عمننل فلقند حكنم لوقنا علننى إنقيلنه ، و

، انل عمنل وال هنو اسنتلهام عطاء منام  إلهام ، وال اشري ، غير وحي ، وال

فكننره قنام اننه أننا  علننى هي نة قنننا ألفوهنا ، كننل  حسنب ، اشنري صننرف 

فيهنا ، و 3 – 1منن  األعندادفقال في الصن ا  األول منن إنقيلنه ، هواه ، و

  إا كان كثيرون قد أانذوا اتن لي  قننة فني األمنور المتيقننة عنندنا ، كمنا : 

انداما للكلمنة ، رأينع أننا أيضنا الذين كانوا منذ البندء معناينين وسلمها إلينا 

ليننك أيهننا إا قنند تتبعننع كننل نننيء مننن األول اتنندقيق أن أكتننب علننى التننوالي إ

هنذا الكنالم يهندم ، و العزيز ثاوفيلس ، لتعرف ص ة الكالم الذي علمع انه  

اكل قول ادعناء النننارو ان ن تلنك األناجينل هني وحني منن هللا تعنالى ، فلقند 

اقة ا نهنا ى األناجينل السنافلقند سنم     كثيرون قد أاذوا اتن لي  قننة  قال : 

عمال مؤلفنا منن أصن ااه  حيا الاين أنها ليسع وقنا وليسع أناجيال ، و

لنم ، و   لتعنرف صن ة الكتناب النذي علمنع انه  أكد على هذا حين قنال : ، و

عنالول إلنيَّ ، أو أوحناه هللا إلنيَّ ، ويقل لتعرف ص ة الكتناب النذي أوحني انه 

  إا قد تتبعع كل ننيء منن األول اتندقيق   على الك أن لوقا قال اوضو  : 

و مؤل  يدقق فيما ينتقني ويختنار لمؤلفنه ، ااحن أ ، فهذا يدل على أننا أمام

هننذه الكلمننات منن لوقننا تضننعنا أمننام رجننل عننادي فيقبنل ويننرف  وينتقنني ، و

 لنم يعنوننه اوسننم والي ، أراد أن ينننن نني ا لديننه ، ونبن غينر رسنول ، وال

 نننه سينننب  فنني يننوم مننا إنقننيال يتعبنند اننهلننم يكننن اذهنننه أااسننم معننين ، و

لهنذا أننا دعين أننه وحني منن السنماء إلينه ، ومن، هلل رب العنالمين الننارو 
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قنل جيل يندعي أنهنا وحني منن السنماء ، وأت داك أن ت تي انا من تلك األنا

 يؤيده .  ما تقول ، فالواقن يخال  كالمك ، وال
 

 لكن : .............  عبد المسي  :

  ؟ هننل لكنن عليننا أن نسن ل هننا سنؤاال آانر : أي تلنك األناجينل مقند عـــبــنـد هللا :

األناجيننل التنني االلغننة العرايننة ؟ أم التنني االلغننة النقليزيننة ؟ أم التنني االلغننة 

الفرنسية ؟ أم التي االعبرية و األسبانية ؟ أم التني اغيرهنا منن اللغنات ؟ ، أم 

ا يرانننو عنننن ألننن  نقننند  األناجينننل األصنننلية التننني كتبهنننا أصننن ااها مننننذ مننن

لنم يبنق ، ونسخها األصلية  اررامية ، وضاعع ا ة سنة مضع االلغةثمانمو

 العالقة اينها ؟؟   ال ، وص ة ترجمتها منها إال ترجمات ال نعرف االت كيد 
 

و ما الفرق اين كل ما اكرت ؟ أليسوا كلهنم واحند ؟ أو هنم عنن أصنل  عبد المسي  :

 واحد ترجموا ؟؟ 
 

تلننك  هننناك فننروق عدينندل ، أولهننا أنننه توجنند فننروق عدينندل اننين، ال  عـــبــننـد هللا :

الترجمات في جمين اللغات ، لذا لسننا نعنرف أي هنذه الترجمنات هنو األقنرب 

الثناني أن صنناع النذي ضناع وفقند ، و –في  نكم  –للنا األصلي المقد  

عملهنم عمنل أداني أو علمني لنيس إال تلك الترجمات هم اشر عاديون ، و كل

ناجينل ااتهنا الثالن أن تلك األبغه انبغة التقديس والتعظيم ؟؟ و، فلمااا نن

 أكنان وجنند عقينب ، فهنل لننو كاننع تلنك وحيننا منن هللااينهنا تنناق  رهيننب و

مت كنندين  الراانن أننننا نقند  أناسننا لسننااينهنا هننذا التنناق  والتضننارب ؟؟ و

حقيقنة كتبننة  أم ال ، ألنننا لسننا علنى يقننين منن منن أنهنم يسنت قون التقننديس

عليننه السننالم أم هننم أتبنناع عيسننى األناجينل أنفسننهم ، وهننل هننم مننن تالميننذ و

منن هننا فتقنديس األناجينل صنعب هم ؟؟ فال دليل يقيني في هذا ، وأنا  غير

، هذا عنالول عنن جاننب آانر ، أن اتلنك األناجينل جدا أمام كل هذه المعوقات 

معوقات عقلية قد تدفعنا للتمهل قبل أن نظن أنها مقدسة ، أو اها نيء منن 

 . التقديس 
 

تعنننارا ؟؟ وهنننل تلنننك األناجينننل اينهنننا تضنننارب و ي أنكيننن  تننندع عبننند المسننني  :

، إننك تقنول ؟؟ ارب الذي اينها ، كما تدعي وتستطين أن تدلل على هذا التض

 تتكلم اال وعي ، وتت د  اال فهم ، عليك أن تزن كالمك قبل أن تفوه اه . 
 

وأ هننره أنننه يوجنند أول الننك نننديد ، وتعننارا نعننم اينهننا تضننارب و عـــبــننـد هللا :

  عليننه السنالم اتلنك األناجيننل ، تضنارب فني روايننات نسنب المسنيوتعنارا 

فني إنقينل متنى ال عليه السالم إن رواية نسب المسي  ، هذا وارد معروف و
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كننان هننذا الكتنناب  تتوافنق مننن روايننة نسننبه عليننه السننالم اإنقيننل لوقننا ، ولننو

عنز لما كان فيه هنذا الخنالف الفاضن  ، ألن هللا  –كما تدعي و تظن  –وحي 

متناقضننتين ؟؟ اننل األدهننى مختلفتننين وفكينن  يرسننل رسننالتين ، واحنند جننل و

مننن الننك أن االضننطراب قنند أصنناب النقيننل الواحنند نفسننه ، فتقنند يوحنننا فنني 

يقنول علنى لسنان عيسنى علينه السنالم :   إن  51الخامس ، عندد الص ا  

كننننع أننننهد لنفسننني فشنننهادتي ليسنننع حقنننا   ، ثنننم يننن تي يوحننننا نفسنننه فننني 

ليقننول :   و إن كنننع أنننهد لنفسنني فشننهادتي  11عنندد من ، الصنن ا  الثننا

دسننا ، وهننو   أقننول هنننا : هننل يعقننل أن يكننون هننذا الكتنناب كتااننا مق، و حننق  

التننناق  ؟؟ إن أي عاقننل يقنن  أمننام هننذا ال انند أن ي مننل هننذا االضننطراب و

انوصننا وإن مقننال االضننطراب فننال يننندق هننذا ، تننرم عقلننه ومنطقننه ، ي 

لهننذا أتمنننى أن نفننرد لننه ليلننة ممننا يتخيننل القننارئ ، والتننناق  هنننا أوسننن و

لهننا مننن هننذا القانننب االضننطرااي ، ولهننذا كاملننة لننن تي علننى مننا ااألناجيننل ك

غينر قنول مشنكوك فينه ، وهو هللا عز وجل  ي وحي منفقولك أن األناجيل ه

، أقننول هننذا لنمانننة العلميننة الواقننن يكذاننه اكننل معنناني التكننذيب ي  ، وصنن 

 .  والعقلية 
  

لكن هذا االضطراب النذي تنراه قند يكنون هنو التوافنق األسنمى ، النذي  عبد المسي  :

ولنننى اعقولننننا القاصنننرل ، لكننننه موجنننود لننندال ل ااطننننة ال ندركنننه للوهلنننة األ

 اافية عنا . و
 

هنل فني كنل أمنر معناني راانينة ال  ، ؟هل في كنل أمنر عقولننا قاصنرل ؟ عـــبـــد هللا :

إن هننذا  اضننطراب تننوافقي ؟؟ ، مننا هننذا ؟؟ ، ننندركها ؟؟ ، هننل فنني كننل أمننر

 دلينل علنى االفنه تنناق  انين  ، وال، ن ن ارن أمام اضنطراب ، و!! جنون 

كشننن  ألغنننازه ، إان ن نننن أمنننام م يقنننم أحننند اتبرينننر هنننذا االضنننطراب ولننن، و

إليه من طرينق آانر لنم نتوقعنه ،  ندفن، فيه إعقاز  اضطراب ال توافق ، وال

ناجينل األراعنة فني ي النذي اعتمدتنه لقدسنية تلنك األلهذا نذهب للسبب الثنانو

أنها كتبنع ايند رسنل منوحى اهنا إلنيهم ، عنالول علنى أنهنم  :  رأيك أال وهو 

نهننا ال قيقننة إن نفنني كننون األناجيننل أنوا مننن تالميننذ يسننوع المسنني    ، وكننا

كننالم ول ، الننذي لننم يننو   إليننه اشننيء ، وللرسننكنالم هللا فهننو نفنني للرسننالة و

مننا نعلمننه عننن الرسننل أنهننم  ق يؤكنند أيضننا علننى الننك ، غيننر أنسنناالوقننا ال

أحد ممن نسبع لهنم تلنك األناجينل األراعنة  أص اب رسالة اين قومهم  ، وال

هو حمل لواء القهاد لرسالته ، غينر المعلومنة  عرف له هذا في قومه ، وال

ألحند مننن النننارو حتننى الينوم ، اننل عنالول علننى النك أن أصنن اب  لننا ، وال

أهنم مننن تالمنذل المسنني   ، ينل أنفسننهم مشنكوك فننيهم ، أو فني اعضننهماألناج
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كنان الشنك إاا و، الء التالمينذ النذين عرفنناهم ؟؟ عليه السالم أم هم غير هنؤ

لهننذه الدرجنة فكينن  نعتمنندهم رسنال ي ملننون كتنناب قند أحنناطهم لهنذا القنندر و

نننه إال أن يكننون إيما –حننين يننؤمن  –إن أي إنسننان ينن اى ، السننماء إلينننا ؟؟ 

أنهنم انوصنا و، لذا ف ي يقنين هننا تقناه هنذا الشنك ؟؟ عن رضا ويقين ، و

لهنننذا ، وأو عنننن أنفسننهم يبلغوننننا اهننذه الننننفات ألنفسننهم هننم أنفسنننهم لننم 

ألنهنا اعتمندت نفنس امعناول هندم أولهنا ، سباب الباقينة قند هندمع أيضنا األف

 . ، أو ألن الرأ  قطعع فال فا دل للقسم أسباب هدم أولها 
 

 كي  ؟؟!  لمسي  :عبد ا
 

يهننا أي معنننى مننن أنننه ال يرقننى إلألنننك قلننع فنني السننبب الثالننن :   و عـــبــننـد هللا :

جننندال   ،  لنننذا فهنني مقدسنننة اننال ننننك والمعنناني االضنننطراب والتهننوين ، و

د طالنع تلنك األناجينل األراعنة التهوين قوال قيقة إن كل معاني االضطراب و

أنهننا لننو وضننعع معظمننة ، و ، والغيننر مقدسننة  –فنني رأينني  –لننذا فهنني ، و

التقننديس الموضننوعي لخرجننع مننن دا ننرل الننوحي وعلننى منضنندل التشننري  

ضبااية الوضن الكنسي هنو النذي صننن يعا ، لكن جهل أتباع الكنيسة ، وسر

، انوصا وأنها في ال قيقة ترجمنات عنن تلك الهالة لهذه األناجيل األراعة 

 . ، ال ندري عنها أي نيء أصول ضا عة 
 

 لكن تلك األناجيل ت دت الزمن طوال عشرين قرننا منن الزمنان ، ولنو بد المسي  :ع

ا أدني نقا أو قنور ما قاومع ، ومنا اقينع راسنخة ، تعانند النزمن كان اه

 . كل هذه السنين  ، وتقااه العتاه
 

نعم ، هذا هو السبب األاير النذي اعتمدتنه أننع لتقنديس تلنك األناجينل  عـــبـــد هللا :

كنع تملنك أي حننافة منن العقنل منا تطرقنع لهنذا السنبب منن  عة ، ولواألرا

منها الشك النذي أحناط ااألناجينل وكتبتهنا ، من اعيد ، لعدل أسباب  قريب وال

ضننياع األصننل األول لهننذه األناجيننل ، فلقنند صننارت كلقنني   انندا تا هننا ، ال و

ْن أانواه ؟ ، وال،  له نسبيعرف  يدري وال  ، وال ؟؟كين  أتنى  منن أينن وال م 

التبلنند الفكنري النذي لننم نننا أمنام عشنرين قرنننا منن التينه ، ولمنااا أتنى ؟؟ ، إن

،  يؤسننس عقينندل اات كيننان حقيقنني للمسنني ية يقنندم لنننا قناعننة وافيننة انن ن

هول عميقنة فني نفنو  أصن اب هذه القرون العشرين وجدت فقول و فطوال

الننننارو  م رجننال النندينلننذلك فنن ال  رد علننى هننذا هننو كنناللديانننة ، وهننذه ا

فضنل حندهما منن تنرك النننرانية تركنا ، وهم على كل و نوعان ، أأنفسهم ، و

ارانننر منننن  نننل علنننى اعترافنننا انننندق م انننذه و مبنننناه ، و عليهنننا السنننالم

مينننا فنني ننننرانيته ، لكنننه لننم يعاننند نفسننه فكننان موضننوعيا فنني حكمننه ، أ
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منننراميهم عرضنننه ، قوينننا فننني حقتنننه ، ولهنننذا جننناءت كلمننناتهم صنننادقة ، و

خلنة واعية ، ال سنعتمد نهادل اع  رجال الندين المسني ي ، منن غينر م

التني ال مفنر منهنا أمنام الواقنن  المننفين ، فقد أقنر اعضنهم انبع  الكلمنات

منننن هنننؤالء صننناحب كتننناب   ننننبهات وهمينننة حنننول الكتننناب وال قيقنننة ، و

 –نننراني ب موجنود الينوم فني كنل اينع مسني ي ووهو   كتا -المقد    ، 

عننن  منننيس عبنند النننور النندفاعالنندكتور القننس هننذا الرجننل وهننو فلقنند حنناول 

اسنتخدم عقلنه جيندا ، لكننه ، و، انل واكنل حيلنة الكتاب المقد  اكل وسنيلة 

رغم الك قال في مقدمة كتااه اال رف :   ال توجد انين أيندينا نسن  األسنفار 

 تمنل وقنوع المقدسة األصلية ، انل النسن  التني نسنخع فيمنا اعند ، فمنن الم

قنننال أيضنننا فننني اات هفنننوات فننني الهقننناء وغينننره أثننناء النسننن    ، واعنن  

ين عبنننارتين فننني الكتننناب المقدمنننة :   أحياننننا يبننندو ننننيء منننن التنننناق  اننن

  أو عنندم تنندقيق فنني الترجمننة   ، السننبب فنني هننذا وقننوع اطننالمقنند  ، و

ب هني أعمنال اشنرية ، وارد إليهنا وفيهنا الرجل هنا قنال ال نق ، فتلنك الكتنو

، عالول علنى أن نسنخها األصنلية قند ضناعع ، فكين  أقند  الخط  السهو و

اننب ؟؟ جوعندل الخط  أصااه في جانب أو فني أصليا ، و كتااا مترجما وليس

هننذا الرجننل ألنننه اسننتمات لقنند آثرنننا أن ننن تي اغريننب ، وو!! إن هنذا لعقيننب 

الندفاع عنن الكتناب المقند  انال ق اقنول غينر معهنودل لغينره فني حقيقة ، و

دكتنور مننيس : هنل  لومنه ، لكنننا نقنول لنه ينان ن ن نلومنه والوواالباطل ، 

كتااا أننع تقنول أن انه أاطناء ،  نقد يعقل أن تقد  وتطلب منا أن نعظم و

عنندم تنندقيق ؟؟؟ إاا ارتضننيع أنننع أن تضنن ك علننى نفسننك فننال وهفننوات ، و

ل ، تطلب هذا من غيرك ، يا دكتور منيس لقند أجهندت نفسنك منن أجنل الباطن

ني لمسع قدر ما تمتلك منن علنم أقول هذا ألعقلك لل ق ؟؟ ، و فمتى سيعود

دينيننة  ، للب ننن وراءك فنني مراجننن عدينندل كتاانك الننذي ألفتننه ي تننا  حقننا، و

لمسنع فني في مواقن  ، لمسنع النندق فيهنا ، و قد جراع هذا، ووتاريخية 

عما ال تسنتطين المقادلنة فينه ،  غيرها جداال كاااا أيضا ، لكنني رأيتك تبتعد

كننان األننننرف لنننك أن تعتنننرف اخطننن  الكتننناب المقننند  فينننه ، ال أن تسنننعى و

قنند أسننلم ، وكننان قسيسننا و –لضننالل غيننرك اننه ، أمننا القننس جمننال زكريننا 

قند انتشنار السنالم اسني  األانالق   وفيقول في كتاانه    –افضل هللا تعالى 

طنننورل الكتننناب المقننند  علنننى األسنننرل عننننون الفننننل الثالنننن مننننه اـنننـ   ا

  ، ثم يعود اعد الك ليعنون عنوانا جديدا انذات الفننل فيقنول :    المقتمنو

فنني اننالل كننل هننذا تااننا هاديننا أو تعليميننا   ، وهننو  الكتنناب المقنند  لننيس ك

ديس ، أو مظنننة الظننن أنننه يعننرا مننا يقعلننك تنفنني عننن هننذا الكتنناب أي تقنن

ذا الرجنل النننرانية الم رفنة ، وننرف االنداول لهذا فلقند نبنذ هنمقد  ، و



 232 

أعلنهننا صننراحة و اكننل وضننو  ، و هننذا قسننيس آاننر ، كننان السننالم ، وفني 

إنه القس إانراهيم الينل  يعد في وقع ما ليكون هو اااا الننارو في منر ،

قند ألن  مقموعنة كتنب أحمد ، وقد نبذ الننرانية أيضنا ، ودانل السنالم ، و

غننزارل علننم ، وهننو   يقننول فنني كتااننه المعنننون اـننـ   ، وتنننم عننن سننعة أفننق 

:    112لى هللا عليه و سلم فني التنورال والنقينل والقنرآن   صـنـ  مد صم

ترجن أقدم النس  التي لدو الكنيسة من األناجيل األراعة إلنى القنرن الثالنن و

، ثنم  123،  43الميالدي ، أما النس  األصلية فيبدو أنها كتبع انين عنامي 

انين الطا فنة نهنا ومقنود ، يراد اه التوفيق ايتعرضع اعد كتااتها لت ري  

التي ينتمي إليها الناس  ، أو المطااقنة ألغراضنها فني المسنا ل الالهوتينة ، 

مندو قنرنين منن الزمنان ألاطناء النقنل   على ألهداف ااصة ، كما تعرضع 

، ثم يكمل حديثه من اات النف ة فيقول :   يتفنق الثقنال منن العلمناء النقناد 

راونننه مننا يؤاعننة فنني الننزمن ، وق األناجيننل األرعلننى أن إنقيننل مننرقس أسننب

من اكرينات يقال إن مرقس هو الذي أل  إنقيله م ، و 23،  43اين عامي 

يميننل :   و 111ل عننن إنقيننل متننى فنني صـننـ يقننونقلهننا إليننه اطننر    ، و

منن  العلماء النقاد إلى القول ا ن هذا النقيل من تن لي  أتبناع متنى ، ولنيس

لماء يرجعون اه إلى تلنك الفتنرل البعيندل أكثر العالعشار نفسه ، و ىمتَّ  أقوال

األناجينل قنا ال م   ، ثنم يختنتم كالمنه عنن  63،  13الم ننورل انين عنامي 

تناقضنا كبينرا انين اعن  األناجينل االصة القول أن ثمة :   و 116في صــ 

فيهنا منن قطنا تاريخينة مشنكوكا فني صن تها ، وأن فيهنا نواعضها ارار ، و

مننا يماثننل مماثلننة واضنن ة مننا  –الريبننة هة والباعثننة علننى الشننب –القنننا 

ن منننا تنقلننه األناجينننل منننن يبننندو أآلهنننة الننوثنيين ............... ويننروو عنننن 

تتعننرا لننه ااكننرل األميننين مننن ضننع  قنند تعننرا لمننا  –اطننب أحاديننن و

 تنقني  للكتاانات   ، والتكبه النسال من أاطاء أو تن ي  ولما يروعيوب و

إال القنول ا ننه كنالم جند اطينر على هذا الكنالم يسعني هنا إن أحببع التعليق 

، والرجننل ااحننن عالمننة ا ننق ، ومنننادره موثننوق اهننا ، وهننو حننين يكتننب 

ول ، ألنهنم يعرفنون قندره ينا ر يعقز الننارو عن الوقوف ضنده فيمنا يقنو

  .حسبك أنه كان يعد ليكون اااا الننارو في منر في يوم ما جيدا ، و
 

الننننارو ؟ ألننيس هننذا اوسننة ولننى مننن أسننلم مننن القسلمننااا تركننز ع عبنند المسنني  :

 ت يز ضدنا ، حين تستعين اهؤالء ؟؟ 
 

العنادلين مننكم ال ليس في هذا ت يز ضدكم ، وااتنرت العنالمين فنيكم و عـــبـــد هللا :

دافعنوا عننه ، لكنن قنل ل نق فلنم يننمتوا ، فولقنوا طريقنه و، الذين علمنوا ا
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ننه علمننا جيندا أو المفتننرا فينه هننذا لني : منا الننذي ي منل قسيسننا عالمنا ادي

 على أن يترك دينه لدين آار ؟؟ 
 

وارد أيضننا ذا وارد فنني كننل ديننن و ملننة ، وهننو مننااا فنني هننذا ؟ هننو عبنند المسنني  :

يندالون ننر مننكم م نات انل آالف كنل عنام ، وعندكم في السنالم ، فن نتم يتن

 في ديننا .  
 

فنني السننالم ، لننم يننرد أن عننالم ديننن  ال يننا صنناحبي ، لننيس هننذا واردا عـــبــننـد هللا :

اتلك النسبة ينا صناحبي ، إننك لنو علمنع كنم  مسلم ترك دينه لدين آار ، وال

الذي يترك المسني ية النننرانية ويندال السنالم لنذهلع  القساوسة ال قيقي

ذي هنذا ال يندل إال علننى أن هنذه الملننة آانذه فني الضننمور ، ثنم مننن مننا النن، و

ان س الندين النذي ، الفقير ، وما من تغرونه االمال إيتننر ؟ ، إما القاهل و

نقنال  رو  فينه ، وال يدفن أتباعه إلينه ابرينق المنال ، ألننه ال ارينق لنه ، وال

 تلف  هذه الملل .   كل فطرل سليمة تمل هذا العبن ، ولهذا فاه ، و
 

 هللا إن هذا لعقيب منك . لقد حولع ديننا إلى ملة !! و عبد المسي  :
 

ل ، فنندينكم لننيس دينننا ، اننل ملننال ون ننال لننيس هننذا اعقيننب أيهننا الرجنن ـد هللا :عـــبــنن

متناقضننة ، فهننل تسننتطين أن تعنندد لنني طوا نن  الننننرانية فنني متضنناراة و

دفعنتم انه اعيندا عنن العالم كله ؟ إنكم دمنرتم ديننكم وفرقتمنوه ومزقتمنوه ، و

، ثنننم  متعرفونهنننا أننننت مننننادره السنننماوية ، لمننننادر غريبنننة ال نعرفهنننا وال

لسنننننا نعننننرف أمقنننند  كتننننااكم الننننذي مننننن تنننندعون أن كتننننااكم مقنننند  ، و

قدسننه البروتسننتانع أم الننذي أم الننذي عننند الكاثوليننك أم الننذي ي األرثننواكس

ن أم الننذي عننند النقيليننين ، أم يعتننرف اننه المرمننون أم الننذي مننن اليسننوعيي

م لنننيس إال ، إن تقنننديس الكتننناب أم ؟؟؟ إنكنننم تضننن كون علنننى أنفسنننكوأم و

ة ، لكن الغاية هي ال نق وحنده ، ونننرته ، دمه ليس هو الغاية المطلواعو

 المقادلة عنه من أجل صال  النا  عموما .  و
   

 تؤثر على كيان الدين كله .  اسيطة والهذه ااتالفات طفيفة و عبد المسي  :
 

فنني نننيء  النندينكيننان تننؤثر علننى  اسننيطة والوطالمننا هنني طفيفننة و عـــبــننـد هللا :

تتفقوا على إنقيل واحد ، لقند كاننع هنناك م ناوالت ا ال تؤمنون كلكم وفلماا

عدينندل لنندمل األناجيننل كلهننا معننا فنني إنقيننل واحنند ، اننداء مننن الدياطسننرون 

ذي صنننعه طاطيننان اليوننناني ، وهننو ملخننا لنناجيننل األراعننة ، وكتننب النن

هننذا ينندل علننى قننرب عهننده ااألناجيننل الننن ي ة ، لكننن االلغننة السننريانية ، و
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الروسنني الننذي  يضننه رجننال الكنيسننة ألن مؤلفننه وثننني ، حتننى توليسننتورف

هنننذب فينننه إنقينننل سنننماه إنقينننل توليسنننتوي نقننن  ودمنننل األناجينننل معنننا فننني 

د  ان ي تسنت ق أن تقن األناجيل األراعة التي وصفها ا نها كتب مشوهة وال

، فلمننااا لهننذا سننعى لتنن لي  إنقيننل انناب اننه نننوع مننن أنننواع التقننديس ، و

  كتاب ديانته ومعتقده اهذا الوص  ، إال أننه لنم ينر  فينه أي توليستوي ين

اإنقينل ينسنبه لنفسنه ،  –واكنل جنرأل  –دلينل علنى تقديسنه ، فيخنر  عليننا 

   م ددا أاعاد المسي ية كما يراها هو ؟؟ 
 

، انل تمسنك انر  منهنا  لكن توليستوي لم يكن رافضنا المسني ية وال عبد المسي  :

 . اها ، ولم يبدل دينه 
  

، لكنن إاا لنم يكنن كمنا تقنول فلمنا ألن  إنقنيال أكثنر هذا يدعم موقفنا و عـــبـــد هللا :

اننل لقنند ألنن  ، ااصنا اننه ، رافضننا تلننك األناجيننل األراعننة التنني تقدسننونها ؟؟ 

م مند صنلى هللا علينه و سنلم كتاانا ال ننرو معنه نبي السالم توليستوي عن 

لكننه كان هذا لم يعلن حتنى ارن ،  إنالرجل قد مال حقيقة لالسالم ، و إال أن

ه قد رف  التثلينن رفضنا قاطعنا ، ثم إن الرجل في إنقيلسيعلن في يوم ما ، 

عناب انوتنه هلل تعنالى ، ورف  أيضا ، و عليه السالم ورف  ألوهية عيسى

رف  االعتراف االكنيسنة كلينة  على الكنيسة في كثير من طقوسها ، ال لقد

ونكبتهنا ، االء المسني ية ، وسنبب انهيارهنا هي سبب  صورها على أنها، و

، وكننل هننذا موجننود امقدمننة إنقيلننه الننذي أتمنننى أن تطالعننه ارويننة واهتمننام 

هننذا صنناحب كتنناب   ت فننة األريننب فنني الننرد ، ووتنندل كننل مسنني ي لقراءتننه 

علننى أهننل النننليب   القننس انسننلم تورمينندا ، الشننهير اعبنند هللا الترجمننان ، 

ناجينل أن األراعة الذين كتبنوا األ –رحمكم هللا  –:   اعلموا  111يقول صــ 

النك دلينل علنى كنذاهم   ، انل إن الرجنل أانذ يفنند ااتلفوا في أنياء كثينرل و

ل منن هذه االاتالفات في الباب الساد  منن كتاانه هنذا ، مستشنهدا لمنا يقنو

 قول حقته . األناجيل على صدق كالمه ، و
 

هنذا لنيس عندال ، لقساوسة المسلمين ، واستشهادك االقد أفضع من  عبد المسي  :

 للمسي ية . ن هؤالء عداوتهم مت صلة للمسي  وأل
 

ااقننوا حالوتننه ، ي ا ، اننل هننم أنننا  عرفننوا ال ننق ، وهننذا لننيس صنن  عـــبــننـد هللا :

نهم أن لكنننكم ال ترينندون مننرننندوكم إليننه ، و ينندلوكم عليننه ، وفنن رادوا أن ي

سنتميتون فني وأد أي صنوت يظهنر لكنم لهنذا أننتم تيتكلموا ليبيننوا ال نق ، و

 حقيقة الننرانية الم رفة . 
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لكننن دعنننا نعننود ألسننباب التقننديس للكتنناب المقنند  ، ف نننع لننم تنن تِّ  عبنند المسنني  :

 عليها كلها . 
 

أن تلنك األناجينل  هل أنع تريدني أن آتي عليها كلها ؟! ، إان فقولنكو عـــبـــد هللا :

 غريب . و تدعو للفضيلة واألاالق قول عقيب
 

 لما ؟ ، هل ال توجد ااألناجيل دعوات أاالقية سامية ؟  و عبد المسي  :
 

نعظمنه ؟؟ إنننا ويدعو لها نقدسنه وهل كل كتاب يت د  عن األاالق و عـــبـــد هللا :

كتننب التني دعنع لم اسننن األانالق ، وحسننن لنو فعلننا الننك لقدسننا مالينين ال

منن جانننب فقن  ، هنذا منن جاننب ، و يس أاالقناالندين لنالتراينة والعنداد ، و

 آار ما هو مقدار األاالق في األناجيل األراعة ، هل تستطين أن تقيب ؟؟ 
 

 كم ال يستهان اه .  عبد المسي  :
 

ال يليننق االمسنني ية كنندين و يسننتهان اننه فعننال ، اننل كننم ضنن يل جنندا ، عـــبــننـد هللا :

يليننق اهننا هننذا  السننماوي أن يكننون اهننا هننذا القنندر الضنن يل مننن األاننالق ، و

هننذا الكننم الضنن يل جنندا ألاننالق االنسننبة لعنندد أتباعهننا ، والقنندر القليننل مننن ا

يمكن أن ي دد في نقاط م دودل تسمى الوصايا العشر للمسي  علينه السنالم 

اننل سننعى لهنندمها فنني ، وهنني أاالقيننات لننم يفع لهننا الكتنناب المقنند  نفسننه ، 

 عقولهم .  نفو  الننارو و
 

كعقيندل ال عن عنداء ننديد للمسني ية كندين وينم إ كالم كذب ، وال ذاه عبد المسي  :

 يننره أي ارهان .  عليه أية أدلة ، وال ، وليس
 

لني أن أدلنل علينه ، مي ليس كذاا ، ولك أن تستفسر عما أقنول ، وكال عـــبـــد هللا :

المسني ية ، فهنذا لكنن ال تتهمنني امعنادال السنامية وهذا لو نن ع االقتنناع ، 

 لك الك . ، إال إاا أردت إنهاء ال دين ، ودورك ليس 
 

، لكننن كينن  الكتنناب مننا حنند  مننني الننك قننبال، وابال لننم أرد االنسنن  عبنند المسنني  :

فينه ، وتباعنه ؟ هنذا كنالم غينر مسن ولالمقد  لم يفع ل األاالق في نفنو  أ

 اما ي مله من إنارات تغمزه لتقلل من قدسيته .    لم نديد للكتاب المقد  
 

 تهننزه األعاصننير ، وال يننا رجننل ، المقنند  ال تزعننزه األااطيننل ، وال ــبــننـد هللا :عـ

اننال حنننن ، ننن تم أم  كتننااكمألقاويننل ، فقدسننيته حنننن ي ميننه ، وتفضنن ه ا

مننن  وال –كمسننلمين  –معاولننه منن داالننه ، ال مننا أاينتم ، ولهننذا فسنهامه و
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 اب المقند  ، والغيرنا ، و أنتم تقهدون أنفسكم ال للندفاع عنن قدسنية الكتن

ل تندافعون عنن تمسنككم أننتم انه ، وانتمنا كم لننه ، للندفاع عنن مضنامينه ، ان

ته مضننطراة لهننذا أنننتم تشننعرون أن قدسننيوفننراغكم منننه ، وجهلكننم اننه ، و

أنننفتم لنندقتم أنفسنكم تقناه  ، ولنو مناصنرته، و واهية ت تا  للدفاع عنه

رفننون ننني ا عننن الكتنناب عأنننتم اننه ، إن كثيننرا منننكم ال يواقتننناعكم قننناعتكم 

المقد  ، ويعقزون عن قراءته ، ومنن ي ناول فهمنه يفشنل ، ومنن يفهمنه 

، صننندقني إن نسنننبة كبينننرل منننن انننين نفسنننه علنننى تقديسنننه ال يقنننرؤ ايننننه و

النننارو يعيشنون صننراعا رهيبنا اينننهم وانين أنفسنهم فنني م اولنة تقننديس 

 . هذا الكتاب 
 

منا لهنذا ت ادثننا لى كتاانا المقد  ، و لم نديد ، وتطاول منك ع هذا عبد المسي  :

مسنت يل علنى ء ، كتاانا ليس اهذه الفظاعنة ، و، لقد تعديع الخطوط ال مرا

أتباعه أن يكونوا أغبياء ، ال يدركون ما يعتقندون ، فاليمنان عالقنة روحينة 

كلنننا االنفنناق ، إال التهمننا كلمنات اراقننة تطنننطن فني آااننننا ، وقبنل أن تكننون 

 كتاانا ليس اهذه الفظاعة . الدين ، و والم سواية في
 

سنؤالك : كين  الكتناب المقند  ال يفع نل األانالق لنعد ألصل كالمنا ، وعـــبـــد هللا : 

 في نفو  أتباعه ؟؟ أليس هذا أ  كالمنا ؟ 
 

 نعم .  عبد المسي  :
 

ل الكتاب المقد  عهدان ، أناجيلنه اهنا حندين عنن األانالق ، ننذر قلين عـــبـــد هللا :

، لكننن عليننه السننالم اننن مننريم عهننا أن تقمننن فنني وصننايا ام ندود ، تكنناد جمي

يننه مننا فيننه منن العهننر األاالقنني ، والنندعول إلننى الرايلننة هنناك عهنند قننديم ، ف

الفسننوق ممننا يقعلنننا ننن ن  أن ننننفه ا نننه مقنند  ، أو نننبه مقنند  ، أم و

 عندك نك في هذا ؟؟  
 

 ؟  األنشادهل تقند نشيد  عبد المسي  :
 

مننن األسنفار التنني تعننرا الرايلننة  غيننره، و األنشننادنعننم أقننند نشنيد  ـبــنـد هللا :عــ

الفقور ا رفنة قواد ، ال ادعول إله ، كي  تقبلون على عقلنوكم قبنول هنذا و

جنرأل علنى ! أال يوجند فنيكم منن يمتلنك نخنول و، أليس مننكم رجنل رننيد ؟؟!

علنى أن يتلنو تلنك أب  هنل يقنرؤلتهبنة ، والمطالبة اوأد هذه الخنزعبالت الم

، لكن هنل أننع واثنق أن هللا عنز  نشادية اين أاناءه ادون حر  ؟؟الترانيم األ

 جل قد أوحى اهذه األنانيد ؟؟  و
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  ال قيقة ، ال قيقة ، ال قيقة :................ عبد المسي  : 
 

 عنز ان ن هللا تقيب على سؤالي ، ألنك على اقتناع تنام ال قيقة أنك لن عـــبـــد هللا :

فنني اات الوقننع أنننع يسننت يل أن يخننر  منننه هننذا العهننر واالاتننذال ، و جننلو

ولنن ولنك ال نق ، تشنوه صنورل ديننك ت نع أي مسنمى ،  ننراني ، تريد أال

لهننذا عليننك أن تفننك تعتنرف اننذلك ، وإن كننان داالنك يرفضننه كننل النرف  ، و

فنك منن الننراع النذي ي طنم أفكنارك ، ويزلنزل عقلنك ، و قيودك حتنى تنقنو

إمنا الكفنر اهنذا العهنر ، في حالة واحدل وهي إمنا اليمنان ويودك لن يتم إال ق

رت اه فستكفر اكل هذا الكتاب ، وت اول التخلا مننه ، وممنا فينه ، فإاا كف

 في قضاياه .   إاا آمنع اما فيه فال تفكر فيه ، والو
 

لروحينة ، اهل هذا إيمان ؟؟ إن اليمان يشغل البال ان عمق القضنايا و عبد المسي  :

معنننناه التننننازل طوعنننا عنننن العقيننندل واليمنننان التفنننري  فننني هنننذه القضنننايا و

 .  ليس كله عهر  األنشاد، ثم إن نشيد الدينونة ومسببات النعيم في الدنيا و
 

جيندا أن اليمنان أننع تعلنم هناك مقال ألن تكذب علنى نفسنك ، وليس  عـــبـــد هللا :

اننالب للغيننر ، وتنننديق االغيننب ، صنندق مننن هللا ، وراحننة مننن النننفس ، وإ

تننام االرسننالة التننني تننؤمن اهنننا ،  لننن تفعننل هنننذا إال إاا كنننع علننى اقتنننناعو

ألننننك اضنننطراب  تستشنننعر فينننه أي نقنننا وال االخطننناب النننذي قرأتنننه ، والو

، أمنا كنون لنيس كلنه عهنر ف ننا أعلنم جيندا لمنا حنرف تقرأه وتعظمنه فني آنو 

 .  قع أاين لك فيه هذا هذا السفر ، وأصب  هكذا ، ولسوف ي تي و
 

لكن أال يكون هذا االضطراب م نك الاتبنار العبند ، للت كند منن قدراتنه  عبد المسي  :

 اليمانية ، فيكون هذا االضطراب من أجل صالحه ؟؟ 
 

ال لتسناوو اللنه منن إر ، وانالعه جل ال يختبرنا االباطل ، والهللا عز و عـــبـــد هللا :

ينندفن عبنناده إال إلننى  عننن هننذا علننوا نننديدا ، فهننوالتعننالى هللا الشننياطين ، و

مننن هللا عننز وجننل أال نسننيء الظننن اننه ، ولهننذا والتنن دب الخيننر ، ومننن األدب 

اننالتورال اهنا كثينر مننن فننورل هللا عنز وجنل التنني تت ند  عنهنا ااألناجينل و

ي  ال يملننك مننن أمننر إسنناءل األدب مننن هللا ، فنن نتم صننورتموه اإنسننان ضننع

إال س كتبكم منن هنذا القاننب مطلقنا ، وتالي فال مقال لتقدياالنفسه ني ا ، و

 نال هنذا منان آلهة حقيقية اقمين نواقننها وعيواهنا ، والعتبرنا آلهة اليو

أنننتم لننه نننيء ، وكمث عظمتننه ولننيسعنناله وسننموه و، ألن اللننه متفننرد فنني 

تعبنند مننن يء ، اننل كنن حقر نننيء ، فكينن  تقنند  وتعظننم وجعلتمننوه كنن ي ننن

 ن هذا لتناق  عقيب . ، إت قره ؟؟!! 
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 ن ن لم ن قر هللا ق  ؟؟  عبد المسي  :
 

جينندا لتتعننرف علننى إلهكننم  اقننرأ التننورالال تقننادل فنني هننذه النقطننة ، و عـــبــننـد هللا :

ا لتنرو كين  سناويتم اشنرا اإلنه ، اقنرأ األناجينل جيند، وكين  يكنون ؟؟ فيها 

لمنوت اا سنا ، أهنتموه ، ثنم علقتمنوه علنى صنليب حتنى ااق اه ، وعذاتموو

؟؟ أيوجنند ت قيننر فننوق هننذا لننم تقنندموه مننن مقيننر  ينننرل مننن الفننزع ، وال

، لقد وصلتم االلنه إلنى  ؟للهكم حتى تكونوا على اقتناع أنكم حقرتم إلهكم ؟

علنننى وجهنننه ،  قو ْننننل ال ي نننب أن يكنننون عليهنننا البشنننر ، منننن ا  أردأ صنننور

 على قفاه ، وسخرية واستهزاء !!!  بو رْ وض  
 

، لسنننا ن ننن الننذين فعلنننا اننه هننذا ، اننل هننو ااتننار لنفسننه هننذا  ولكننن   :عبنند المسنني

 ليخلا البشرية من اطاياها . 
 

منننن قنننال لنننك أن البشنننرية قننند تخلننننع منننن اطاياهنننا ، إن اطاينننا و عـــبــنننـد هللا :

، أال يندري إلهكنم ، وأوهامكم أيضا يوما اعد يوم وتتضاع  يد ازتالبشرية ت

؟ فني كنل مكنان ؟لك ال روب الدا رل على األرا اذلك ؟؟ أليس لديه ابرا ات

أال ينندري مننااا تفعننل إسننرا يل عنندول السننامية فنني البشننر ؟؟ أال ينندري كينن  

يعلننننم ننننني ا عننننن  يسنننيطر الشننننر األمريكنننني علننننى األرا ؟؟ أال ينننندري وال

االقتننادية فني العنالم ؟؟ لمنااا ال النراعات الدينينة والعرقينة والسياسنية و

ليم ننو الخطي ننة مننن علننى األرا ؟؟ لمننااا ال ينننزل  ينننزل إلهكننم مننرل ثانيننة

العنالم الثالنن ؟؟ و عار تزوينر االنتخاانات فني مننر وإلهكم مرل أارو ليم 

الغنم الننذي نعنيص فينه امننا  يننزل إلهكننم ليخلنننا منن الفقننر والظلنم ولمنااا ال

اقنوم حتنى  كسبع أيدينا ، ال اما اقترفته ارلهة في حقنا ؟؟ إن هللا ال يغير ما

الخطي ة ينتخلا منهنا النسنان انفسنه ، ال أن يب نن غيروا ما ا نفسهم ، وي

خلننوق ال يسنناوي عننندها جنننا  عننن آلهننة تقنندم نفسننها للمننوت مننن أجننل م

 . واالضطرااات  تاعوضة ، قضيتكم ممتل ة اكثير من المتناقضا
 

 ؟ تعظيم لآللهة ؟ه ليس اكتاانا مقام لنلوهية ، وأتريد أن تقول أن عبد المسي  :
 

جنود كلنه امنا فينه مخلنوق الورجنل هنو إلنه واحند نن ع أم أاينع ، ويا  عـــبـــد هللا :

منيننع  لنلوهيننة ، ولننو اي تقدسننونهمقننام اكتننبكم التنن صنننعته ، والايديننه ، و

نفسنك اغينر النك تنننب  واهمنا أكثنر منن اللننزوم ، ال تظنن أن منن أقندم علننى 

ه يفعنل ، عالمنا امنا يريندت ري  تلك الكتنب كنان جناهال ، انل كنان دارينا امنا 
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ء كثينرون ، فضناع ، لكنن لنسن  تبعنه جهنال ا رفنة ، قاصدا ما يعنيه جيدا

 ، وما زلتم تقادلون عن ااطل . جهل !! ال ق اين حقد و
 

نعننم إن تلننك األناجيننل األراعننة غيننر مقدسننة ، ألنهننا ليسننع صنننعة  االصننة القننول :و

هننم رسننل ، كتبهننا أصنن ااها كتبتهننا ا نبينناء وال تنزيننل إلننه ، وال وحنني ، وال

عنالول انل عمنل وإانداع نخنني ألصن ااها ، إلهنام راناني ،  اغينر وحني وال

على أنها ليسع األصل الذي كتنب علنى يند هنؤالء الكتبنة أيضنا ، انل ت رين  

لمننا كتننب عننن األصننل الضننا ن ، والهنني الفننرع الننذي أاننذ مننن المسنني  عليننه 

عليننه مسنني ية عيسننى القننزع الننذي ت صننلع  ، والكننل مننا جنناء اننه السننالم 

غينر أميننة لهنذا األصنل الضنا ن ، نقلة  قيقية ، ال هي  ترجمة ااط ة ، وال

ملننة لتكنون نهنل حيننال ألتباعهنا ، وأنهننا أنهنا ال ت منل رسننالة أاالقينة متكاو

كالهمنا هندم متناقضة من اعضها البع  ، ومنن التنورال ، عهندها القنديم ، و

 أن عقنننالء هننذه الملنننة قننند صننورل اللنننه فنني نفنننو  أتباعننه ، عنننالول علننى

رفضننوها منننذ زمننن لننيس االقليننل ، واينننوا زيفهننا وت ريفهننا ، فتعننرت علننى 

مننا مترجمنة صنننعها أننا  اسننطاء جندا ، ومننا ايننه ، إننننا أمنام كتننب الل نم و

 سنننتكون لهنننا هنننذه المكاننننة ، وال  نننوا يومنننا أنهنننا سنننتخلد هنننذا الخلنند ، وال

عرفوه وما علموه ، ا سن نينة  اينوا فيها ما همستقد  ااك التقديس ، لكن

حنرف فني حسنن جاء اعدهم من هدم هذا النندق ، وأيضا ، و طوية واندق

فتغينر مضنمون تلنك الكتنب تمامنا ، وصنار لهدف ما ، النية ، وادل لغرا و

لقند أجهند كتبتهنا منا لنم يفكنروا فينه قن  ، و نسب إلنىمن الضد إلى الضد ، و

اقدسنية تلنك الكتنب فني  الننا  كثير من الننارو أنفسهم في م اولنة إيهنام

لمناء وضن  كثينر منن ع  ال طا ل من وراءه ، فلقند انين وهذا زيكل لغة ، و

الالهنوت زينن  هننذا الكننالم ، واننراب هننذا الفهننم ، علننى المسنني ية وأتباعهننا 

على البشرية ثانينا إن ن نن رضنينا اتننديق هنذا التقنديس الكنااب ، أوال ، و

علنى نا عن كثير منن منطقننا النواعي ، ولفإننا في هذه ال ال سنكون قد تناز

يؤينده ، وال رسنالة أتباع هذه الملة أن يقروا أنهم ينتمون لمعتقد اغير كتاب 

ضننامين التنني أن النندعول إلننى تقننديس هننذه الكتننب اهننذه الموحنني تننندقه ، و

ت ملهننا لهننو اسننتهزاء وسننخرية اقيمننة النسننان نفسننه ، وتغيننب للمنطنننق 

، ولهنذا يقنب أن نقنر أنننا أمنام مقموعنة كينر حرمان لنه منن التفوالعقل ، و

 . من الكتب القاالة للنقد والتشري  
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 الليلة الــعــشــرون : 

 الذبيح من يكون ؟

 
 إنكننم تسننتغلون أن الننننارو ال يقننرؤون كتننااهم الننذي يقدسننونه ، وال عـــبــنـد هللا :

 ذب ، والكنلنى أسنماعهم منا تعلمنون أننه ضنالل ويعلمون ما فيه ، فتلقون ع

إنمنا يعنننيكم  ؟، أضننل هنؤالء أم رننندوا ؟ ؟كفنروا ؟يمن هننؤالء أم يعننيكم أينؤ

هننني  رهننناتظنننل أفكاوتماسنننكها ، وسنننيطرتها سنننطوتها وأن تظنننل للكنيسنننة 

ليسنع أفكنار الندين ، ألنهنا وأننتم ، ينا رجنال الندين المسيطرل ، نعنم أفكناركم 

اركم الكنسنية امنا قنارنتم أفكن اعيدل عن م توو الكتاب الذي تقدسونه ، ولنو

ادا ، يخنر  كنل تناقضنا حنتقدسونه لرأيتم اضطرااا جسيما و في كتااكم الذي

، ولسنع أدري لمنا ال ترصندون هنذا التنناق  أفكناره اي لنب منن مشناعره و

 في عقولكم ؟؟ 
 

أن اكالمنك أدننى قندر منن النندق لندعمع  أنع  الم يا صاحبي ، ولنو عبد المسي  :

التهويننل ،  التنني ال تقبننل الت ويننل والوالبننراهين أرا ننك الشنناال االمسننتندات 

أننك تتعمند الثنارل فقن  فاسنم  لني أال أجادلنك وكنا سن ترم ما تقول ، أمنا و

 فيما ال طا ل منه .  
 

رف أننك لنم تعند قل ما تشاء ، لكن لن أدعك تهرب هذه الليلة ألنني أعن عـــبـــد هللا :

نتريد أالقدال المثمر البناء ، فتقوو على العراك و الم ناورل قبنل أن  ي  ن تنهِّ

كمنا هني فني كنل موضنوع  –ألنك تعلم أن أدواتي في هنذا الموضنوع تبدأ ، و

لنن يسنلمك إال دالك فيهنا واهو ضنعي  ، وأن جواض ة وضو  الشمس ، و –

لعرجننناء ، هنننذا إن أردت الم ننناورل للضنننياع فننني اوتقنننة الكلمنننات القدلينننة ا

 القدال .  و
 

ننننني الينننوم منننتمكن جننندا منننن أدواتننني ا صننناحبي ، إعلنننى العكنننس ينننعبننند المسننني  :

عننناد حقيقني ، ألنننني واثنق مننن تي التنني سنتقعلني أالعبننك امهنارل وجندلياو

النتا ل أكثر مما أثق في المقدمات ، أما اراهيني فهي القيود التني سن حركك 

تي ، ألن الملعنب لنن تسنتطين الينوم مقنااهكمنا أهنوو وأحنب وأنناء ، واها 

، مهمنا تكلمننا فني أي موضنوع ا واثنق منن أن الغلبنة لني أنناليوم ملعبي ، و

 .   فلقد عرفع كي  أالعبك ، وس العبك ا رفنة واحتراف 
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و مننن مشني ة ال ننق أقنومشني ة هللا أكبننر وأجنل منن مشنني ة العبناد ، و عـــبــنـد هللا :

ا ن  أال تواصنل الكبنر ألننه أتمننى حنين ينهنار غنرورك الزمشني ة الباطنل ، و

كل ما أرجوه منك ارن هو أن تعند نفسنك للهزيمنة ا دواتنك و عمًى وضالل ،

لنبندأ وويتبندد غنرورك ، التي ستعتمدها حتنى يهندأ روعنك وتسنكن نفسنك ، 

نننْ  هننو الننذاي  إسننماعيل أم اسنن ق ؟؟ وأتمنننى أن تنندلل علننى كالمننك  ارن ، م 

تسنتوثق دين ، هنذا إن اسنتطعع أن تسترنند وتوثقه اما ترت يه مال ما لل و

، فمننا ، مننن علمنني أن جميننن اراهينننك اليننوم سننتكون حققننا عليننك لكالمننك 

 .  أجمل أن تخنق رقبتك ايديك 
 

النذاي  عنندنا اسن ق اراهينني الينوم ماحقنة سناحقة ، وو أنع واهنم ، عبد المسي  :

ه ستكون من سفر التكوين ، وكل ننا أدلنل انه سنيكون أدلتي فياال نك ، و

ي منل فيهنا معننى علنى غينر  ، وال مواراة  مل أدنى نك والواض ا اما ال ي

 معناه . 
 

سنماعيل اداللنة القنرآن الكنريم ، وكفنى انه دلننيال النذاي  عنندنا إ ولكنن عـــبــنـد هللا :

، واداللننة وتقدسننونها اداللننة التننورال أيضننا التنني تؤمنننون اهننا وارهانننا ، و

 .  سفر التكوين الذي تظن أن سيننفك 
 

 هذا مست يل .  ؟!!والتكوين التورال  عبد المسي  :
 

نعننم ، إن سننفر التكننوين الننذي تظنن أنننه سيننننفك سننيكون هننو النندليل  عـــبــنـد هللا :

لسوف تكون أنع األدال التي ست كم اهنا علنى نفسنك ما تظن ، وعلى عكس 

الفنداء ، ك ارينات التني تت ند  عنن النذاي  وقبل هذا س تلو علينك تلن ، ولكن

اانننه الم وإاننراهيم عليننه السنن وهنني آيننات مننن سننورل النننافات ، تت نند  عننن

،  123حتننى اريننة  66ي مننن اريننة وحيننده إسننماعيل عليننه السننالم ، وهنن

ينِّ   فيهننا :  و نني ْهدِّ ا ِّننني س  نننب  إِّل نننى ر  ق نننال  إِّن ِّنني ا اهِّ نننن  66و  ننني مِّ نننْب لِّ ِّ ه  ب    ر 

ين    الِّ ِّ لِّيمو    133النَّ ع نهُ السَّن131ف ب شَّْرن اهُ اِّغُالمو ح  ا ا ل    م  ْعي  ق نال  ي نا   ف ل مَّ

ننا  و ق نال  ي ننا أ ا ننعِّ اْفع ننْل م  نناا ا ت ننر  ن ننامِّ أ ن ِّني أ ْاا ُ ننك  ف ننانُظْر م  و فِّنني الم  اُن نيَّ إِّن ِّنني أ ر 

ين    نااِّرِّ نن  النَّ ُ مِّ دُنِّي إِّن ن اء  ا َّ ُر س ت قِّ ا132تُْؤم  نا أ ْسنل م  بِّنينِّ    ف ل مَّ ْلق  ت لَّنهُ لِّ و 

ن اد ْين نناهُ أ ن ي نا إِّْان  135  يُم  و  اهِّ ي 131ر  نذ لِّك  ن ْقننزِّ ْؤي نا إِّنَّننا ك  ندَّْقع  الرُّ   ق ننْد ص 

ننِّين    نذ ا ل ُهنو  النب الُء الُمبِّنيُن  133الُمْ سِّ نيمو   134  إِّنَّ ه  ْا و ع ظِّ ند ْين اهُ اِّنذِّ
ف  و 

ْكن ا  132  ت ر  ين    و  رِّ ل ْيهِّ فِّي اراِّ يم   131ع  اهِّ ل ى إِّْانر  نذ لِّك  136  س الم  ع    ك 

ننننِّين   ن ْقنننزِّ  نِّين   113ي الُمْ سِّ ن نننا الُمنننْؤمِّ ب ادِّ نننْن عِّ نننْرن اهُ   111  إِّنَّنننهُ مِّ ا شَّ و 

ين    نالِّ ِّ ننن  النَّ اق  ن بِّيننا  م ِّ ل ْيننهِّ   112اِّإِّْسن   ْكن نا ع  ا ار  اق   و  ل ننى إِّْسنن   ع  ننن  و  مِّ و 

ن   ا ُمْ سِّ م  يَّتِّهِّ هِّ ُمبِّين    اُر ِّ ن ْفسِّ الِّم  ل ِّ ل    115و    ن نَّا ع  ل ق ْد م  ه ناُرون   ى ُموس نىو  و 
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ا  111  ْين اُهم  ن قَّ نيمِّ   و  نن  الك نْربِّ الع ظِّ نا مِّ ُهم  ق ْوم  نانُوا   113و  نْرن اُهْم ف ك  ن ن  و 

بِّين    ت اب  الُمْست بِّين     114ُهُم الغ الِّ ا الكِّ آت ْين اُهم  اط    112و  نر  ا الن ِّ ه د ْين اُهم  و 

نا  111الُمْست قِّيم    م  ل ْيهِّ ْكن نا ع  ت ر  ين    و  نرِّ ل نى ُموس نى116فِّني اراِّ    س نالم  ع 

نناُرون    ه   هننذه اريننات اهننا دالالت كثيننرل أاينهننا أن إسننماعيل  ، و   123و 

أن إسن اق علينه السنالم لنم يكنن عليه السالم هو المعني االنذا  والفنداء ، و

م علينه السنالم عقنب قد ولد أثنناء حندو  تلنك المعقنزل ، انل اشنر انه إانراهي

 ةالتاريخينم إن كنل الرواينات التوراتينة واشر أيضا انبوته ، ثو ااك ال د  ،

ر تؤكنند علننى أن إسنننماعيل ال إسنن اق عليهمنننا السننالم كننان هنننو االاننن البكننن

يرانو عننن العشننر لانراهيم عليننه السننالم  ، وهنو قنند ولنند قبنل إسنن اق اننزمن 

جنل ذا تبعنع هنذه ارينات اآينات موسنى وهنارون ومنن  هللا عنز ولهن، وسنين 

رال التننوتنناب المسننتبين ، وهننو اكثيننر مننن النننعم ، منهننا اتيانهمننا الكعليهمننا 

، فننال يقننين كمننا وردت اننالقرآن الكننريم التنني ستقسنند هننذه القنننة اننندق و

تعارا اين القرآن الكريم والتورال في هنذه القننة ، فني كثينر منن معانيهنا 

ومواقفهننا وأحننداثها ، لكننن هننذا ال ينفنني أيضننا أن اهننا ننني ا مننن االاننتالف 

 .  ، لكن لم يط  على حقيقة معناها التفاوت و
  

، لكنن التنورال تؤكند علنى أن اسن ق هنو المعنني االنذا  ال إسننماعيل  عبند المسني  :

 . وهذا مننوب عليه اوضو  
 

هنندكم القننديم متننى ولنند إسننماعيل ، ومتننى ولنند لقنند اينننع التننورال ع عـــبــننـد هللا :

ألنيس كنذلك فني النك الوقنع ، علينه السنالم كم كان عمر إانراهيم إس اق ، و

 ؟؟  
 

،  فقند روو سنفر التكنوين تنام ايننع التنورال هنذا اوضنو   النى ، لقند عبد المسي  :

  فولندت هناجر فيهما : ، و 14،  13 الساد  عشر ، األعدادفي الص ا  

جر إسنماعيل ، كنان أانرام اانن دعا إارام اسم اانه الذي ولدته هاألارام اانا و

، ثننم تؤكنند التننورال مننا ولنندت هنناجر إسننماعيل ألاننرام   ثمننانين سنننة لسننع و

  فيهمنا : ، و 23،  21 السناان عشنر ، العنددانعلى هذا الميالد االص ا  

كننان ين سنننة حننين اننتن فنني ل ننم غرلتننه ، وتسننعوكننان إاننراهيم ااننن تسننن و

كمنا هنو ، وإسماعيل اانه اان ثال  عشرل سنة حين اتن فني ل نم غرلتنه   

 إن إاراهيم وإسماعيل قد اتنا في يوم واحد معا .   ف معلوم من الننوب
 

 متى ولد إس اق ؟؟  و عـــبـــد هللا :
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يننذكر سننفر التكننوين مننيالد اسنن ق فنني عنندل مواضننن انندؤها ابشننارل  عبنند المسنني  :

  فيهننا : ، و 12إلننى  13مننن  ن عشننر ، األعنندادإاننراهيم االصنن ا  السنناا

اي انل اسنمها سنارل ، وا اسمها سنارقال هللا لاراهيم ساراي امرأتك ال تدعو

ملنوك ننعوب منهنا منها اانا أااركهنا فتكنون أممنا و أعطيك أيضاوأااركها و

فني قلبنه هنل يولند الانن  قنالكونون ، فسق  إانراهيم علنى وجهنه وضن ك وي

، كمننا تؤكنند علننى هننذه  انننع تسننعين سنننة  وهنني هننل تلنند سننارل م ننة سنننة و

العشنرين منن سنفر التكنوين ، ي ومن الص ا  ال اد عدد الخامسال قيقة ال

 . كان إاراهيم اان م ة سنة حين ولد له اس ق اانه     وفتقول : 
 

دعني أسنميها ال قيقنة األولنى ، ن ن أمام حقيقة ال جدال فيها ، وعـــبـــد هللا : إان 

أن إسنن اق ولنند حننين كننان سننن هنني أن إسننماعيل أكبننر مننن إسنن اق ، وأال و

 أن إسنماعيل كنان طنوال هنذه األراعنةا ، وامنإسماعيل أراعة عشنرل سننة تم

ن تكلمنع عنن التنورال نفسنها حنيما كان هنو وحيند أاينه إانراهيم ، وعشر عا

هننذا ألن تكلمننع عننن إسنن اق قالننع إاننراهيم ، وحننين إسننماعيل قالننع أاننرام و

أم لنك  يم ، فهنل تنوافقني علنى هنذه ال قيقنةأارام اسم علم سااق علنى إانراه

 ؟؟ عليها اعتراا 
 

لمسني  : أوافقننك تمامنا علننى هنذه ال قيقننة ، ألنهنا مؤينندل انننوب التننورال ، عبند ا

 اعتراا لي على نيء منها .  وال
 

ي حقيقنة مرتبطنة اال قيقنة األولنى أال وهنوهناك حقيقة ثانية مبنينة و عـــبـــد هللا :

أانول حقيقينة ، ال مقازينة انول إسماعيل لاراهيم وأاوته لس اق ، انول و

  وصة ، ال هي مؤيندل أيضنا انننوب التنورال ، ففني الصن ا، والهي منق

  :  فيننه، و سننفر التكننوين ، وفنني العنندد الخننامس عشننرالسنناد  عشننر مننن 

 دعا أارام اسنم ااننه النذي ولدتنه هناجر إسنماعيل  فولدت هاجر ألارام اانا و

  ف انذ إانراهيم إسنماعيل : فيه ، و 25 الص ا  الساان عشر ، عددفي ، و

كنان   وقنول : منن اات الصن ا  ي 23،  ثم العدد  ولدان ايته   جمينو اانه

، وهنا هنو  إسماعيل اانه اان ثال  عشرل سننة حنين انتن فني ل نم غرلتنه  

العشنرين منن سنفر التكنوين منن الصن ا  الخنامس و العدد الثنامن والتاسنن

أيامننا  ننبعان  وأسنلم إاننراهيم روحنه ومننات اشنيبة صنال ة نننيخا وقنول : ي

إسنماعيل اانناه فني مغنارل المكفيلنة فني قومنه ، ودفننه إسن اق و وانضم إلى

، فهننل تننوافقني فنني أن  حقننل عفننرون اننن صننوحر ال ثنني الننذي أمننام ممننرا  

فني ال قنوق  يم متساويان في انوتهما تماماإس اق ولدان لاراهإسماعيل و

 ؟؟  والواجبات ، أم عندك نك في هذا
 



 244 

الفك فيهنا ، ألنهنا مؤيندل انننوب التنورال ال ، تلك أيضا حقيقة ال أا عبد المسي  :

أافينك أننني اندأت أتفهنم منا تننبو إلينه  مقال عندي للطعن فيها ، وال ، وال

 . اذلك التتالي من وراء سعيك في هذه ال قا ق 
 

هنننا ال انند أن تسننلمنا األحنندا  إلننى ال قيقننة الثالثننة أال وهنني اقنناء و :عـــبــننـد هللا 

ل منات إانراهيم فني حيال أايه عليه السنالم ، ان إسماعيل عليه السالم حيا في

قيننام ولديننه ات وفننال إاننراهيم عليننه السننالم ، وهننذا انننا آيننحيننال ولديننه ، و

  عليهما السالم ادفنه ، فهل توافقني في هذه ال قيقة أيضا أم ال ؟؟
 

 أوافقنك فيهنا أيضنا ، ف ننع تن ت ا حندا  حقيقينة مرتبننة ، وال انل ال ، عبند المسني  :

مننن وراء كننل هننذا ؟؟ ، إالم ترينند أن يهننا ، لكننن مننااا ترينند أن تقنول جندال عل

 تنل ؟؟ 
 

ال قننا ق النثال  ، والتنني هني مؤينندل اننننوب  أرينند أن أقنول إن هننذهعـــبــنـد هللا : 

ال اند أن تسنلمنا ، اكنل سنهولة وارتينا  التني وافقنع أننع عليهنا التنورال ، و

سنفر التكنوين عشرين من المفتت  الص ا  الثاني و نوبنا ن إلى القزم 

أي كننالم اننالف الننك ينندفعنا إلننى القننزم قنند أصننااها الت رينن  والتبننديل ، و

 اوجود تناق  اين في الك السفر ، أقند سفر التكوين .  
 

 تقند ؟؟  أي ننوب عبد المسي  :
 

الفننداء  لرااننن عشننر ، وهننو ننناحتننى ا أقننند النننا مننن العنندد األول عـــبــننـد هللا :

حد  اعد هذه األمنور أن هللا امنت ن إانراهيم فقنال لنه   و:  يهفوالمباركة ، و

ت بننه اسنن ق الننذي  انذ اانننك وحــــــيـــــننـدك، فقننال  اهاأنننذينا إاننراهيم فقننال 

أقنول  ااهب إلى أرا المريا و أصعده هناك م رقة علنى أحند القبنال النذيو

لنك ، فبكننر إانراهيم صننباحا ونند علننى حمنناره وأانذ اثنننين منن غلمانننه معننه 

إلنى الموضنن النذي قنال لنه قنام و اهنب واس ق اانه ونقق حطبنا لم رقنة و

أانر الموضنن منن اعيند ، فقنال ليوم الثالن رفن إاراهيم عينيه وفي اهللا ، و

منن ال منار وأمنا أننا والغنالم فننذهب إلنى  اهاهننإاراهيم لغالميه اجلسا أنتمنا 

ووضنعه علنى منا ، ف انذ إانراهيم حطنب الم رقنة نسقد ثم نرجنن إليكهناك و

اسنن ق اانننه وأاننذ ايننده النننار والسننكين فننذهبا كالهمننا معننا ، وكلننم اسنن ق 

أينن  ولكننال طنب يا ااني هنو اا الننار و اهاأنذقال يا أاي فقال إاراهيم أااه و

الم رقننة ، فقنال إاننراهيم هللا ينرو لننه الخنروف للم رقننة ينا ااننني الخنروف و

هللا اننى هنناك إانراهيم  قال له فذهبا كالهما معا ، فلما أتيا إلى الموضن الذي

وضنعه علنى المنذا  فنوق ال طنب المذا  ورتب ال طب ورا  اسن ق ااننه و
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، فننناداه مننالك الننرب مننن  أاننذ السننكين ليننذا  اانننهإاننراهيم يننده و ، ثننم منند

 وال، فقنال ال تمند يندك إلنى الغنالم  اهاأننذقال إانراهيم إانراهيم فقنال السماء و

تمسننننك ااننننننك أننننننك اننننا   هللا فلنننننم تفعننننل انننننه ننننني ا ألنننننني ارن علمننننع 

إاا كنبص وراءه ممسنكا ، فرفن إانراهيم عينينه ونظنر و ــدك عنيوحــــــيــــ

أصنعده م رقنة عوضنا عنن في الغاانة اقرنينه فنذهب إانراهيم وأانذ الكنبص و

اانه ، فندعا إانراهيم اسنم النك الموضنن يهنوه ينرأه حتنى إننه يقنال الينوم فني 

علينه ننك وحيندك   ال ينطبنق علنى إسن اق التعبينر   اا، و جبنل النرب ينرو  

ل طالما ن ن سلمنا معا اهذه ال قا ق الثال  السااقة ، حينن إسنماعيالسالم 

الذي  ل لمندل أراعنة عشنر وهو عليه السالم ، هو اكر إاراهيم عليه السالم 

البشننارل اإسنن اق فننني  كانننعحينندا حتننى رزق إاننراهيم اإسننن اق ، وعامننا و

يه حتنى يطلنق علنى ا لم يمع إسماعيل في حيال أاالفداء ، أيضحاد  الذا  و

، فإمنننا أن نسنننلم منننن هننننا فنننن ن أمنننام اضنننطراب ننننديد إسننن اق وحيننندا ، و

إمننا أن ن اسننم إسنن اق انندال مننن إسننماعيل ، واوضنن ات رينن  تلننك الننننوب

هننذا ال يخفننى اننين ننننوب التننورال ، وواضننطراب وجننود تننناق  نعتننرف ا

 . وء وروية ، يتمعن في تلك الننوب اهدعاقل أي على 
 

ك لنسنن  لكننننننك ترينند الوصننول لهننذه النتننا ل ، وكنننع أعلننم قننبال أ عبنند المسنني  :

 ننننع أنننك اتلننك ال قننا ق الننثال  قنند امتلكنننع ااتننرت الطريننق األسننهل ، و

أن إسنماعيل صناحبي فاتنك ننيء مهنم جندا ، وهنو  ال قيقة الكاملة ، لكن يا

اانن القارينة ال قيمنة لنه واننا لانراهيم ألننه اانن جارينة ، في ال قيقة لنيس ا

 وجود حقيقي له من اان ال رل .  وال
 

منا مننادرك فينه ؟؟ ا الكنالم ؟؟ وأيها الرجل من أين ت نلع على هنذ عـــبـــد هللا :

دل علنى النك ؟؟ إن كنل منا ننا واحند اكتنااكم النذي تقدسنونه ينوجند ل يو هن

ي لانراهيم ورد في التورال اش ن إسماعيل ال يت ند  إال علنى أننه اانن حقيقن

، وحنين تن تي أننع لتقنول أننه لنيس ال يقل في انوتنه عنن إسن اق فني ننيء 

اانننا لاننراهيم عليننه السننالم ، وال تقنندم دلننيال علننى الننك ، ت كننم علننى نفسننك 

 . االكذب 
 

 نننوبانالتورال  هنناكيرقى إلنى منزلنه ، و ال يقل عن إس ق ، وال عبد المسي  :

العشننرين ، االصنن ا  ال ننادي و ، فنني التكننوين تبينننهعدينندل تظهننر الننك و

رأت سننارل ااننن هنناجر   وفيهننا : ، و عشننر حتننى الثالننن األعننداد مننن التاسننن

الننع لانراهيم اطننرد هنذه القاريننة المننرية الننذي ولدتنه لاننراهيم يمنز  ، فق

اانها ، ألن اان هذه القارية ال ير  من ااني إس اق ، فقنل الكنالم جندا فني و
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ال يقننل فنني عينننك مننن أجننل  ال هللا لاننراهيمعيننني إاننراهيم لسننبب اانننه ، فقنن

ولها ألننه اإسن ق من أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارل اسمن لقالغالم و

، فهننذه  ااننن القاريننة أيضننا سنن جعله أمننة ألنننه نسننلك  ينندعى لننك نسننل ، و

يننن   توضنن  اكننل سننهولة أن إسننماعيل هننو ااننن القاريننة ، وال الننننوب

اان هذه القارية ال ينر  منن اانني   ل فيه نسبه لاراهيم لوضو  قول التورا

فني   ، ال لقد أمن الرب على قول سارل فقال فني نفنس الموقن  :    إس اق

عقنب ، و كل ما تقول لك سارل اسنمن لقولهنا ألننه اإسن ق يندعى لنك نسنل  

، فكنل    اان القارية أيضنا سن جعله أمنة ألننه نسنلكو  الرب اعد الك فقال : 

،  ن إسماعيل ليس اانا لانراهيم ، انل هنو اانن القارينةهذه التعبيرات تؤكد أ

 هذا أال  رد على الك من التورال نفسها . و
 

منن صدقني أيها الرجل ، إننك تتم نك وتتوعنك انالكالم لنتظلم نفسنك و عـــبـــد هللا :

هننذا ليم ، لكننن نننيطانك يالعبننك امهننارل واقتنندار ، وحولننك اهننذا القنندل العقنن

التني  اراهيننك الضنعيفة اننفس النننوبي ، وفلسوف أهندم كالمنك السنط 

تنزداد رعونتنك ، اغيرها ، وهنذا حتنى ال يتضنخم غنرورك و اعتمدتها ارن ال

فاهلل لم يقل االتورال على إسماعيل أننه اانن القارينة ، فهنذا كنالم سنارل تلنك 

ضننرتها يلعننب مازحننا أمامهننا فغضننبع الزوجننة التنني غننارت حننين رأت ااننن 

جنل لنم لكنن هللا عنز ولنه هللا عنز وجنل علنى لسنانها ، ونقوقالع هذا الكالم ، 

فقننل   يبننين ال قيقننة اوضننو  ، فقننال : يننرد أن ينندع هننذا الموقنن  يمننر إال و

، أي أن هللا يننر علنى قولنه ااننه    الكالم جدا في عيني إاراهيم لسنبب ااننه

أم عننز وجننل ، فمننن نننندق آهلل ، أي إلننى إاننراهيم عليننه السننالم ، نسننبا إليننه 

شنناعرها ، اننل نننندق هللا فنني غاضننبة ؟؟!! إننننا ال نكننذب سننارل فني مسنارل ال

األمنننراء أنهنننم إاا لقننند جنننرت عنننادل الننننا  منننن الملنننوك و قننندره ،حكمنننه و

اهنا أم منن أجنل وليندها معتنرفين انه ااننا واستولدوا األمة القارية حرروهنا 

لمننا ت نناول قتننل ال قيقننة ، و ؟؟كننر نننرع هللا كننذاا أيهننا الرجننل ولنند ، فلمننا تن

عليننه السننالم ماعيل حنندين إسنلننواهي ؟؟ إننك لننو تبنننرت التنورال وعننادك اا

ال يننقا عنن علينه السنالم يدور عن اانن لانراهيم فيها فلن تقد الكالم إال و

 . عليه السالم إس اق 
 

منهنا منازال عنندي منن ال قنل الكثينر ، و ليس هذا عناد الضعي  انل عبد المسي  :

  فيهمنا : ، و 16و  11 لعنددانشنر ، االسناان عقول إاراهيم فني الصن ا  

 انل سنارل امرأتنك تلند قال إاراهيم هلل ليع إسماعيل يعيص أمامك ، فقال هللاو

 أقيم عهدي معه عهندا أانديا لنسنله منن اعنده  لك اانا وتدعو اسمه إس ق و



 247 

المباركنة تمامنا ، فمنا إسماعيل  من حساب العهد و الننان ، لقد أار  هذان

 ؟ رأيك ؟
 

فقند أمنا إسنماعيل   وقنول : النذي يلهما ، و أن تقرأ النا التالي أروـد هللا : عـــبــ

د أكثره كثيرا جندا اثنني عشنر ر يسنا يلنسمعع لك فيه ها أنا أااركه وأثمره و

أن هللا عننز وجننل قنند اسننتقاب  ، فمعنننى هننذه الننننوب أجعلنه أمننة كبيننرل  و

سنماعيل يعنيص   لينع إرجناء إانراهيم فني ااننه إسنماعيل حنين قنال : طلب و

 .............، لكن انتظر : أمامك   
 

، مننن  نا التنالي لننذلك النذي تستشننهد انهاقنرأ الننال اننل أننع تنتظننر وعبند المسني  : 

عهنندي أقيمننه مننن إسنن ق  ولكننن  قننول : الننذي ياات الصنن ا  والسننفر ، و

، فهنل تنرو لنك اعند  النذي تلنده لنك سنارل فني هنذا الوقنع فني السننة ارتينة  

، إن العهند مام تلك الننوب الواضن ة أم سنتقادل منن جديند ؟؟ الك حقة أ

  اكل وضو  من اس ق . 
 

قنند حسننمع  الننننوب ال يننا صنناحبي لننن أجادلننك مننن جدينند ألن تلننك عـــبــننـد هللا :

عليهمننا لسنن ق  اينننع أن العهنند كننان لسننماعيل ولننيسالموضننوع حقننا ، و

يل هننو الننذي كننان االباطننل ، ألن إسننماع السننالم ، كمننا ت نناولون أن تنندعوا

حيندا فني ل ظنة واحندل منن وحيدا قبل ميالد إس اق ، أما إسن اق فلنم يكنن و

 إال اتهمنا التورال االتناق  الفاض  . حياته ، وهذا أال  رد ، و
 

لكن تلك الننوب التي تؤكد على أن الذاي  هو إسن اق أال نعتند اهنا  عبد المسي  :

 نقيم لها أي حساب ؟؟  ، وال
 

أمامننك أحنند ننني ين إمننا أن تعتننرف انن ن مننا ورد اننالتورال مننن ننن ن   :عـــبــننـد هللا

ت رين  االتالي سيبنى على اعترافنك هنذا اعتنراف آانر احق وإسماعيل هو 

إمنا أن تنرف  التورال فيما يخا الذاي  ، وأنه هو إسنماعيل ال إسن اق ، و

 علينك أن تعتنرف ان ن هنناك حينهناو كل ما ورد من تلنك ال قنا ق انالتورال ،

هنذا في كال ال الين سنوف تننزع القداسنة عنن تضارب وتناق  االتورال ، و

 تناق  .  الكتاب لما ي توي من أاطاء وت ري  واضطراب و
  

قننا فني فهمنه لكننا لو اهبنا في تفسير كل ما تدعينه علنى التنورال لوف عبد المسي  :

ك ننلكنه كنل منا فينه منن تنناق  واضنطراب ، ولزال ععلى أوجه االعتدال و

تنسننى أن هننناك لغننة مقازيننة ترننندنا لفهننم تتمسننك االمعنناني ال رفيننة فيننه و

 اللغة ال قيقية . 
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رجنل لنيس ا اجنة لمنن يندفن ويندافن عننه ، أيهنا العز وجل ينا إن هللا  عـــبـــد هللا :

األلفنا  المقازينة ، هنو أسنبق فني المعناني والعقاز كمنا هنو فني المعناني و

 النقينل إال فنينسنتطين ال كنم علنى التنورال و ن الن نلمبانرل ، وال قيقية ا

زل اهننا النقيننل ، لكننن مننا االنننا وهننذه أننناللغننة التنني أنزلننع اهننا التننورال و

ترجمنات مضنطراة فمنااا أننتم تننرون علنى تقنديس األصول قند ضناعع ، و

نفعننل لكننم ، أال أن نضننعها ت ننع مبضننن القننرا  ، ليعالقهننا انن دوات العننال  

 التي تست قها . 
 

 نسخع األصل تماما . لكن هذه الترجمات قد حاكع و مسي  :عبد ال
 

ال تضن ك علنى نفسنك أيهنا الرجنل ، ألن هنناك األصل ، فن ال ، لم ت اكِّ  عـــبـــد هللا :

تقدسونه فني كنل لغنة عنن األانرو ااتالفات كثيرل اين ترجمات كتااكم الذي 

مندونات   هنور ، وهذا معترف اه عند رجال دينكم ، وهناك دليل آانر وهنو 

دسنونه المسي ية األولى تختل  كلية منن منا تققديمة من عنور اليهودية و

أن تلنك أستقى هؤالء منا صننعوا ؟؟ انوصنا ومما اليوم ، فمن نندق ؟؟ و

ات تاريخيا أقندم ممنا تقدسنونه ، وكنل همكنم أن تخفوهنا عنن عينون المكتشف

 عقول النا  !! فلما تننعون الك ؟؟ و
 

 ند ؟؟ مااا تق عبد المسي  :
 

غيرهننا الكثيننر ممننا وقمننران  مخطوطنناتأقننند مخطوطننات الب ننر الميننع و عبند هللا :

منذ نن  قرن وحتى ارن لم تتنرجم ولنم تظهنر للننا  ، ألنيس هنذا أكتش  

، اننل إن مننا تننرجم منهننا فنني العرايننة قنند نننااه الت رينن  والتبننديل عقيبننا ؟؟ 

 أيضا . 
 

 نشر على النا  . كثير منها و؟؟ لقد ترجم ال من قال لك هذاد المسي  : عب
 

نشنر علنى الننا  نها ، ال لقد ترجم القليل منها وصدقع لقد ترجم الكثير م عبد هللا :

ينع اقي القزء األكبنر طني الكتمنان فلمنا ؟؟ إن مخطوطنات الب نر المأقله ، و

النذي نشنر منهنا تراو عن أراعين أل  مخطوط أو أراعين ألن  ورقنة ، لكنن 

 والذي ترجم لم يترجم انورل ص ي ة . ، اع  م ات فق  !! 
 

 لسع أدري ما سبب هذا ؟؟  عبد المسي  :
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تشنننفات لنننو  هنننرت النهنننارت كثينننر يننندرون أن تلنننك المكو، انننل تننندري  عبننند هللا :

أكبنننر دلينننل علنننى النننك أن أحننند معالمهنننا تمامنننا ، ولضننناعع و،  النننننرانية

 ه .لذا فقد قتلتموأسلم حين اطلن عليها ، و نالفاتيكا تااااوا

  

 من ، من هذا البااا الذي قتلناه ؟؟!   عبد المسي  :
 

ناً منن التناري  المعاصنرلقد  عبد هللا : د عبده يماني  ، جانبناً مهم   كش  الدكتور م م 

ومالاسنناته ، إا يقننول فننني معننرا حديثننه عنننن دور وسننا ل العننالم تُقننناه  

هة أهنل الكتناب امناصلى هللا عليه و سلم :  نُنرل النبي   جناء فني سنفر  مواج 

م ، منن 1631مغنارات األردن  سننة  أنعي ا ، الذي عثر عليه كامالً في إحدو

والمؤمنننون يختفنون فني هننذه  مخطوطنات ديني نة كثيننرل ، وقند كنان الرهبننان

يفتننوهم عننن  المغنارات رهباني نة أو اوفناً منن أهنل الشننرك أن يقتلنوهم ، أو

ننة أهننل الكهنن  ، وكننان الموجننود مننن سننفر  دينننهم ، كمننا كننان ال ننال فنني قن 

نا جناء فني السنفر المكتشن  أننعي ا وقند قنام الفاتيكنان . فني التنورال جنزءاً مم 

م  1643م إلننى 1641السننفر المكتشنن  ودراسننته مننن سنننة  اف ننا هننذا

تن ثيراً كبينراً علنى قواعند المسني ي ة ، وأن هنا تلتقني  فتبي ن لهم أن  لهذا السفر

اتيكنان كتااناً أثننوا فينه علنى ف صندر الف منن السنالم فني كثينر منن األصنول ،

المسلمين ، وإلنى نسنيان الماضني  السالم ايراً ، ودعوا فيه إلى ال وار من

نع ننة ، تضنم  ل  ، ثنم  أصندر الفاتيكنان وثيقنة أانرو هام  اعترافناً االسننالم ألو 

ل ، جنناء فيهننا كمننا اكننرت اليننوم انناهلل اننالق  إن  كننل  مننن آمننن اعنند  :  مننر 

فني  اراهيم وموسى ، فهو نا و عنند هللا ، وداانلالسموات واألرا ، ورب  إ

 في هنذه الفتنرل انتهنز الفاتيكنان فرصنة   سالمه ، وفي مقد متهم المسلمون

نه منْن إااعتنه تهنِّ نة إلنى الملننك 1643وقنوف المسنلمين اعرفنة سننة  م فوج 

هللا ، وإلى المسلمين ان داء مناسنك ال نل  ، وأجناب الملنك علنى  فينل رحمه

نه الندعول إلنى ال نوار  من الت ي ة امثلها الااعة ، ولم يلبن الفاتيكان أن وج 

اهننب الندكتور معننروف  حقننوق النسنان منن المسنلمين للتعنناون اخننوب

رحمنه هللا منن السنفير السنعودي   الدواليبي  رحمه هللا ان مر منن الملنك فيننل

فنني الفاتيكننان  فنني رومننا إلننى الفاتيكننان ، وتننم  ال ننوار مننن وزيننر الدولننة

ر مواصنلة ال ننوارالكاردي  ، ننال " اينننادولي " اكننل  منود ل واحتننرام ، وتقننر 

سنافر  أال  الدكتور الدواليبي  الملك فينل انتا ل اللقاء النود ي  ، ثنم  .فيما اعد

وفد من علمناء المملكنة ، كننع أننا واحنداً مننهم ، وتنم  ال نوار منن الفاتيكنان 

حنندل األورانني  فنني " جننو  مننن االحتننرام المتبننادل ، ثننم  دعانننا مقلننس الو فنني

جنينن  لفنننت  ال ننوار مننن مقلنننس الكنننا س العنننالمي   ستراسننبورو " إلننى

العنندل الفرنسنننية ، ثننم  إلننى جمعي نننة  البروتسننتانتي ، ثننم  دعينننا إلنننى وزارل
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يسنننودها رو  المنننود ل  الننننداقة السنننعودي ة الفرنسننني ة ، وكاننننع لقاءاتننننا

ايننادولي " قنا الً :  " لينوم مغادرتننا الفاتيكنان ااطبننا الكارديننا .نوالتعاو

رنا إيقاف التنننير الكناثوليكي  فني العنالم السنالمي  ، ون نن نطلنب  " لقد قر 

 منكم أن تعودوا إلينا االبشارل " يريد البشارل كما جناءت فني سنفر أننعيا ،

والتنني تقننول : " اعنند المسنني  ينن تي نبنني  عرانني  مننن اننالد فنناران ـ وفنناران 

 قناز ـ وعلنى اليهنود أن يت بعنوه ، وعالمتنه أن نه اررامي نة هني انالد ال االلغة

فإن ه النبي   ب  المنتظر ، ألن ه يفلع منن السني  المننلع  إن نقا من القتل

اعد النك اعشنرل آالف قند يس " وهنذا الننا  نناهد  على رقبته ، ويعود إليها

آتيننناهم الكتننناب  :   الننذينفنني سنننورل البقننرل علننيهم اقننول هللا عننز  وجننل  

ن يقنا مننهم ليكتمنون ال نق وهنم يعلمنوما يعرفون أاناءهم وإن فريعرفونه ك

 إجننالل اعند الننك كتننب البااننا اننولس السناد  إلننى الملننك فينننل رسننالة  ، 

واحتننرام ، اكننر لننه فيهننا أن  السننفير السننرا يلي  فنني رومننا طلننب فنني اليننوم 

لسنفر النندكتور الندواليبي  مقاالنة الكارديننال " ايننادولي " ، وطالننب  التنالي

ر الطلننب فنني امسننة أي ننام  يقنناف ال ننوار اننينإ السننالم والمسنني ي ة ، ثننم  كننر 

إال  وقع قنير حت ى فوجل العنالم امنوت الباانا  متتالية ، ثم  لم يم  اعد الك

الكارديننال " ايننادولي " فتوق ن   اولس في  روف غامضة ، ثم  منات اعنده

ا يدل  على صلة قتلة األنبيناء امنوت والكارديننال ، ألن همنا الباانا  ال وار ، مم 

أن هننذه . المسننلمين رفضننا طلننب السننفير السننرا يلي  اإيقنناف ال ننوار مننن

ايننادولي االسنالم وقند  المواق  تندل علنى اقتنناع الباانا انولس والكارديننال

 .  لالماكر يكونا قد أسلما فقتال اتواطؤ اليهودية
   

 ؟ إان أنع تتهم اليهود اقتله ، أليس كذلك ؟ عبد المسي  :
 

ال أتهم كل صاحب منل ة فني إافناء منا اتلنك الوثنا ق اقتلنه ، ألن رجنال  عبد هللا :

، ولنزال عنن اليهنود ت ييند مثل هذا لنو أعلنن إسنالمه ألسنلم معنه العنالم كلنه 

منن قنول اليهنود لنيس منبعهنا قنوتهم ،  اومناصرل النننارو لهنم ، ألن كثينر

 . ال ت ييد ومناصرل الننارو لهم 
 

إن التننورال أسننلمتنا إلننى عنندل حقننا ق ال جنندال فيهننا ، وهنني أن  ول :و االصننة القنن

أي  –السنالم ، و أننه  عليه السنالم هنو اانن حقيقني لانراهيم علينهإسماعيل 

أنننه ولند قبنل إسن اق علينه السننالم هنو االانن البكنر لانراهيم ، و –إسنماعيل 

امنا معنا عليه السالم مات في حيال اانيه وقأن إاراهيم عة عشر عاما ، وا را

، انل النذي ألاينه علينه السنالم أن إس اق لم يكن في يوم ما وحيندا ادفنه ، و

أن عبنارل اانن القارينة التني قيقة هو إسماعيل عليه السالم ، وكان وحيدا ح
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ألن التنورال وأطلقع على إسماعيل لم تنتقا انوته ألاينه ألننه منن صنلبه ، 

أاينرا إن ، وه السنالم لانراهيم علينا ننع اوضنو  علنى حقيقنة انوتنه ااته

م تظهنننر إال اعننندما انتبنننه اليهنننود دعنننوو أن إسنننماعيل هنننو اانننن القارينننة لننن

منن سنفر من الص ا  الثناني والعشنرين  العدد الثانيالننارو إلى حقيقة و

ـــــيـــــننـدك الننذي ت بننه اسنن ق فقننال اننذ ااننك وحـ  :  جنناء فيننه، والتكنوين 

علنى أحند القبنال النذي أقنول  أصعده هنناك م رقنةوااهب إلى أرا المريا و

 ق التني أقرتهنا التنورال قنبال يناق  تماما تلك ال قا ، فنا هذه العدد   لك 

إال نفني التقننديس عنهنا تمامننا ،  وجنود التنناق  فنني التنورال لننيس معنناه، و

لهذا  هر ادعاء اان القارية الذي ال ينر  منن اانن وإثبات الت ري  فيها ، و

ن  الننذاي  هننو إسننماعيل ااننن إاننراهيم عليهمننا ال ننرل ، لكننن ال قيقننة هنني أ

السالم ، ألنه االان البكر األول ، النذي مكنن وحيندا ألاينه أراعنة عشنر عامنا 

ل أن يولننند إسننن اق علينننه السننالم ، وأننننه قامنننع عملينننة تزوينننر كاملننة ، قبننن

مكنان إسنماعيل ت ري  للتنورال منن أجنل التبنديل اينهمنا ، فوضنن إسن اق و

نناء هللا العلني السنمين ا كمتنه وقدرتنه أن  لكنن إسماعيل مكنان إسن اق ،و

الت رينن  ، ألن مننن قنناموا عليننه فنني هننذا الموقنن  يكشنن  لنننا هننذا التبننديل و

التننورال ،  ية جنندا ، اعينندل عننن فهننم منندلول ننننوبصنننعوه انننورل سننط 

مننن مننن جانننب وفبنان الخننرف الننذي تنناولوه انن قالمهم ، فنني كتاانناتهم ، هنذا 

  –السننننلوك الننننديني لبننننني إسننننرا يل ديننننة ، وانننننب آاننننر إن الثقافننننة اليهوج

الفنننداء فننني كلينننة عنننن اسنننتلهام قننننة النننذا  وا واعيننند تمامننن –المن نننولين 

هننذا اننالف المسننلمين الننذين ارتبطننوا اهننذه القنننة معتقنندهم وسننلوكهم ، و

ارتباطا نديدا غلب على جمين أنماط حياتهم ، في أعينادهم ومعتقندهم ، أمنا 

التنورال يعترف اه ، فهنو وهنم ااطنل ، و ر  والاالدعاء ا ن اان القارية ال ي

تسنمى  نفسها تعترف ا ن القارية إاا تزوجها سنيدها تننير زوجنة لنه ، وال

السناد  عشنر ، مننن منن الصن ا   اننا العندد الثالنننوارد جارينة ، وهنذا 

  ف انننذت سننناراي امنننرأل أانننرام هننناجر المننننرية فيهنننا : سنننفر التكنننوين ، و

أعطتهنا ألانرام أانرام فني أرا كنعنان و ةقامنجاريتها من اعد عشر سننين ل

رام لنم تعند جارينة انل زوجنة لنه ، ، فهاجر ازواجها من أا رجلها زوجة له  

ننا إال أن أقنول : يفنوتني ه البننول ، والولها والانها كامل حقنوق الزوجينة و

دل ت تننننا  الفننننداء فننني التننننورال ت منننل اضننننطرااات ننننديإن قننننة النننذا  و

ك حننين يننتم النن، و وتبننين عوارهننالها وتننن  ها لدراسننات واعيننة جننادل تعنند

ا ينندي اليهننود سننتظهر حقننا ق تننناق  مننا سننيتبدل فهمنننا للتننورال كليننة ، و

الننارو ، النذين كرهنوا أن يعترفنوا انال ق ، النذي هنو اكورينة إسنماعيل و

  -منن أن هنذا وحمنل أعبناء النبنول ، لاراهيم ، وانوتنه لنه ، وميراثنه مننه ، 
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اكتااهم النذي يندعون أننه مقند  ، ووحني منن عنند هللا  لم ي ت -ما يدعونه 

ألن اهذه القضية أمران ال ثالنن لهمنا ، األول : أن نننوب التنورال تعالى ، 

، حقيقنة تنر في كثير من مواضعها على نعع إسنماعيل ا ننه اانن لانراهيم 

نسبا االنا ال مرية فيه ، مثل العندد الثناني عشنر ، منن الصن ا  الخنامس 

من سفر التكنوين ، وفينه :   وهنذه مواليند إسنماعيل انن إانراهيم  والعشرين

الننذي ولدتننه هنناجر المنننرية جاريننة سننارل لاننراهيم   ، فننإن كننان اليهننود 

والننارو يقدسون التورال حقيقة فعلنيهم أن يلتزمنوا اننوصنها ، والثناني 

: أن مبدأ حرمان اان القارية منن البكورينة والمينرا  والنبنول غينر معمنول 

في التورال ، وكم اهبنع النبنول ألانناء جارينة فينه ، فلمنا ي نرم إسنماعيل  اه

، ولمننا يننزع منننه ميراثنه اغيننر علينه السننالم منن اكوريننة أاينه اننال مبنرر ؟؟ 

، إننننا أصننب نا أمننام تننناق  رهيننب اننين ننننوب التننورال حقننة وال ارهننان 

تنزو  وأراء اع  رجال دينهم الكذاة ، ودليل النك أن يعقنوب علينه السنالم 

لنه دان ونفتنالي  أنقبعالتي من جاريتين ، هما الهة جارية زوجته راحيل ، 

له جاد وأنير ، وهم قد عندوا منن  أنقبع، وزلفة جارية زوجته لي ة ، التي 

منن سنفر  15حتى  5، والص ا  الثالثين األعداد من األسباط االثنى عشر 

ون الننذي مننن اننل أالنن  مننن الننك أن نمشنن، يؤكنند الننك اكننل وضننو  التكننوين 

، والننرو  القنند  ارينة دان ااننن القاريننة الهننة قنند مسن  واننورك مننن الننرب 

، وهنذا منا استعرضنه سنفر القضنال فني وقضى لسرا يل لمدل عشنرين سننة 

الصننن ا  الثالنننن عشنننر العننندد منننن الخنننامس حتنننى الخنننامس والعشنننرين ، 

، وقنول جنيمس هيسنتنل والص ا  الساد  عشر العندد ال نادي والثالثنين 

وضو  : لقد جانب التوفيق والنواب كتبنة سنفر التكنوين النذين حنادوا  اكل

اإسنننماعيل عنننن اكوريتنننه ومينننرا  النبنننول ألاينننه إسننن اق ا قنننة أننننه اانننن 

القارية ، وهم اهنذا النننين كذانة منزورون ، ويخنالفون قنانون األسنرل فني 

 –ت نننع أي  ننرف إسنننقاطه  –التننورال ، وحننق االانننن البكننر النننذي ال يمكننن 

األعننداد مننن الخننامس عشننر حتننى السنناان عشننر مننن الصنن ا  واستشننهد ا

ال نننادي والعشنننرين منننن سنننفر التثنينننة ، وفينننه :   إاا كنننان لرجنننل امرأتنننان 

أحنندهما م بواننة واألاننرو مكروهننة فولنندتا لننه انننين الم بواننة والمكروهننة 

فنإن كنان االانن البكنر للمكروهنة فينوم يقسنم لبنينه منا كنان لنه ال ي نل لننه أن 

واة اكرا على اان المكروهنة البكنر انل يعنرف اانن المكروهنة يقدم اان الم ب

اكرا ليعطيه ننيب اثنين من كل ما يوجد عننده ألننه هنو أول قدرتنه لنه حنق 

 . البكورية   
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 : والعشرون الحاديةالليلة 

 

 ومبشرا برسول يأتي من بعدي
  6الصف                                                         

 
هننل تننؤمن ام منند صننلى هللا علينه وسننلم كنبنني ورسننول مننن عننند رب  ـبــنـد هللا :عــ

 العالمين ؟ 
 

انالطبن ال ، فنن ن ال ننرو م مندا كنذلك ، انل نعنده منن مندعي النبنول  عبند المسني  :

منن أننه سنيكون هنناك  –فني األناجينل  –الكذاة ، ولقد اين لننا النرب يسنوع 

نملك أي دليل على نبنول م مند هنذا ، ، ون ن ال أنبياء كذاة منهم م مد هذا 

 . أيضا على نبوته نافيا يؤكد ال وأنتم لم تقدموا دليال 
 

واالكتنناب الننذي تقدسننونه واننالتورال ، ألناجيننل ، إان أنننتم تؤمنننون اا عـــبــننـد هللا :

  ؤمنون اه إيمان يقين ، أليس كذلك ؟؟ ، وكل ما كان اهذا الكتاب أنتم تكامال
 

نننؤمن االكتنناب المقنند  كلننه ، اعهديننه ، القننديم والقدينند ، وال  ىالنن عبنند المسنني  :

فهنذه عقيندتنا التنني ترايننا عليهنا ، ون نن نسننلم يخالقننا فني النك أدنننى ننك 

 . ، ويقيننا فيه ال يتزعزع اكل ما اكال العهدين تسليما مطلقا 
 

صننلى  دقنند اشنر ام منكنامال كنان كتننااكم النذي تقدسنونه  وإااحسننا ،  عـــبــنـد هللا :

أفتؤمننون ارسنالته ، من عنند رب العنالمين ،  نبيا ورسوال ، هللا عليه وسلم

 ؟؟ كعادتكم فيها أم ستعاندون 
 

، وكنل اشنارات يسنوع الرب هذه البشنارات ليسنع ام مند ، انل هني ان عبد المسي  :

 . المزعوم الكتاب المقد  لم ي ت اها نيء عن م مدكم 
 

، ؟؟ لتورال ايسوعكم ، لكن أتبشر اه األناجينل أيضنا كي  ؟ قد تبشر ا عـــبـــد هللا :

ولننم  قبلهنا أتننى  ألننه ، ؟؟ علننى األناجينل أن تبشنر اغيننر يسنوعكم هنذا كين  

، فال مقال للبشارل اه فيها ، ثم هل يسنوعكم رسنول أم إلنه ، ألنم ي تِّ اعدها 

،  ؟تقولوا قبال أنه إله اان إله ؟؟ ، ثم هل األناجينل تبشنر اسنااق أم االحنق ؟

، إن كتنااكم اشنر ، إن هنذا لعقينب ؟؟ انفسنه امعنى هل عيسى يبشر لنفسنه 

  .  رااب ال اارسل ال اآلهو و
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، ولننم أقننند ، أي العهنند القننديم حقننا ، إنمننا قننندت اشننارات التننورال  عبنند المسنني  :

 .  العهد القديد 
 

 السالم ؟؟ ومااا لوان اشارات التورال لم تنطبق على عيسى عليه  عـــبـــد هللا :
 

كلهنا منطبقنة علنى النرب يسنوع ، وكلهنا تبشنر اشنارات التنورال ال ،  عبد المسني  :

، ال ومعنا أدلتنا علنى امقي ه ، وكلها تؤكد الك ، ون ن على يقين من الك 

 . ما سنقوله 
 

أننتم لسنتم علنى يقنين ممنا تقولنون ، انل تتكلمنون ان ي كنالم ، فالعقنل  عـــبــنـد هللا :

لعيسنى علينه السنالم ، ومنهنا  شارات دال ل مختلفة منهنا منا هنويقول إن الب

لكنننن إن ااتلفنننع هنننذا انننالتورال ، لم مننند صنننلى هللا علينننه وسنننلم ،  منننا هنننو

البشارات أتكون كلها لشنخا واحند ؟؟ ، هنذا ضند العقنل ، ثنم إن البشنارات 

اعيسننى عليننه السننالم ،  لهننا دال ننل تراطهنناعليننه السننالم تنني تكننون لعيسننى ال

ام مند صنلى  لهنا دال نل تراطهنا صلى هللا علينه وسنلم تبطع ام مدار والتي

 هللا عليه وسلم ، فلمااا ال تريدون هداية العقل في الك ؟؟   
 

لكن كي  تختل  البشارات ، وهني كلهنا تتقنه للنرب يسنوع ؟؟ ، هنذا  عبد المسي  :

 إفك ، هذا كذب . 
 

ول ، وطبيعننة دعوتننه تختلنن  حسننب طبيعننة ونخنننية كننل نبنني ورسنن عـــبــننـد هللا :

هنا ، والننا  النذين دعناهم ، دعا إليها ، والبي ة التني جناء من ورسالته التي

وصنفاته ، ومنا عنرف لغينره ، منا ومنا عنرف لنه ووالمكان الذي وجد فينه ، 

ف ننين تكننون البشننارل فنني مكننة فيسننت يل أن تننرتب  يميننزه ، ويميننز غيننره ، 

النننالل وأتنم التسننليم ،  اغيرهمننا علنيهم جميعننا أفضنل اموسنى أو اعيسنى أو

ال ترتب  ام مد صلى هللا عليه وسنلم فقن  ألنيس كنذلك ؟؟ ، ومنن يقنل غينر 

، وحنننين تكنننون البشننارل انبننني أمننني ال يعنننرف أو يتعننامى الننك فهنننو أعمنننى 

القراءل وال الكتااة تكنون مرتبطنة ام مند صنلى هللا علينه وسنلم ، ال اعيسنى 

عليننه السننالم تعلننم ، واننارز ، ألن األناجيننل اينننع أن عيسننى عليننه السننالم 

الرااننن ، اننا إنقينل لوقنا ، االصن ا  ثاانع ، وهنذا مثبنع معلمينه وفناقهم 

:   وجاء إلنى الناصنرل حينن كنان قند ترانى ودانل  عشر وفيه العدد الساد 

 .  المقمن حسب عادته يوم السبع وقام ليقرأ   
 

ارل ارتبطنع انبني وهل هناك اشارل ارتبطع امكة ؟؟ ، وهل هناك اشن عبد المسي  :

 . ، هذا غير موجود البتة أمي ؟؟ ، إن هذا لعقيب 
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انال أدننى دلينل للتكنذيب ، وصندك عنن ال نق ، ال العقيب تكذيبك هكذا  عـــبـــد هللا :

؟؟ اسننتخدمه واحكننم ينا رجننل قبنل أن نبنندأ ، اهننذا الكنره الشننديد ، أيننن عقلننك 

ل عقلني وإمنا اندليل على ما سوف أعرضه عليك ، وعليك أن تكذاه إما اندلي

نني ، لكن أن تشكك لمقنرد التشنكيك ف ننع الخاسنر لسنع أننا ، وانوصنا 

ليك من أدلة سنيكون منن كتنااكم النذي ت ناولون أن ما سوف أقوم اعرضه ع

وهنذا سنيقعل حكمنك عليهنا أسنهل ، فهنل أننع مسنتعد لسنماع منا   ، تقديسه

كتنااكم  سوف أعرضه علينك منن اشنارات ام مند صنلى هللا علينه وسنلم منن

 الذي تقدسونه أم ال ؟؟ 
 

 نعم أنا مستعد ، ال على أتم االستعداد .  عبد المسي  :
 

لنتفننق ادايننة علننى أنننه لننم يوجنند فنني تنناري  البشننرية كلهننا مننن سننمي  عـــبــننـد هللا :

عندو إال م مند انن  االنادق األمين من قِّب نل الم يطنين حولنه منن صنديق أو

أن مواقفننه كلهنا مننن العنندو ومننن النننديق عبند هللا صننلى هللا عليننه وسننلم ، و

حتى أن كفار قريص رغنم عننادهم لنه كنانوا كانع تقسيدا للندق واألمانة ، 

 فهل توافقني في الك ؟؟ يودعون عنده أماناتهم ، 
 

وعلنى فكنرل أننا نعم أوافقك ، وهذا نيء أثبته التناري  لهنذا الرجنل ،  عبد المسي  :

ن يقرأ عن نخنية م مد انن عبند هللا ال اند ، فمم مدًا ، ال أكره هذا الرجل  

، وفيهنا صندق كثينر ، وجليلنة أن ي ترمها ويقدرها ، فمواقفنه جند م ترمنة 

مكمن الخالف معنه ، أ  ولكننا من هذا ال نؤمن انبوته وال ارسالته ، وهنا 

وهذا ال يتعارا من احترامنا له ، فلقد قنرأت عننه وعنن أصن ااه ممنا كتبنه 

كنننا  وأصنن ااهعننن م منند معنننا ، وكننان حينمننا يت نند   النندكتور نظمنني لوقننا

نتهمه أنه مسني ي يخفني إسنالمه ، ولكنن الرجنل كنان يضن ك مننا ويقنول : 

إن العلم ينزع األحقاد من القلنوب ، ويقعلننا نبننر منا تخفينه عننا أحقادننا ، 

فالعقول النظيفة ترو ما تعقز غيرها عن رؤيته ، فهنذا منا تعلمنناه منن هنذا 

 المسنالم رغم من أن البع  منا كان ينر على نعتنه االمسنلم أوالرجل ، اال

، ون ن نندين لنه ، وال قيقة أن الرجل أحب م مدا ، وجعلنا نقرأ عنه كثيرا 

 .   االفضل الكبير في هذا القانب 
 

اننن عبنند هللا صننلى هللا ولمننااا أنننع ت تننرم هننذا الرجننل ، أقننند م منندا  عـــبــننـد هللا :

  عليه وسلم ؟؟
 

ون نن نقنرأ سنيرته  –لقد قلع لنك إن مواقفنه م ترمنة ، وال نسنتطين  المسي  :عبد 

، كنذا إن منا قنام  وأفعالهناإال أن نقول أنه نخنية م ترمنة ، فني أقوالهنا  –
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، ولكننا نخالفه في أمنر العقيندل ، ومنن والدول اه عقيب في ميزان التاري  

 .  ، لكننا ن ترمه حقنا أن نعانده 
 

وإاا قننال فنني أقوالننه وأفعالننه أنننه نبنني ورسننول ، أنزلننع عليننه رسننالة  :عـــبــنـد هللا 

فلمااا تكذاونه وتعاندونه ، أال يقدر اكم أن تتعرفوا جيدا على منا معنه حتنى 

تنننيبوا فنني ال كننم عليننه ، اننل لننيس مننن حقكننم معاندتننه ألنكننم ال تمتلكننون 

كمنا  –رموننه أدوات العناد له ، وأنتم ال تعاندون إال أنفسنكم ، ولنو كننتم ت ت

في فهم ما جاء اه ، ولكنكم تتشندقون اغينر أوال الحترمتم عقولكم  –تدعون 

 .   ، ليس إال ال قيقة ، مقاملة وافتراء 
 

م مد ليس اناحب رسالة ، ال هو قنرأ اليهودينة والمسني ية اعناينة  عبد المسي  :

فني كنان  واهتمام نديدين ، ثم منهمنا ألن  رسنالته التني هني السنالم ، ولنو

رسالته أي مقال للوحي لقاء فيها اقديند ال نعرفنه ن نن ، ولكننه و ن  كنل 

قضننايا كتااننننا المقننند  امهننارل واقتننندار لينننننن دينننا جديننندا لقومنننه النننذين 

يعيشنون فني النن راء ، ليبعنندهم عنن عبنادل األصننام ، ولننو أننه وقن  عننند 

الطمنن  وأصنااه، هذا ال د لكان عملنه هنذا انديعا را عنا ، ولكننه تقناوز حنده 

انل وي طنم اليهودينة والغرور ، ف راد أن يفرا دينه على النا  أجمعنين ، 

وهننا اندأ الننراع مننن اليهودينة والمسني ية ، وجمينن ديانننات والمسني ية ، 

مننا العرايننة نننه قنننر دينننه علننى أهننل نننبه جزيرتننه أ ومننذاهب العننالم ، ولننو

، انل وأيندناه أيضنا  عاداه أحد منا ، ال كنا ت قلمنا معه ، وجاريناه فيمنا يريند

، لكننه ، أو على األقل مقتبس من دينننا ، ألننا نعلم أن دينه مبني على ديننا 

 .   أراد أن يست وا على كل العالم ، وينشر دينه على حساب ديننا 

  

ومغالطنة كالمك هذا مرسل ، تافه ، وغينر مسن ول ، وفينه غلن  كثينر  عـــبـــد هللا :

هللا عليننه وسنلم قنند أقتنبس ننني ا منن كتننااكم  كنان م منند صنلى ، ولننوننديدل 

، ولم تننبروا علينه الذي تقدسونه لبينتم أنتم الك ، ولفض تموه على المن 

ولكننن دعوتننه السننالمية تخننال  وتننناق  مننا أنننتم عليننه تمامننا ، وال توجنند 

مس لة واحدل يتفق فيها المسنلمون منن غينرهم ، منن أهنل النديانات األانرو 

فني العقيندل التني هني أسنا  كنل دينن ،  –هنا االتفناق كنان  اهر حتى ولو –

، ولكننكم تناسنيتم ، منن أول ينوم ولهذا أعلننتم ال نرب علينه وعلنى السنالم 

وتغافلتم عن أن الذي ي ف  هذا الندين لنيس المسنلمون ، انل هللا عنز وجنل ، 

رغنم أننوفكم ومنا تكيندون لنه وهو  اهر حقا وسيظهره على الدين كله ، ال 

فيهنا قيدل السنالم تختلن  كلينا منن عقا ندكم ، وال مقنال لل ندين وألهله ، فع
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مننا أعلمننه أنكننم علننى ، ووفنناق اننين ال ننق والباطننل تشننااه واتفنناق ، أو عننن 

 .  رسالته صدق يقين من صدق م مد صلى هللا عليه وسلم و
 

حتننى نبننين ، ن ننن ال نكينند لالسننالم ، اننل نواجهننه اال قننة والمنطننق  عبنند المسنني  :

، وم مند لنيس نبينا ، يعرفنه وال االانن ، ليس ديننا منن عنند ارب للنا  أنه 

لنه رؤينة صناحب منذهب ، أو رامنا هنو فليسنوف  حكيما ، أورجال ال نعتبره 

، وما قام اه تقاه قومه عمنال لنيس االقلينل ، لكنن لنيس منن حقنه أن ااصة 

ي ننارب ديننانتين سننماويتين ، مننن أجننل مذهبننه الننذي يرينند أن يفرضننه علننى 

والعقننب ، فنني أن يقننوم رجننل  ةينندعو للدهشنن، وإن كننان هننذا ممننا  العننالمين

واحند ابننناء نظريننة فكريننة ، ويقنوم ات سيسننها وتطبيقهننا انفسننه علننى أرا 

الواقنن ، فهننذا فنني حنند ااتننه لننم ي ند  إال مننن م منند اننن عبنند هللا ، انوصننا 

وأن مقومات ال يال في نبه القزيرل العراينة كاننع منعدمنة ونن ي ة ، وال 

ي صورل من النور من أراد أن يفعل ني ا على مثل هنذا ، لكنن هنذا تعين ا 

علنى أرا الواقنن كاملنة الرجل أصر على أن يؤصل لنظريته ويطبقها تامنة 

 ونق  في الك ، ومن هنا كان إعقاانا منه .  
 

إاا كننان هننذا الرجننل حكيمننا كمننا تقولننون ، فلمننااا ال تتركننون أتبنناعكم  عـــبــننـد هللا :

حكمتنه ؟؟ ، لمنااا تنندون أتبناعكم عنن حكمتنه ؟؟ ، لمنااا ال  يتعرفون علنى

تتركونهم يقارنون حكمة كتااه ا كمة كتااكم النذي تقدسنونه ؟؟ ، انوصنا 

قنند اسننتقى حكمتننه  –كمننا زعمننتم كننذاا  –وأن م منندا صننلى هللا عليننه وسننلم 

وكتاانه منن كتنااكم النذي تقدسنونه ، صنندقني أننتم علنى يقنين منن أن م منندا 

نبني مرسنل منن رب العنالمين ، وأننه علنى ال نق ،  عليه وسلم هنوصلى هللا 

الذي  اشر اه كتااكم الذي تقدسونه ، ولكنكم ت اولون إافاء النك عنن  وهو

اوفنننا منننن أن يعرفنننوا ال نننق ايننننا ، ويخرجنننوا منننن النننننرانية  أتبننناعكم ،

وأنع منذ ارهة اعترفع ا نه لنم يطلنق علنى  ،الن ي  الم رفة إلى السالم 

التاري  مسمى النادق األمين إال علنى م مندو صنلى هللا علينه وسنلم  أحد في

  فإاا كان صادقا وكان أمينا فلمااا يكذب ؟؟ ، 
 

 . ، لكن ............ نعم حقا فهذا حقه ، وال أجادله فيه  عبد المسي  :
 

علنى الصن ا  التاسنن عشنر ،  إان فلتفت  معي رؤيا يوحنا الالهنوتي عـــبـــد هللا :

فننر   وإاا  ثننم رأيننع السننماء مفتوحننة ، :  لعنندد ال ننادي عشننر ، وفيننهوا

، أانني  والقننالس عليننه ينندعى أمينننا وصننادقا ، واالعنندل ي كننم وي ننارب   

وهنا قل لي ما رأينك فيمنا سنمعع ؟؟ ، ألنيس الننادق األمنين هنو م مند انن 

 غيره ؟؟ هو أم كما قلع عبد هللا 
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يوحنننا ؟؟ !! ال لننم أقننرأ الننك رؤيننا  حقننا فنني هننل الننك النننا موجننود عبنند المسنني  :

 .  ، أرني سفر الرؤيا حتى أت كد منهمن قبل  النا
 

 تفضل .  عـــبـــد هللا :
 

النرب يسنوع ولنيس م مندا  نعم ، نعم تذكرت الك النا المقنود انه عبد المسي  :

  ، معي الدليل على الك . ، ومعي الدليل على الك 

ِّ معننك النندليل علننى  عـــبــنـد هللا : عليهمننا عيسننى ولننيس م منندا  اهننذا هننو أن المعننني 

 . ، أرني الدليل أيها الرجل !! قل هيا تكلم النالل والسالم 
 

   وهننو:  نعننم ، اقننرأ العنندد الثالننن عشننر مننن اات الصنن ا  ، وفيننه عبنند المسنني  :

صنلب اللنه ، فيسنوع  متسرال اثوب مغمو  اندم ويندعى اسنمه كلمنة هللا  

منن  ، أيضنا النرب يسنوع هنو كمهذا لم ي د  لم مدوتلو  قمينه ادمه ، و

  فني البندء كنان الكلمنة ، كلمة هللا فناقرأ اندء إنقينل يوحننا ، ففينه : تسمى ا

، انل هنناك أدلنة أانرو منن قنرآنكم  والكلمة كنان عنند هللا وكنان الكلمنة هللا  

، ال م مندكم المعنني والمقننود االكلمنة  على أن الرب يسنوع هنوتؤكد أنتم 

ث نننل  فهننذه سننن ورل آل عمننران ، ارينننة التاسنننعة والخمسننين ، وفيهنننا :   إِّنَّ م 

ابو ثُنمَّ ق نال  ل نهُ ُكنن ف ي ُكنوُن   ، وأيضننا  نن تُنر  ل ق نهُ مِّ ث نلِّ آد م  ا  م  ِّ ك  نند  ا َّ يس نى عِّ عِّ

اريننة رقننم ما ننة وإحنندو وسننبعين مننن سننورل النسنناء ، وفيهننا :   ي ننا أ ْهننل  

ت ابِّ  ينُِّكمْ ت ْغلُوا فِّي   ال    الكِّ ال   دِّ يس نى  و  نيُ  عِّ سِّ نا الم  قَّ إِّنَّم  ِّ إِّالَّ ال   ل ى ا َّ ت قُولُوا ع 

 ِّ ُسوُل ا َّ ْري م  ر  ْري م   اْاُن م  ا إِّل ى م  تُهُ أ ْلق اه  م  لِّ ك  ِّ  و  نُوا اِّا َّ ْنهُ ف آمِّ ُرو   م ِّ ُرُسنلِّهِّ  و   و 

ال   ا و  ْيراً لَُّكْم إِّنَّم  ُ إِّل ه   ت قُولُوا ث الث ة  انت ُهوا ا  ان هُ أ ن ي ُكنون  ل نهُ  ا َّ د  ُسْب   احِّ ل ند   و  و 

اتِّ  و  ا فِّي السَّم  ا لَّهُ م  م  ِّ  فِّي األ ْراِّ   و  ف ى اِّا َّ ك  يالً   ، فلنم يسنم اكلمنة هللا  و  كِّ و 

غير الرب يسنوع ، وهنذا يندل علنى أن الننادق األمنين هننا لنيس م مندا انل 

 . ألنه كلمة هللا الرب يسوع 
 

كننع  اداينة استشنهادك انالقرآن الكنريم حقنة علينك وليسنع لنك ، ولنو ـد هللا :عـــبــ

علينه ان منريم عن عيسى هللا عز وجل تؤمن اه رمنع اه كله ، فيما أوحاه 

السالم ، من أنه اشر رسول ، وليس إلها وال اان إلنه ، ولكفنرت االثنالو  ، 

عنناه ال قيقني علنى أن يفسنر فني م، أما منا جناء انه لوقنا فنال نعتنرا علينه 

، وفنني النهايننة البشننر كلهننم كلمننة هللا ، وجميننن وسننياقه المسننتقيم السننليم 

األنبينناء والرسننل هننم كلمننة هللا ، ورسننالتهم كلمننة مننن هللا ، فننال انوصننية 

لعيسى انن منريم علينه السنالم اهنذه الكلمنة ، أمنا سنرالة ثنوب عيسنى االندم 

علنى ا كمسنلمين حين صلب فهذا موق  مشكوك فيه من أصله ، ومنن جهتنن
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هنو مشنكوك من جهنتكم ، وعليه السالم موق  وحيد لعيسى  ، وهو األاا

انندلع مالاسننه حننين  –فنني زعمكننم  –فيننه أيضننا ، ألن عيسننى عليننه السننالم 

، أمنا م مند يرتدينه  آار ، ال جل له اقمياصلب ، ولم ينلب في قمينه 

، مننرارا ينرا انن عبند هللا صنلى هللا عليننه وسنلم فلقند تسنرال ثواننه االندماء كث

فنني مواجهننة فنني ال ننروب والغننزوات التنني قادهننا وااضننها انفسننه وتكننرارا 

، لكنن للنننا ااتنه داللننة عميقنة علننى إ هنار المْعنِّنني  اننه ، الكفنر والكننافرين 

م منند ولننيس عيسننى عليهمننا النننالل والسننالم ، حيننن عيسننى عليننه  وهننو

، أي السنالم لننو كننان تسننرال انندم علنى النننليب فسننيكون تسننرال انندم نفسننه 

دمه هو ، أما م مد صلى هللا عليه وسنلم فقند تسنرال قميننه اندماء أعدا نه 

  ،  متسنرال اثنوب مغمنو  اندم وهنو، وارية وضن ع النك اكنل وضنو    

 ولم تقل مغموسا ادمه . 
 

 كي  ؟؟  عبد المسي  :
 

فنننر  أاننني   وإاا  ثنننم رأينننع السنننماء مفتوحنننة ، الننننا يقنننول :  عـــبــنننـد هللا :

، فعيسنى علينه ه يدعى أمينا وصادقا واالعدل ي كم وي ارب   والقالس علي

ولنم ي ننارب ، انل ركنب حمنارا ، السنالم لنم ينرد عننه أننه قند ركننب فرسنا قن  

، أمنا م منند صنلى هللا عليننه وسنلم فقنند مطلقننا فقند كننان داعينة سننالم أعدا نه 

علننى  هرهننا ، ولهننذا تسننرال عدينندل ركننب الفننر  كثيننرا ، وانناا حرواننا 

ثيننرا، أيضننا أن عيسننى عليننه السننالم لننم يعننرف عنننه أنننه لقننب ثواننه االنندم ك

االنادق األمين ، انل كنان اليهنود علنيهم لعننات هللا يرموننه االكنذب دومنا ، 

م مند صنلى  هنومنن العندو والننديق والذي  عرف له الك اين النا  كلهم 

هللا عليه وسلم ، من العدو قبل النديق ، ال كان أعدا نه يودعوننه أمانناتهم 

ي اراونننه ، وأايننر إن م منندا صننلى هللا عليننه وسننلم كننان نبيننا وكننان  وهننم 

لدولنة كونهنا وأسسنها االمديننة المننورل ، وكنان  –في اات الوقنع  –حاكما 

ي كم االعدل ، وي نارب األمنم االعندل وال نق ، أمنا عيسنى علينه السنالم فلنم 

رانية انل إن الننن، ولم تكن له دولة وال حكومة ق  ، في يوم ما يكن حاكما 

المسنني ية لننم تعننرف نظننام الدولننة إال فنني عهنند قسننطنطين ، أي اعنند وفننال 

اناا عليه السنالم لم يرو عنه أنه عيسى عليه السالم اقرون عديدل ،  كذا 

معركة وال حراا ق  ، ومن هنا فتلنك البشنارل ااصنة ام مند صنلى هللا علينه 

ة فني سنياقها وسلم ، ومن أراد أن يت قق من النك فليقنرأ تلنك البشنارل كاملن

كلننه حتننى يتعنننرف علننى حقيقتهننا ، ومنننن الننذي تعننني ا نننق ، أمننا ال ننندين 

كين  تنؤدون  المرسل فال مقال له هنا ، لكن قل لني : منا هي نة صنالتكم ، أو

 صالتكم ، أقياما أم قعودا أم سقودا ؟؟  
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قمننا فقنا ز قيامننا ، ونننلي  ن نن نننلي فني كنا سننا جلوسنا ، ولنو عبد المسي  :

 ع وال سقود مثلكم . اال ركو
 

، ولكننن  –اشننر مننثلكم  وهننو  –تسننقدون للبااننا  –لنسنن   –ولكنننكم  عـــبــننـد هللا :

، والتنني هنني العبننادل  –عهنندكم القننديم  –النننالل التنني اشننرت اهننا التننورال 

المرغواة والمقبولة من رب العنالمين هني التني يسنقد فيهنا هلل وحنده ، فني 

منننن  قننال االعننددين الثننامن والتاسننن مأيضننا إنقننيلكجميننن اقنناع األرا ، و

  وحننين سنننمعع ونظنننرت الصنن ا  الثننناني والعشننرين منننن رؤيننا يوحننننا : 

اررت ألسقد أمام رجلي المالك الذي كان يريني هذا فقال لني انظنر ال تفعنل 

ألني عبد معك ومن إاوتك األنبياء والذين ي فظون أقوال هنذا الكتناب اسنقد 

لمالك وال لكنا ن منن كنان ، انل هلل فقن  ، ألننه  ، فهنا ال سقود لنبي وال هلل  

 ؟؟ حتى تسقدوا له الله الواحد ، فهل البااا إله  هو
 

ال لننيس إلهننا ، ولكننن سننقودنا للبااننا فيننه إ هننار للطاعننة واالحتننرام  عبنند المسنني  :

 له وللدين . وتعظيما ليس إال ، وليس معناه عبادل البااا ال تقديرا 
 

 ظهر طاعتك للبااا أم هلل تعالى ؟؟ هل ت عـــبـــد هللا :
 

 ال أ هرها هلل .  عبد المسي  :
 

إان فلتسقد هلل وحده ، وال تسقد لبشر مثلك مثله ، ال يزيد علينك فني  عـــبـــد هللا :

، وكالكمنا م اسننب مننن هللا تعنالى فنني موقنن  ننيء ، أنننع رجنل وهننو رجننل 

 . واحد 
 

والكنيسنة هني رأ  العبنادل ، والعبنادل  رأ  الكنيسة ، لكن البااا هو عبد المسي  :

 هلل ، فن ن ن ترم عبادتنا في احترامنا للبااا . 
 

 احتننرامكم للبااننا ال اننالف عليننه ، وسننقودكم لننه نننوع مننن الشننرك أو عـــبــننـد هللا :

التعظيم المرفوا لشخا منثلكم مثلنه ، وال عالقنة انين الباانا والعبنادل ألن 

ل يسننوع ، فننال وسنني  فيهننا ، فشننهادتعننالى  العبننادل هلل وهنني اينننكم واننين هللا

مننن الصنن ا  التاسننن عشننر مننن رؤيننا  اسننقد هلل كمننا ورد فنني العنندد العانننر

، وأرقنى احتنرام للعبنادل أن نفهمهنا تنبينه وت نذير  فينهيوحنا ننا اال ت ويل 

، فالنقيننل قنند علننى هوانننا  نفقههننا اعقولنننا وقلوانننا ، ال أن ن ننرف معناهنناو

 .   . ، فال سقود للبااا ال سقود لغير هللا عز وجل  نا اوضو  على أنه
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فعنال وسني  اينننا وانين هللا ، وانه ترفنن  هو –في ديننا  –ولكن البااا  عبد المسي  :

 أعمالنا إلى هللا . 
 

، فهنل عقنز إلهكنم عنن وعبناده هللا ال ي تا  وسيطا ايننه وانين القنه  عـــبـــد هللا :

طا لننذلك ؟ ، وهنل جميننن الباانناوات أتقينناء الوصنول لخلقننه حتننى ي تنا  وسنني

  ؟مؤمنون أم فيهم المؤمن وفيهم الفاجر غير التقي ؟
 

المفترا أن يكونوا جميعا مؤمنين ، لكن قند يوجند فنيهم غينر التقني  عبد المسي  :

 . ، أي مثلنا منا وغير المؤمن وغير الورع ، فهم أوال وآارا اشر 
 

ترفن من اااا تقي مؤمن تقبنل ، وال تقبنل إاا رفعنع  وهل األعمال حين عـــبـــد هللا :

انننفس  أعمننالكم مننن اااننا فنناجر عراينند ألننيس كننذلك ؟ أم مننن كالهمننا ترفننن

 ؟؟ وتقبل الدرجة 
 

نعنننم حقنننا ، فالباانننا المنننؤمن التقننني تقبنننل مننننه األعمنننال للننننال ين  عبننند المسننني  :

وإن كاننع  والطال ين ، أما البااا الفاجر فقد تنرف  أعمنال الشنعب اسنببه ،

 . ، وهذا ألنها رفعع عن طريق غير صال  صال ة 
 

هذا ليس عندال ، هنذا جننون ، أينرف  عمنل الننال ين لفسناد الباانا ،  عـــبـــد هللا :

ويقبل عمل الفاسدين والضالين لننال  الباانا ، إن هنذا عهنر فني االعتقناد ، 

ننعب كامنل ودعول صري ة للفسوق واالن الل ، أين العندل هننا ؟؟ ، أي نرم 

منن أجنل اطيننة فنرد واحنند ؟؟ لمنا ومنا الننداعي لكنل هننذا ؟؟ ، إن هنذا اعتقنناد 

النذي  يغفنر النذنوب والخطاينا ، الباانا  غريب كغرااة منن يعتقند أن الباانا هنو

، ، وعمله مثل عملكنم قبنوال ورفضنا اشر ليس ايده نيء ، وال حتى لنفسه 

 .   نفسه  ، وال على أعمالالبااا ال سلطان له على أعمالنا 
 

موجنننودل اكتااننننا  –أنننتم المسنننلمون  –ألنننم تقننل إن صنننفة صنننالتكم  عبنند المسننني  :

 المقد  ؟ 
 

نعننم صننفة صننالل المسننلمين موجننودل فنني كتننااكم الننذي تقدسننونه فنني  عـــبــننـد هللا :

صن ا  منن ال 11رقنم  ى حسب علمني ، األول يوجند فني العنددموضعين عل

رب مخي  إلنيهم ألننه يهنزل جمينن آلهنة   ال:  الثاني من سفر صفنيا ، وفيه

، واقنرأ العندد األرا فسقد له النا  كل واحد من مكانه كل جزا نر األمنم   

  قنال لهنا :  ا  الراان من إنقيل يوحننا ، وفينهوالعشرين من الص  ال ادي

يسوع يا امرأل صندقيني إننه تن تي سناعة ال فني هنذا القينل وال فني أورننليم 

ركن أساسني منن أركنان صنالل المسنلمين ،  قود هو، فالستسقدون للرب   



 262 

وغينر موجنود فنني صنالتكم وال فني صننالل اليهنود ، انل فنني صنالل المسننلمين 

فيه داللنة علنى أن هنذه العبنادل ال   كل واحد من مكانه   فق  ، أيضا التعبير 

ت تننا  لوسنني  فهنني عالقننة اننين العبنند وراننه ، فهنني ليسننع م نننورل فنني 

كذلك تندل علنى أن الننالل تنؤدو منن أي مكنان ألن  ،فق  المعااد والكنا س 

   تسنقدون للنرب  األرا جعلع للمسلمين مسقدا وطهورا ، أيضا التعبير 

فيه ايان أن صنالل السنقود للنرب هني المعتنرف انن تها منن النرب اشنهادل 

عيسننى عليننه السننالم نفسننه ، وفيننه ايننان اقيمننة صننالل القماعننة والقمعننة ، 

وال أافينك سنرا فننالل اليهنود الخاصنة تسنقدون وهذا من داللة القمنن فني 

تشنننبه صنننالل المسنننلمين تمامنننا ، منننن قينننام وركنننوع وسنننقود ، وال تنننتم إال 

   اوضوء مثل وضوء المسلمين للنالل !! 
  

وكن ن ولكنك تبال  في تضخيم معنى الننا وت ملنه أكثنر ممنا ي تمنل  عبد المسي  :

 . عراية في حنة االغة 
 

، مننن الصنن ا  الثالننن مننن اات السننفر  أنننك قننرأت العنندد التاسنن ولننو عـــبــنـد هللا :

 ، لتيقنع أن الكالم يسير في مقنراه الطبيعني لتلنك الداللنة ، وهنذا هنو صفنيا

  ألني حين ذ أحول الشعوب إلنى ننفة نقينة ليندعوا الموضن الثاني ، وفيه : 

    ليعبنندوه اكتنن، فمننا رأيننك فنني  كلهننم ااسننم الننرب ليعبنندوه اكتنن  واحنندل  

أي منننطفين صننفوفا ، وواقفننين كتفننا اكتنن  ، وهننذه صننفة صننالل  واحنندل  

، حتنى يسنتوي النن  المسلمين التي هي الكت  في الكت  والقدم في القدم 

وهي عبارل ي رب عليها إمام النالل حين يقنوم لكنل صنالل ، وهنذه ليسنع 

مننن صننالتكم وال مننن صننالل اليهننود ، فنن نتم وهننم ال تنننطفون للنننالل كتفننا 

، ولكنننننا ن نننن المسنننلمين فقننن  النننذين نفعنننل هنننذا فننني صنننالتنا مثلننننا   اكتنن

، السننؤال الننذي يسنن ل ارن : هننل عيسننى اننن مننريم علينننه ون ننرب عليننه 

 السالم اشر ارسول ي تي من اعده أم ال ، وأين اشارته تلك ؟؟
 

ال توجنند أي اشننارل للننرب يسننوع ألي نبنني وال رسننول فنني الكتنناب  عبنند المسنني  :

من ااتنراع ديننكم ، منن أجنل أن يسنتميل قلنوب المسني يين المقد  ، وهذا 

لالسنالم ، وهننذا دليننل علنى أن قننرآنكم يننتكلم عننن أننياء ال وجننود لهننا ، ولننم 

النذي  ت د  قن  ، وإال لوجندنا هنذا فني األناجينل ، فنن ن نعلنم أن قنرآنكم هنو

أابننركم اهننذا ، ولكنننكم طننوال أراعننة عشننر قرنننا لننم تسننتطيعوا االستشننهاد 

عليه ، فما داللة هذا إال عندم صندق قنرآنكم ، فن ين فني كتااننا أحمند  والتدليل

النذي تتكلمنون عننه ؟ إنننا لنم ننر  هنذا قن  ، وال سنمعنا عننه إال منن كتننااكم ، 

فني كتااننا الذي جاء زمنيا اعد كتاانا ، ولكنه رغم هذا اكر ني ا ال وجود لنه 
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، وأننه منن تنن لي   لنيس منن عننند هللا -أي قنرآنكم  -أنننه علنى ، ولهنذا داللنة 

م مد ان عبد هللا ، وأن اه ثالثنا كثينرا منن األاطناء ، وإال فلي تننا  اشر ، هو

 االمبشرات ا حمد من أناجيلنا ، ولمااا أحمد من أن نبيكم اسمه م مد ؟؟  
 

أما صدق القرآن فهو أمنر ال نشنك فينه ، واليقنين ثاانع عنندنا فني كنل  عـــبـــد هللا :

سننبب إسننالم كثيننر مننن رجننال دينننكم ؟؟ ، ألننيس ألنهننم  حننرف فيننه ، وإال فمننا

، ألنيس ألنهنم رأوا ال نق فينه ، ألنيس ألنهنم الكنريم تيقنوا من صدق القرآن 

ملوا ما عندكم ومنا فينه ؟؟ ، ثنم نعنم القنرآن يسنتميل قلنوب النننارو وغينر 

تننه ال ننق والعلننم ، للعننالمين ، لكننن أدا ايننر الننننارو لالسننالم ، ألنننه ديننن

 انذ واحند أانذ علينه طنوال أراعنة عشنر قرننا ويزيند ، ولنوآن م وليس االقر

كان القرآن مقلدا لكتبكم ما عارضها ، ولكنه عارضنها معارضنة ننديدل منن 

، ، ويفضن  معناني التزوينر فيهنا نقاط ضعفها يدين و،  مثالبهاأجل أن يبين 

موجنود فني  أما الدليل على التبشير ام مد صلى هللا عليه وسلم ونبوته فهو

 ، نعنم م منند رسنول هللا صننلى هللا عليننهوافيننة كثننرل اوتنام ، تنبكم اوضننو  ك

 . وال تخط ونه ، وأنتم تعرفون الك جيدا وسلم موجود في التورال والنقيل
 

 ، وما منل تنا في إافاءه ؟؟ أين ؟؟ إننا ال نرو هذا  عبد المسي  :
 

 منل تكم في غير الك .   موجود ، ولكنكم ال تريدون رؤيته ، ألن هو عـــبـــد هللا :
 

 كي  ؟؟  عبد المسي  :
 

ألنكننم ال تريننندون أن تفكننروا اهننندوء ، وت اننذون كنننالم رجننال ديننننكم  عـــبــننـد هللا :

اتقديس غير مشروع ، وتظنون أنكم علنى ال نق ومنن عناداكم هنم الباطنل ، 

اننال أدلننة وال منننهل لل ننق والباطننل ، أنننتم يننا صنناحبي قدسننتم عيسننى عليننه 

علنى فقعلتموه إلها ، وجعلتم كتبة الوحي أنبياء ورسال ، انال دلينل  السالم ،

، ورجننال دينننكم صنناروا معنننومين ومنننزهين عننن الخطنن  نبننول أو رسننالة 

ت نناولون وضننن كتننااكم الننذي أنننتم والنننقا ، وكنن نهم مال كننة وأنبينناء ، و

ا سبااه المنطقينة ومناهقنه العلمينة  –تقدسونه في منزلة لم يضعه التاري  

يها ، فرفضتم التاري  والمنطنق والعلنم ، منن أجنل كتنااكم المزين  ، منن ف –

أن مسنني ي أورواننا وضننعوا كتننااهم علننى المشننرحة العلميننة ، فنتقننع عنننه 

اته من واقعه وحقيقتنه  ، وجعلنع الننا  يفهموننه دراسات قيمة تُْ ت رم ، قر 

، أنننتم لننم تسنن لوا أنفسننكم أي إنقيننل نقنند  ، هننل الننذي فنني يسننر وسننهولة 

؟ ، أم النذي االعراينة ؟االنقيلزية، أم الذي االعبرينة االلغة اليونانية أم الذي
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، انل األدهنى منن النك أن اتالفنات ننديدل ، انوصا وأن اين تلك األناجيل ا

 . ااتالفات ال ت نى وال تعد في اللغة الواحدل اين طبعات النقيل الواحد 
 

وال م تعند تقند  الكتناب المقند  هنل تعنني أن الكنيسنة فني أوروانا لن عبد المسي  :

 ؟؟ تعظمه 
 

أنا ال أتكلم عنن الكنيسنة ، فموقن  الكنيسنة هننا وفني أوروانا متشنااه  عـــبـــد هللا :

، ولكننننني أتكلنننم عنننن العلمننناء والعلننننم ، ا تنننة ألسنننباب مادينننة ومتقنننارب 

فدراستهم عن الكتاب المقد  فيها الكثير من الموضنوعية وال رينة ، التني 

 حتنى ولنو لنم تقبلهنا ، ،واهتمنام نظر لها الكنيسة اناحترام وتقندير ال اد أن ت

ألنهننا لننم تكننن مننن فننراو ، ومننا نننتل عنهننا لننم يكننن تافهننا ، ف ننين يسننتنتل 

في دراسته النقيلينة أن عيسنى علينه السنالم مسنت يل أن يكنون  يتوليستو

إلهنا ، ال اند أن أقنندره كمسنلم ، وال انند أن أا نن عمنا دفعننه لهنذا كمسنني ي ، 

أن أا ن عن منهقه العلمي الذي اعتمده فني دراسنته هنذه ، كإنسنان  وعلي  

دار  يب ن عن ال ق وال قيقة ، و هذا مثال من م ات األمثلنة فني أوروانا 

، وهي أمثلة ال اد أن ت ترم وتقندر ، ألنهنا نتنا  عقنول واعينة ، ترغنب فني 

ا ، ألن معظمهننم مسنني يون ، أو كننانومعرفننة ال ننق مقننردا عننن أي نننبهة 

 .  كذلك 
 

ولكن األديان لم توضن لالاتبار والب ن العلمي ال لاليمنان اهنا غيبنا  عبد المسي  :

 ويقينا . 
 

هللا عز وجل أعطانا العقل قبل الدين ، أي القنا عقنالء ثنم أننزل عليننا  عـــبـــد هللا :

اك سنن الدرالدين ، كذا لنم يكلفننا هللا االندين تكليفنا إال اعند الوغننا وإدراكننا 

أوال الندين ال اند أن تندرك االعقنل  أ  ، ولهذا فهذه الكتب التي هنيوالتمييز 

حتننى فنني غيبياتهننا ، ولهننذا كانننع أول آيننة نزلننع علننى رسننولنا ، واننوعي 

الكريم صلى هللا عليه وسلم   اقرأ   وليس آمن ، فنالقراءل تسنتدعي فهمنا ، 

منننان يسنننتدعي والفهنننم  يسنننتدعي يقيننننا ، واليقنننين يسنننتدعي إيماننننا ، والي

والننننال  ، ولهنننذا فالننندين النننذي ال يري ننننا وال ينننري   واالطم ننننانالراحنننة 

 . ، يبعد المخلوق عن الخالق عقولنا هو وهم وضالل 
 

 وما فا دل اليمان االغيب إان ؟؟  عبد المسي  :
 

اليمننننان االغيننننب فنننني الغيبيننننات غيننننر المدركننننة ، ال فنننني الخرافننننات  عـــبــنننـد هللا :

العقنل  عز وجنل ووهبنا هللا أعطاناوغير المعقوالت ، وإال فلما والخزعبالت 
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اننه لنننا ؟ ؟؟ ، أيضننا مننن اليمننان  ؟، أم لينقضننه علننى رؤوسنننا ؟ ؟، هننل ليخر 

االغينب أن يخبرنننا رانننا أن اكتننبكم التني تقدسننونها اشننارات عدينندل ارسننولنا 

 ، وقنند آمنننا اهننذا قبننل أن نتعننرف علننىالكننريم م منند صننلى هللا عليننه وسننلم 

، وعندنا يقين ثاانع ان ن تلنك البشنارات موجنودل حقنا ، وأن كتبكم وما فيها 

 .  يد الت ري  التي نالع كتبكم لم ولن تمُ ها 
 

 ؟؟ كل وقع وحين موجودل في ي هعنكم فكي  وكتبنا ليسع غيبا  عبد المسي  :
 

ه اننل كتننبكم كانننع غيبننا عننن الرسننول صننلى هللا عليننه وسننلم وصنن اات عـــبــننـد هللا :

الكرام في عنر النبول ، وهي غيب ألننه كنان أمينا ال يقنرأ وال يكتنب ، وهني 

معروفننة لهننم ، وهنني غيننب ارن يننب ألنهننا لننم تكننن متاحننة للنننا  وليسننع غ

ألنكننم تخفننون منهننا الكثيننر ، مثننل مخطوطننات الب ننر الميننع وقمننران وسننفر 

الراعي هرما  ورسالة ارنااا وغيرها وغيرها ، وهي غيب لما لنم يكشن  

 اعد من كتبكم التي ستكش  اعد حين من الزمان طال أم قنر . 
 

 تريد أن تعود للبشارات مرل أارو ، ال تنساها ، أليس كذلك ؟؟  عبد المسي  :
 

، ألننم يولنند مننن نعننم ، لكننن قننل لنني ألننيس عيسنى اننن مننريم يهوديننا ؟؟  عـــبــنـد هللا :

 امرأل يهودية ؟؟ 
 

، ألنننه ااتننار أن يولنند اينننهم ، مننن النسننب األصننل ويهننودي  نعننم هننو عبند المسنني  :

 امرأل منهم ، ألنهم نعب األنبياء والرسل ، أو كما يقال نعب هللا المختار . 
 

: منااا يعنني التعبينر   ملكنوت  قنل لنيو  ، نعب هللا الم تنار قل   ال  عـــبـــد هللا :

ول   لنذلك أقن:  15 عنددهللا   في قول متنى االصن ا  ال نادي والعشنرين ، 

 ؟؟  لكم إن ملكوت هللا ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أثماره  
 

 . والرسالة ملكوت هللا هنا هي النبول  عبد المسي  :
 

 ومن يخاطب عيسى عليه السالم ؟؟ عـــبـــد هللا :
 

 يخاطب اليهود .  عبد المسي  :
 

 لك ؟؟ إان عيسى يبل  اليهود أن النبول ستنزع منهم أليس كذ عـــبـــد هللا :
 

  كذلك .  نعم ، هو عبد المسي  :
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إان أي اشنننارل ااألناجينننل ال يُقنننند اهنننا عيسنننى علينننه السنننالم ، ألن  عـــبــنننـد هللا :

عيسنى علينه السنالم يهنودي ، واليهنود نزعنع مننهم النبنول اشنهادل عيسننى 

علينه السنالم نفسنه ، أيضنا ال يعقنل أن يبشنر عيسنى لنفسنه ، لكنن ان مريم 

 شر اغيره ، أليس كذلك ؟؟ المعقول أن يب
 

 لمااا تريد أن تنل ؟؟  عبد المسي  :
 

والثالثنين ، منن  عيسى انن منريم علينه السنالم العندد الخنامس لقد قال عـــبـــد هللا :

  هنو اا اينتكم يتنرك لكنم اراانا ، الص ا  الثالن عشنر ، منن إنقينل لوقنا : 

ن فينه مبنارك ارتني وال ق أقول لكم إنكنم ال تروننني حتنى ين تي وقنع تقولنو

، فترك البيع ارااا كناينة عنن حرمنانهم منن النبنول ، وعيسنى  ااسم الرب  

عليه السالم لن يعود إال اعندما ين تي هنذا المبنارك ، فمنن هنو ؟؟ أليسنع هننا 

 ي تي اعده ؟؟ س آتو ن  اشارل ا
 

 نعم نعم ، ولكنه اشر امقي ه هو نفسه .  عبد المسي  :
 

اعند مقنيء هنذا المبنارك ، نعننم هنو سني تي لكنن حتنى ين تي وقننع لكنن  عـــبــنـد هللا :

اريننة اينننع أن رؤيننة   احتنى ـننـ   تقولنون فيننه مبننارك ارتني ااسننم الننرب ، ف

امقنيء ارتني ااسنم النرب ، ومرهوننة علينه السنالم معلقنة ان منريم عيسى 

اعند عيسنى علينه ورسنول وهذا أالن  دلينل علنى مقنيء وحني نبنول ورسنالة 

عندها ين تي عيسنى انن منريم علينه السنالم ، لينندق علنى هندي ثم ا، السالم 

هنذا المبنارك ، ويننؤمن انه ، ولقند حسننم لننا يوحنننا األمنر أكثنر حننين قنال فنني 

  إن :  االص ا  الساد  عشر ، فني العنددين الثناني والثالنن عشنرإنقيله 

لي أمورا كثيرل أيضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن ت تملنوا ارن ، وأمنا 

جنناء ااك رو  ال ننق فهننو يرننندكم إلننى جميننن ال ننق ألنننه ال يننتكلم مننن  متننى

، فهننا ال جندال علنى  نفسه ال كل ما يسمن يتكلم انه ويخبنركم ان مور آتينة  

أنه تبشير اآتو اعد عيسى عليه السالم ، وهنا ال جدال على أننه م مند صنلى 

ننه ، انوصا وأن عيسنى علينه السنالم تكلنم عهللا عليه وسلم على األاا 

 .اضمير الغا ب ، ال اضمير المتكلم 
 

أسنلم لنك فني األولنى وال أسنلم لنك فني الثانينة ، فن ين الندليل علنى أن  عبند المسني  :

 ؟؟ وليس غيره م مدا على األاا هو المقنود هنا 
 

التعبير   ال يتكلم من نفسنه فكنل منا يسنمن ينتكلم انه   فهنذا هنو وحني  عـــبـــد هللا :

ا سنلوب وطريقنة لنم معه مرتال من جبريل عليه السنالم القرآن الذي كان يس



 267 

كذا التعبينر   يخبنركم ان مور آتينة   ولم تكن لنبي قبله ، ، ت لفها العرب قبال 

فم مد صلى هللا عليه وسلم قد أابنر كثينرا عنن أمنور مسنتقبلية آتينة وقعنع 

وت ققع ومازال منها ما يقنن ويت قنق حتنى ارن ، وهنذا ألن التعبينر   متنى 

   .   أنا اء ااك   فيه إنارل إلى غير نفسه ، وإال لقال   وأما متى ج ع ج
 

أيننن هنني األمننور التنني أابننر عنهننا م منند ووقعننع وت ققننع ؟؟ ، لننم  عبنند المسنني  :

 نسمن ني ا عن الك . 
 

معقزات الرسول صلى هللا علينه و سنلم فني هنذا الابنار كثينرل ال تعند  عـــبـــد هللا :

نها عالمات الساعة الكبرو والننغرو فمنهنا منا ت قنق وال ت نى ، نذكر م

ومنهننا مننا يننزال يت قننق ومنهننا مننا سننوف يت قننق ، وانتنننار الننروم علننى 

الفننر  فنني اضننن سنننيين اعنند هننزيمتهم علننى أيننديهم وقنند كننان ، والابننار 

اتمكين أمة السالم و هورها على أعدا ها ، وقند كنان ، والتنبنؤ ااستشنهاد 

هنذا منن قنادل ، وقند كنان في المعنارك  عليه وسلم عدد من أص ااه صلى هللا

، ومننر ، كنذا إابناره افنت  الشنام واينع المقند  وغيرهم كثيرا جدا مؤتة 

وقد كان ، كذا إاباره ازوال مملكتي الفنر  والنروم وهنالك كسنرو وتندمير 

ملكه ، وقند كنان ، أمنا آانر منا أابنرك انه فني هنذا األمنر فهنو نبنؤل الرسنول 

فنني ينننوم  وقنند فت نننع عليننه و سنننلم افننت  القسنننطنطينية   الكننريم صنننلى هللا

مننن يونيننو  4الموافننق  هقريننة 132عننام  مننن جمننادو األولننى 23الثالثنناء 

فنننت  روميننة ، أي الفاتيكنننان ارن ، تمنننن اعنندها   ، وميالديننة  1135عننام 

، وسوف تفت  اإان هللا تعنالى ، انل العقنب إن الرسنول في روما دولة البااا 

قسننطنطينية ، قننال سننلم قنند اننين وحنندد مننن أيننن سننتفت  ال صننلى هللا عليننه و

سننلم :   إننني ألعلننم مدينننة جانننب منهننا إلننى الب ننر وجانننب صننلى هللا عليننه و

منها على البر في تيهما المسلمون فيقولون ال إلنه إال هللا وحنده ال ننريك لنه 

فيسنق  جانبهننا الننذي إلننى البننر ، فيفت هننا المسننلمون االتسننبي  والتكبيننر   ، 

وتسننيير السننفن علنى القبننال معروفننة فنني  ةالقسنطنطينيلطبن قنننة فننت  وانا

التنناري  ، وكننالم الرسننول الكننريم يسننبقها ام ننات السنننيين ، ألننيس كننل هننذا 

   ؟ االغيب ؟وإابار إنباء 
 

 ؟؟ ، ومتى سيتم فت ها لكن هل ستفت  الفاتيكان  عبد المسي  :
 

، فقند أابرننا انذلك رسنولنا اتيكان قريبنا تعالى ستفت  الفنعم اإان هللا  عـــبـــد هللا :

الكريم عليه أفضل النالل وأتنم التسنليم ، ان ن رومينة سنتفت  انال سنال  وال 

قتال ، وأنا أنعر أن الك سنيكون قريبنا انإان هللا تعنالى ، فالسنالم قنادم إلنى 
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، وأورواننا ارن فنني مرحلننة أورواننا كلهننا ، وسننيهز عرونننها رغننم أنفننوكم 

 .  اإان هللا تعالى  مخاا لميالد جديد
 

 ومااا قال رسولكم أيضا ؟؟  عبد المسي  :
 

في هذا الموضوع روايات عديدل منها رواية أاي قبينل قنال : كننا عنند  عـــبـــد هللا :

أو رومينة  ةالقسنطنطينيعبد هللا ان العاب ، وس ل أي المندينتين تفنت  أوال 

لنق ، قنال فن ار  منن ه كتاانا ، قنال فقنال عبند ؟؟ فدعا عبد هللا انندوق لنه حِّ

هللا اينما ن ن حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكتب إا ُسن ل رسنوُل هللا 

أو روميننة ؟؟  ةالقسننطنطينيعليننه وسننلم أي المنندينتين تفننت  أوال  هللاصننلى 

فقنننال رسنننول هللا صنننلى هللا علينننه وسنننلم مديننننة هرقنننل تفنننت  أوال   يعنننني 

علينه وسننلم فنني ال نندين الننن ي  :      ، أيضننا قننال صننلى هللا ةالقسنطنطيني

تغننزون جزيننرل العننرب فيفت هننا هللا ، ثننم فننار  فيفت هننا هللا ، ثننم تغنننزون 

النروم فيفت هننا هللا ، ثننم تغنزون النندجال فيفت ننه هللا   ، قنال نننافن يننا جنناار ال 

 نرو الدجال يخر  حتى تفت  الروم . 
 

نكننم ارن أضننع  األمننم ، ، إاهننذا الكننالم ؟؟  وهننل أنننتم علننى اقتننناع عبنند المسنني  :

 ؟؟ وأقواها فكي  تفت ون أعتى األمم 

 

المسننلمون فنني أورواننا اليننوم والبننال  عننددهم امسننون مليننون نسننمة عـــبــننـد هللا : 

اننإان هللا إلننى قننارل مسننلمة اننالل عنندل عقننود  ةسنني ولون القننارل األورواينن

 . تعالى  

 

 عبد المسي  : مست يل !!  

 

دراسات المتعلقة امعدالت نمو السالم ال الية علنى مسنتوو ا سب العـــبـــد هللا : 

العننالم فننإن السننالم سننيكون النندين المهننيمن علننى العننالم فنني غضننون عشننر 

سنننوات ال أكثننر ، وستنننير المسنني ية تباعننا كنن ثر أو ت فننة م قننوزل اننين 

جدران المتاح  ، يسعى النا  للتعرف عليها من انالل مرنندين سنياحيين 

 عدم صالحيتها لل يال .   ، وهذا يؤكد على
 

عبد المسي  : أنع تت ند  عنن مسني ية الغنرب ، لكنن مسني يتنا الشنرقية منا زالنع 

اخير ، ولهذا فكالمنك عنن غينر رضنا ، وكنالم رسنولكم ال يقننعكم ، وال دلينل 

 عليه . 
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ويقين من كالم رسنولنا الكنريم وقند ت قنق  ولمااا ال نكون على اقتناع عـــبـــد هللا :

 ره ؟؟ ، اننل العننالمون مننن رجننال دينننكم يعلمننون صنندق هننذا جينندا ، فننالأكثنن

فني ديننننا ورسنولنا ، فم منند صننلى هللا  تسن لنا ن ننن المسنلمين عننن اقتناعنننا

عليه وسلم قنال هنذا الكنالم وهنو منازال فني اندء دعوتنه ، و ارن ن نن ننرو 

قي ، ت قق هذا افت  نبه القزيرل كلها وفنار  كلهنا ، فلمنااا ال نتنيقن االبنا

أم تننرو أننننك ال تنندري نننني ا عننن حننندين سننراقة انننن مالننك ؟؟ ، ن نننن آمننننا 

صنلى هللا عليننه وسننلم ألن كثيننرا ممنا أنبنن  اننه قنند ا االسنالم ، وصنندقنا م منند

، ولنم ينك نني ا منن حين كنان معنه ت قق فعال ، واألعظم منا من صدقه قبال 

وقنوي الواقن ، فكان تنديق إيمنان ويقنين انالا أرا على الك قد ت قق 

، نعننم يننا صنناحبي نننندق هننذا ، وايقننين ، وال يغننرك ، اننال ضننع  وال تننردد 

ضع  المسلمين ارن ، فلقد كانوا قبال نرامة قليلنة منن ألفني مقاتنل حينمنا 

 .   واجهع جيوش الروم في مؤتة وهم يزيدون عن م تي أل  مقاتل 
 

 سراقة ، ومن سراقة هذا ؟؟  عبد المسي  :
 

قة ان مالك انن جعشنم المندلقي الكنناني ، يكننى أانا سنفيان وكنان : سراعـــبـــد هللا 

فارسننا مننن فرسننان قومننه ، طويننل القامننة ، عظننيم الهامننة ، انننيرا ااقتفنناء 

األثر ، صبورا على أهوال الطنرق ، وكنان إلنى النك أريبنا ، لبيبنا ، نناعرا ، 

وسنمن وهنو فني ماكرا ، ماهرا ، وكان يقيم في قديد   موضن قرب مكنة   ، 

قمننن قومننه   ننناديهم ، ومكننان اجتمنناعهم   عننن جننا زل قننريص لمننن ينندلي م

م ننة رضنني هللا عنننه وصنناحبه صننلى هللا عليننه وسننلم امعلومننات عننن م منند 

ناقة ، ثم دانل علنيهم رجنل يقنول : وهللا لقند منر اني ارن ثالثنة رجنال وإنني 

معمينا علننى  –أل ننهم م مندا وأانا اكنر ودليلهمنا ، فقنال سنراقة علنى الفنور 

هم اننوا فنالن مضنوا يب ثنون عنن ناقنة لهنم أضنلوها ، فقنال الرجنل  –قوم ال

لعلهننم كننذلك ، ثننم انتظننر حتننى تفننرق القننوم ثننم مضننى إلننى فرسننه وسننالحه ، 

وهرع متخفيا يقتفي أثنر م مند صنلى هللا علينه وسنلم ، ولكنن فرسنه عثنرت 

انه ثنال  منرات فني رحلتنه تلنك فتشنا م لنذلك ، وهنم انالرجوع ، ولكنن عظننم 

زل رده عننن الننك ، وأسننال لعااننه لهننا ، ومننا هنني إال ل ظننات حتننى وجنند القننا 

الرسننول صننلى هللا عليننه و سننلم وصنناحبه رضنني هللا عنننه أمامننه ، فاسننتل 

قوسننه ليرميهمننا ، ولكننن يننده جمنندت أي نننلع ، وسننااع قننوا م فرسننه فنني 

الرمل ، وتكرر هنذا معنه منرتين ، وهننا ننادو علنى الرسنول صنلى هللا علينه 

ك فرسه ونفاء ينده ، وأننه سنيعمي علينه القنوم ، ولكنن عظنم وسلم راجيا ف

، فعناد لمالحقنة صنلى هللا علينه وسنلم القا زل هد وعده منن الرسنول الكنريم 

النبي صلى هللا عليه وسلم منرل أانرو ، وحند  معنه مثلمنا حند  فني المنرل 
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ثانينة ، أن صنلى هللا علينه وسنلم األولى ، وعاد إلنى رجناءه للرسنول الكنريم 

سننر يننده وفرسنه ، ففعننل الرسننول الكننريم صنلى هللا عليننه وسننلم ، ففننك يفنك أ

، القدينند فرسنه ، وهننا عنرف افطرتنه أن سننيكون نن ن لهنذا الرجنل ولديننه 

 فطلب من الرسول صلى هللا علينه وسنلمولن يق  نيء في طريقه ليعيقه ، 

يننون القننوم حقننا ، أن يكرمننه اوثيقننة مكتوانة ، وهننو سننيغمي عننه ع، عهندا 

وهنو لنه ، ظن كتب له الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في عهنده فمااا ت

و مطارد اال م وو وال زاد من مكة إلنى المديننة  ، منااا تظنن أن مهاجر متخ  

 ؟؟   عهدا ووعدا يكتب له 
 

 ال أدري .  عبد المسي  :
 

قننا ال : كينن  اننك يننا سننراقة إاا لبسننع سننواري سننؤال الواثننق سنن له  عـــبــننـد هللا :

كسنرو انن هرمنز ؟؟ قنال  –و لم يكن قد أسنلم اعند  –و ؟؟ فقال سراقة كسر

نعننم ، كسننرو اننن هرمننز ملننك الفننر  ، : رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم 

: هنل يعقنل أن يعند هنذا الرجنل النذي يعنيص أننع سنؤاال وهنا علي  أن أسن لك 

ننندقه سننراقه والفنرار امثننل هننذا ؟؟ وهنل يعقننل أن يوالهننروب م ننة الطننرد 

، رجننل هننارب يشننتري اسنناطة وسننهولة ؟؟ ، ألننيس هننذا مسننت يال ؟؟ اكننل 

 !! وايال أليس كذلك ؟؟صمع مطارديه ام ال 
 

، لكنن أينن اكناء سنراقة جدا ، ال ايالي ، ال ينندق هذا مست يل نعم  عبد المسي  :

  وحكمته ؟؟ 
 

، ا ني ِّن  ال ، ال هذا ليس مست يال لمن كان نقني الفطنرل ، سنرين الفهنم  عـــبـــد هللا :

 . مثل سراقة ال قة والبرهان 
 

 كي  ؟؟  عبد المسي  :
 

خنندع ال يُسننراقة رجننل نننديد النذكاء ، سننرين الفهننم ، واعو وحننني  ،  عـــبــنـد هللا :

أول مننا اننر  تعثننرت دااتننه لكنننه منناكر ، داهيننة عننالول علننى أنننه اسننهولة ، 

م مندا صنلى  ثال  مرات ، ولم يكن هذا من عادتها ، فتشا م ، ثنم حنين رأي

هللا عليه وسلم أسرع إلى نبله ليرميه فشلع يده ، وسااع قنوا م فرسنه فني 

الرمال ، وحينها تيقن أن هنذا الرجنل مؤيند منن السنماء ، ولهنذا قنال لنه فني 

ثقة :   وهللا يا م مد إني ألعلم أنه سنيظهر ديننك ، ويعلنو أمنرك ، فعاهندني 

، فالنذي طلنب ، أريند وثيقنة    إاا أتيتك في ملكك أن تكرمني واكتب لي اذلك

العهد سراقة ال م مد صلى هللا علينه وسنلم ، وهنو يطلبنه ألننه تنيقن منن أن 
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، واتض ع لديه كل أمنور صندقه فيمنا يندعي ويقنول ، هذا الرجل مؤيد ا ق 

، لم ولنن ينسناها ولهذا فلقد كان هذا الدر  هو أول لم ة في إسالم سراقة 

 . ما حيا 
 

ن الممكنن أن يعطينه وثيقنة امننال أو اعندد منن الننوق أو اغيننر كنان منن عبند المسني  :

النك منن متناع الندنيا ، لكنن أن يعطيننه وثيقنة اسنواري كسنرو ، هنذا غريننب 

جند غريننب ، وهنذا إن دل فننال يندل إال علننى أن عقنل سننراقة كنان اننه هطننل أو 

سذاجة ، ولكن كي  وتنرفات هذا الرجل كلها تؤكد علنى أننه ننديد ال نكنة 

    !! والذكاء ؟؟
 

الموضنوع أسنهل ممننا تتخينل ، وأاسن  ممننا تظنن ، ألن هنؤالء البشننر  عـــبــنـد هللا :

عانننوا فنني عنننر المعقننزات حقيقننة ، عننالول علننى أن فطننرتهم كانننع نقيننة 

وسليمة ، أيضنا إن سنيرل م مند صنلى هللا علينه وسنلم انين جمينن أهنل مكنة 

ة فننني ننننبه م ترمنننة ، ال يننننيبها الشنننك واالحتمنننال ، وهننني سنننيرل متداولننن

قند حظينع اكثينر منن األقاوينل وارراء والقزيرل العراية منذ أعوام طويلة ، 

واألفكار واأللباب من االل صراعه منن قنريص ، ممنا حندا اكنل اي فهنم إلنى 

أن يبسنن  فيهننا أو لهننا قنندرا مننن العقنناب والتقنندير ، حتننى ولننو كننان هننناك 

  أي لننوم   مننة معهننا ألمننر مننا ، ويبننين هننذا جينندا مال االاننتالفجانننب مننن 

صنلى هللا علينه وسننلم ، حنين علمننع اموقفنه هنذا منن م منند  قنريص لسنراقة

منن الشنعر ، ت منل فقهنا وحننافة  ن رده عليهم منوجزا فني أاينات ثنال فكا

 : قبل إسالمه اال نك  فقال، ووعيا 
 

ي إا تسوُل قوا ُمه  أاا حكمو وهللاِّ لو كْنع  ناهًدا        ألمرِّ جوادِّ

ْن ا ا يقاوُمـهعلْمع  ولم تش  كَّ ا ن م ـمـدًا        رسوُل ارهانو فم 

ُه يوًما ستبُدو معالُمه و أمر  ِّ القوم  عنه فإنَّـني        أر   عليك  اك  
 

مننن رضنني هللا عنننه ضننو  موقنن  سننراقة فهننذا البيننع األايننر يلخننا اكننل و         

،  لم ، ويقسنند أسننبااه فنني حمايتننه والوثننوق اننهعليننه وسننم منند صننلى هللا 

فلقنند فكننر وقننرر وأاننذ موقفننا ، ال وصندق العهنند لننه فنني تعميننة القننوم عننه ، 

رجعة فيه ، ألنه امتلك اليقنين تقاهنه ، فلمنااا يعانند نفسنه ، اندون مبنررات 

 للعناد ، ولمااا يعادي رجال رأو كل الطرق مؤهلة لتقديمه على من حوله ؟
 

 ذا الرجل ؟؟ ولكن طالما هو هكذا ، فلمااا لم يسلم ه عبد المسي  :
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لقد أسلم ، وحسن إسالمه ، لكن السؤال المهم هنا هو متنى أسنلم  ىال عـــبـــد هللا :

سننراقة ؟؟ ، لننم يسننلم سننراقة إال فنني عننام الفننت  ، عننام أن اضننن الكفننر وال 

، وتنيقن كنل اي عقنل أن هنذا الرجنل رسنول مؤيند منن رب العننالمين ، امكنة 

يشنق الننفوف منادينا ينا م مند :   يقة الوثفمااا فعل ؟؟ ، جاء ومعه كتااه 

، فتبسنم الرسننول صنلى هللا عليننه  أننا سنراقة اننن مالنك ، وهنذا عهنندك لني !!

سلم ، وقال : دعوه ادن مني ينا سنراقة ، هنذا ينوم وفناء وانر ، أدن ، أال ال و

إيمان لمن ال أمانة له ، وال دين لمنن ال عهند لنه ، فلنم يتمالنك سنراقة نفسنه 

ين يدي الرسول الكريم صلى هللا عليه وسنلم ، وننال منن إال وأعلن إسالمه ا

 كرمه الكثير . 
 

 وأين الوثيقة ، وأين سواري كسرو ، أعلى هذا انتهع القنة ؟؟  عبد المسي  :
 

، مات رسنول هللا صنلى هللا علينه أيها الضال ليسع قنة ، تلك حقيقة  عـــبـــد هللا :

اكنر رضني هللا عننه ، ثنم  انووسلم ولم يع  سراقة سواري كسرو ، والفه أ

 مات رضي هللا عنه ، وسراقة لم ي اذ سواري كسرو . 
 

أيضنا ، وهنننا قنند أي منات صنناحب العهند والوثيقننة ، والشناهد عليهننا  عبند المسنني  :

   يفقد سراقة األمل في ال نول على سواري كسرو ، أليس كذلك ؟؟ 
 

ضني هللا عننه فت نع فنار  ، فني االفنة الفناروق عمنر رلكنن نعنم ، و عـــبـــد هللا :

وجيء اغنا مها ، وكان فيهنا تنا  كسنرو ومالاسنه و سنواريه ، فقنال عمنر 

آتننوني اسننراقة ، وألبسننه قمننيا كسننرو ، وسننراويله ، رضنني هللا عنننه : 

وقباءه وافيه ، وقلده سيفه ، ومنطقه ، ووضن على رأسه تاجنه ، وألبسنه 

نبي م مد صنلى هللا علينه سواريه ، وعند الك كبر المسلمون لت قق نبؤل ال

وسننلم ، وهننذا منننداق قننول عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم فيننه : ويخبننركم 

فنني هنذا ؟؟ ، مننن مثننل صننلى هللا عليننه وسنلم ان مور آتيننة ، فمنن مثننل م مند 

 م مد في هذا ؟؟ !! 
 

االغيننب ، وأتننوا االعقا ننب ، ومننا  تنب ننوالكننن هننناك رجننال كثيننرون   عبنند المسنني  :

 ديد وال اغريب وعقيب . رسولكم في الك اق
 

االغينب ، وكاننع لهنم فني النك  تنب نواثَّنر  قند نعم ، حقا ، هنناك رجنال كُ  عـــبـــد هللا :

إاا قيسنع انبنؤات عقا ب وأعاجينب ، لكنن رغنم النك فنبنوأتهم كاننع تافهنة 

، قليلنة ، ال قيمنة لهنا ، وعلنى مندارات رسولنا الكريم صلى هللا علينه وسنلم 

أيًنا منن القنن ، أمنا م مند زمنية قريبة ، مم ا يقعلنا نشك فيهنا ، أن تكنون ر 
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ان عبند هللا صنلى هللا علينه وسنلم فقند كاننع أمنوره عظيمنة ، وكثينرل جندا ، 

ولنم يخطنل فني نبنؤل واحندل منهننا ، انل منا زال منهنا منا يت قنق حتننى ارن ، 

أيضنا هنناك جاننب آانر منن العقناز قرينب منن هنذا ، وهنو العقناز العلمني 

وافق فيه المكتشفات العلمية منن القنرآن الكنريم توافقنا عقيبنا ، ممنا الذي تت

وقبنننول ، وأننننهرهم  رضنناجعننل كثينننرا مننن العلمننناء يننندالون السننالم عنننن 

منوريس اوكنناي النذي ألنن  كتااننا سنماه التننورال والنقينل والقننرآن والعلننم ، 

 هل تعلم كي  أسلم هذا الرجل الفرنسي المسي ي ؟؟   
 

 ع أعلم . ال لس عبد المسي  :
 

: عننندما تسننلم الننر يس الفرنسنني فنني قنننة إسننالمه را عننة تننتلخا  عـــبــننـد هللا :

طلبننع فرنسننا  1611الراحنل فرانسننوا ميتننران زمنام ال كننم فنني فرنسنا عننام 

من منر في نهاية الثمانيننات استضنافة موميناء فرعنون لجنراء ااتبنارات 

عرفتنه األرا .. وف وصات أثرية عليها .. فنتم نقنل جثمنان أننهر طناغوت 

وهننناك عننند سننلم الطننا رل اصننط  الننر يس الفرنسنني من نينناً هننو ووزراؤه 

  مننننننننر ،  نالفرنسنننننننيين ليسنننننننتقبلوا فرعنننننننو المسننننننن ولينوكبنننننننار 

وعندما انتهع مراسم االستقبال الملكي لفرعون منر علنى أرا فرنسنا .. 

ُحملع مومياء الطناغوت اموكنب ال يقنل حفناول عنن اسنتقباله وتنم نقلنه إلنى 

ننا  انناب فني مركننز ارثنار الفرنسنني ليبنندأ اعندها أكبننر علمناء ارثننار فنني ج

فرنسا وأطباء القراحة والتشري  دراسة تلنك الموميناء واكتشناف أسنرارها 

األول عننن دراسننة هننذه المومينناء هننو  والمسنن ول، وكننان ر ننيس القننراحين 

البروفيسور منوريس اوكناي ، كنان المعنالقون مهتمنين اتنرميم الموميناء ، 

نمننا كننان اهتمننام مننوريس هننو م اولننة أن يكتشنن  كينن  مننات هننذا الملننك اي

الفرعننوني ، وفنني سنناعة متنن ارل مننن الليننل  هننرت النتننا ل النها يننة .. لقنند 

كاننع اقايننا الملن  العننالق فني جسننده أكبنر دليننل علنى أنننه منات غريقننا ، وأن 

ات ننني  جثتننه  أسننرعواجثتننه اسننتخرجع مننن الب ننر اعنند غرقننه فننورا ، ثننم 

  دنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهلينقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو ا

لكن أمراً غريبناً منازال ي ينره وهنو كين  اقينع هنذه القثنة أكثنر سنالمة منن 

غيرها رغنم أنهنا اسنتُخرجع منن الب نر ؟! كنان منوريس اوكناي يعند تقرينراً 

نها ينا عمننا كننان يعتقننده اكتشنافاً جديننداً فنني انتشننال جثنة فرعننون مننن الب ننر 

: ال تتعقنل  وت نيطها اعد غرقه مبانرل ، حتى همنس أحندهم فني أاننه قنا ال

منذ أكثنر منن ألن  عنام ،  .. فإن المسلمين يت دثون عن غرق هذه المومياء

ولكنننه اسننتنكر اشنندل هننذا الخبننر واسننتغراه ، فمثننل هننذا االكتشنناف ال يمكننن 

معرفته إال اتطنور العلنم ال ندين وعبنر أجهنزل حاسنواية حديثنة االغنة الدقنة 
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عننن  اننه يننروي قنننة ، فقننال لننه أحنندهم إن قننرآنهم الننذي يؤمنننونوالتعقينند 

غرقه وعن سالمة جثتنه اعند الغنرق وسنرعة ت نيطنه ، فنازداد اهنوال وأانذ 

، أي قبنل  1161يتساءل .. كي  هذا وهذه المومياء لم تُكتش  إال فني عنام 

ما تي عام تقريبا ، اينما قرآنهم موجنود قبنل أكثنر منن ألن  وأراعما نة عنام 

معناء ولنيس العنرب فقن  لنم ؟؟ ، وكي  يستقيم في العقل هنذا ، والبشنرية ج

يكونوا يعلمنون نني ا عنن قينام قندماء المننريين ات نني  جثنن الفراعننة إال 

جلننس مننوريس اوكنناي ليلتننه م نندقا  قبننل عقننود قليلننة مننن الزمننان فقنن  ؟؟

اقثمننان الفرعننون ، يفكننر اإمعننان عمننا همننس اننه صنناحبه لننه مننن أن قننرآن 

ينمنا كتنااهم المقند  المسلمين يت ند  عنن نقنال هنذه القثنة اعند الغنرق .. ا

يت د  عنن غنرق فرعنون أثنناء مطاردتنه لسنيدنا موسنى علينه السنالم دون 

أن يتعرا لمنير جثمانه .. وأاذ يقول في نفسه : هل يُعقنل أن يكنون هنذا 

الم ن  أمامي هو فرعون الذي كان يطارد موسى؟؟ ، وهنل يعقنل أن يعنرف 

لنم يسنتطن منوريس  م مد رسول المسلمين هذا قبل أكثر من ألن  عنام ؟؟ ،

أن ينام ، وطلب أن ي توا له انالتورال ، ف انذ يقنرأ فني التنورال قولنه : فرجنن 

الماء وغطى مركبات وفرسان جمين جنيص فرعنون النذي دانل وراءهنم فني 

الب نننر لنننم يبنننق مننننهم وال واحننند .. واقننني منننوريس اوكننناي حنننا راً .. ف تنننى 

اعند أن تمنع معالقنة  النقيل لم يت د  عن نقال هنذه القثنة واقا هنا سنليمة

جثمان فرعون وترميمه أعادت فرنسا لمنر الموميناء ، ولكنن منوريس لنم 

يهن  له قرار ، ولم يهندأ لنه انال مننذ أن هنزه الخبنر النذي يتناقلنه المسنلمون 

عن سالمة هذه القثة ، ف نزم أمتعتنه وقنرر السنفر لنبالد المسنلمين لمقاالنة 

ن أول حدين ت دثنه معهنم عمنا وهناك كا عدد من علماء التشري  المسلمين

اكشتفه من نقال جثة فرعون اعند الغنرق .. فقنام أحندهم وفنت  لنه المنن   

إِّنَّ : وأاذ يقرأ له قوله تعالى  ْلف نك  آي نةً و  نْن ا  م  ت ُكنون  لِّ يك  اِّب د نِّك  لِّ   ف اْلي ْوم  نُن ق ِّ

نن  النَّنا ِّ ع نْن آي اتِّن نا ل غ نافِّلُون   ثِّينراً مِّ لقند كنان وقنن اريننة  ، ) 62 ينونس: ك 

عليه نديدا .. ورجع نفسه رجة جعلته يق  أمنام ال ضنور ويننرل ان على 

رجنن منوريس اوكناي إلنى  صوته : لقد دالنع السنالم وآمننع اهنذا القنرآن،

اهنب اننه .. وهنناك مكنن عشننر سننوات لنيس لديننه  النذيفرنسنا اغينر الوجننه 

تشنفة حننديثا ننغل يشنغله سنوو دراسننة مندو تطنااق ال قننا ق العلمينة والمك

من القرآن الكريم ، والب ن عن تناق  علمي واحند ممنا يت ند  انه القنرآن 

  ال ي تينه الباطنل منن انين يدينه وال منن ليخنر  اعندها انتيقنة قولنه تعنالى : 

، كننان مننن نتيقننة هننذه السنننوات  12فننلع    الفنه تنزيننل مننن حكننيم حمينند

عننن القننرآن التنني قضنناها الفرنسنني مننوريس اوكنناي أن اننر  اتنن لي  كتنناب 

الكريم هز الدول الغراية قاطبة ور  علماءها رجا ، لقد كنان عننوان الكتناب 
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:   القننرآن والتننورال والنقيننل والعلننم .. دراسننة الكتننب المقدسننة فنني ضننوء 

من أول طبعة لنه نفند منن جمينن  المعارف ال ديثة   ، فمااا فعل هذا الكتاب؟

أن تنرجم مننن لغتنه األصننلية المكتبنات ثنم أعينندت طباعتنه ام ننات ارالف اعند 

والفارسنية والننراكرواتية والتركينة  واالندونيسيةإلى العراية والنقليزية 

واألرديننة والكقوراتيننة واأللمانيننة ، لينتشننر اعنندها فنني كننل مكتبننات الشننرق 

والغننرب ، ولقنند حنناول كثيننر ممننن طمننس هللا علننى قلننواهم وأانننارهم مننن 

هذا الكتاب فلم يكتبنوا سنوو تهنريل  علماء اليهود والننارو أن يردُّوا على

جنندلي ، وم ننناوالت يا سنننة ، يمليهنننا علنننيهم وسننناو  الشنننيطان النننرجيم ، 

 القنرآن والكتناب المقند وآارهم الدكتور ولنيم كامبنل فني كتاانه المسنمى : 

ب ولننم يسننتطن فنني النهايننة أن  فنني نننور التنناري  والعلننم ، ق وغننر  فلقنند نننر 

 ً اع  العلمناء فني الغنرب اندأ يقهنز رداً ، ال األعقب من هذا أن  ي رز ني ا

علننى الكتنناب ، فلمننا انغمننس اقراءتننه أكثننر وتمعننن فيننه زيننادل أسننلم ونطننق 

 االشهادتين على المن . 
 

  ، وأنننك ال تننتكلم اكننالم مرسننل ، ومننا ينندريني أن كالمننك هننذا صنن ي عبنند المسنني  :

 لمااا أصدقه ؟؟ 
 

صنل لل قيقنة انفسنك ، حتنى تننير هذا نن نك أننع ، اا نن ودقنق وتوعـــبـــد هللا : 

علنى يقنين ، لكنن لنن تننل لليقنين طالمنا تعننبك اهنذا القندر ، النذي تقناوز 

حنندود كننل منطننق ، وعلننى العمننوم فكتنناب مننوريس اوكنناي مطبننوع االعرايننة 

تباعنا ، لكنن سنوف أعطينك معلومنة ادار المعارف المنرية ، وتنفد طبعاته 

 وصدق رسالته . يه وسلم ، صلى هللا علعلى صدق نبول م مد تدل ة طبي
 

 وما هي ؟؟  عبد المسي  :
 

قنا لين :    اأن نسنمي ونكبنر عليهن اان  طعومننالقد أمرننا دينننا عنند عـــبـــد هللا :  

اسم هللا ، هللا أكبنر   ، فهنل تعلنم إن مقنرد التسنمية عنند النذا  تطهنر الل نم 

النذي ال يسنمى  ، وأن الل نمتعقيما نامال من أية مكرواات وجراثيم وتعقمه 

، وهننذا لننيس ويكنون فاسنندا وال يكبنر عليننه تكثننر انه القننراثيم والميكرواننات 

كالما مرسال ، ال نتا  أا ا  عديدل قام اها علماء متخنننون ، فنإاا كنان 

 فال اد أن يعني ني ا ألي عاقل ، أليس كذلك ؟؟  اهذا حقيقي
 

في أاني ؟؟ ، عند اني إلنى وهل تريد مني ترك ديني لمقرد كالم تلقيه  عبد المسي  :

موضنوعنا ، إننني أطالنب اشنيء م ندد ، أن تن تيني ااسنم أحمند فني النقيننل 
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تقول اشارل قرآنكم ، اسورل الن  ، أما تعقيم الل وم لمقرد اكنر اسنم كما 

 هللا عليها فهذا م ال ، ولن أصدقه . 
  

 كي  ؟؟  عـــبـــد هللا :
 

  وإا قننال عيسننى ورل الننن  تقننول : أليسننع اريننة السادسننة منن سنن عبند المسنني  :

اان منريم ينا انني إسنرا يل إنني رسنول هللا إلنيكم ، منندقا لمنا انين يندي منن 

التنننورال ، ومبشنننرا ارسنننول يننن تي منننن اعننندي اسنننمه أحمننند ، فلمنننا جننناءهم 

، ف نننا أرينند أحمنند مننن النقيننل ، األلنن   االبينننات قننالوا هننذا سنن ر مبننين  

 وال اء والميم والدال . 
 

قل لي اداية : منا اللغنة التني تكلنم اهنا نبني هللا عيسنى انن منريم علينه  د هللا :عـــبـــ

؟؟ ، ومنننا أقننندم النسننن  الموجنننودل ارن منننن  وأتباعنننه أنننننارهالسنننالم منننن 

 األناجيل ؟؟ ، وا ي لغة كتبع ؟؟ 
 

السنريانية أو وحواريينه االلغنة  وأتباعه أننارهالرب يسوع تكلم من  عبد المسي  :

ي صنورل منن صنور اللغنة العبرينة ، أو تطنور لهنا فني مرحلنة اررامية ، وه

مننن مراحلهننا ، وأقنندم نسننخة مننن نسنن  األناجيننل لنندينا ارن مكتواننة االلغننة 

 . ، لضياع األصل المكتوب ااررامية اليونانية 
 

تلك حرف األلن  وال ناء والمنيم أو الغريقية وهل في اللغة اليونانية  عـــبـــد هللا :

ل لو جمعنع هنذه ال نروف فني اللغنة اليونانينة اننفس ترتيبهنا والدال ، أي ه

 ؟؟ ، هذا إن وجدت من أصله في اللغة العراية تعطي نفس المعنى 
 

 االت كيد ال .  عبد المسي  :
 

إان فلمننا تطلننب مننني المسننت يل والخطنن  ؟؟ ، عليننك أن تطلننب معنننى  عـــبــننـد هللا :

ذي اني فيه المعنى ، ألن منا لنديكم الكلمة امدلولها فق  ، أو امدلول اللف  ال

، وأيضننا ليسننع هننذه اهننا  كتبننعاألصننلية التنني  امننن األناجيننل لننيس الغتهنن

، انل الغنات على نبي هللا عيسنى علينه السنالم األناجيل هي األصل الذي نزل 

 . وحقيقتها مترجمة ، ال نعرف مدو ص ة ترجمتها 
  

مهمنا كنان مته الفظه كما هنو لكن هذا اسم علم ، ومن المفترا ترج عبد المسي  :

 . في أي لغة ، فهو يترجم لفظا ومعنى 
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نند   اسننم  عـــبــننـد هللا : أيضننا تطلننب مدلولننه ومعننناه ، ال حروفننه ومبننناه ، فـننـ   أ ْحم 

نند    ، امعنننى كثيننر ال منند والت مينند والشننكر ، وهننذا  م  تفضننيل مننن الفعننل   ح 

له ، ويشننمل جميننن ألن أي علننم   اسننم   مبننني فنني لغتننه علننى معنننى يشننم

مشتقاته ، فإاا ارتب  الفظنه ت ندد مدلولنه اهنذا اللفن  ، ولنذا فالترجمنة انين 

فقنن  ، وإن كننان للفنن  اللغننات هنني ترجمننة معنناني ال ترجمننة ألفننا  وحننروف 

 .  ، اين اع  اللغات إلى حد ما وجود أيضا 
 

اننل هنني لكنن ليسننع البشننارل فني اريننة القرآنينة اشننارل أعننالم فقن  ،  عبند المسنني  :

 اشارل نبول ااسم م دد ، وصفات أيضا ، وهذا الذي أقنده وأعنيه .  
 

هننذا جميننل ، وأنننا أوافقننك فنني هننذا ، فالبشننارل اشننارل نبننول ورسننالة  عـــبــننـد هللا :

، لكنن هنل تعلنم أن لرسنولنا وهي تنه لرسول معين ، وم دد ااسنمه ووصنفه 

منند وأحمنند ، وكننال الكننريم صننلى هللا عليننه وسننلم أسننماء عدينندل ، منهننا م 

، أي أحمننند االسنننمين منننذكورين فننني كتنننااكم النننذي تقدسنننونه لفظنننا ومعننننى 

 ؟؟   وم مد 
 

 أجادلك في اسمين !!  ف صب عكنع أجادلك في اسم واحد ،  عبد المسي  :
 

صلى هللا علينه وسنلم الفظنه ومعنناه وصنفاته    م مد  أوال ورد اسم  عـــبـــد هللا :

ألناجيل مرات كثيرل ، ثانيا حاول رجال ديننكم علنى ، ومواقفه في التورال وا

منندار العنننور لنننق تلننك الرهاصننات والبشننارات اعيسننى اننن مننريم عليننه 

السننالم ، دونمنننا تبنننر ا قيقنننة معننننى تلننك البشنننارات ، ولهننذا فإنننننا حنننين 

، ثالثنا ورود اسنم نطالعها اليوم نقدها اعيدل عن عيسى علينه السنالم تمامنا 

ترجمننة معننناه مننن ارراميننة لليونانيننة ، وهننذا ال ينفنني مبننني علننى    أحمنند  

 . ويدعمه في ترجمات أناجيلكم وجوده ، ال يؤيده 
 

، ألنيس هنذا ولمااا ورد م مد الفظه ومعناه ، وأحمند امعنناه فقن  ؟؟  عبد المسي  :

 غريبا ؟؟
 

ورد  –صننلى هللا عليننه وسنننلم  –ألن م منندا ال ، لننيس هننذا غريبنننا ،  عـــبــننـد هللا :

مننن  اللغننة العبريننةاننالتورال ، والتننورال كتبننع فنني أصننلها االلغننة العبريننة ، و

نفس عا لة اللغة العراية ، ولنذا فقنذورهما واحندل ومتشنااهة إلنى حند كبينر 

، اكثينر منن انا ننها جدا ، عالول على أنها ما زالع ايننا يتكلم اها أهلها 

ى ألسننة ال ااامنات أو أن النا العبري القديم مازال موجنودا علن، القديمة 

أمنا أحمند فقند ورد االنقينل ، والنقينل في المعااد كما هو ، أو قريبا مننه ، 
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ضنناع القديمننة العبريننة  ، التنني هنني لهقننة مننن لهقننات الننذي كتننب اارراميننة

وفقد ، ولم نعد نعثر له على أثر ، لكن وجدنا النسنخة التني كتبنع االيونانينة 

ا لننة اللغننات السننامية التنني منهننا ، وهنني مننن فنننيلة وعا لننة أاننرو غيننر ع

العراينة والعبريننة ، فلقند تننرجم االسننم إليهنا حسننب المعنننى فني لفظهننا هنني ، 

وحين عاد وترجم للعراية من اليونانينة رجنن إلنى اات المعننى األول ، النذي 

 .   ورد امعناه دون منطوق لفظه، ولهذا القديمة ار  من العبرية 
 

 في التورال كما هو لفظا ومعنى ؟؟  وأين ورد اسم م مد عبد المسي  :
 

ينبغننني أن تعنننرف أننننني ارن سننن تكلم فننني ثالثنننة مواضنننن وردت اهنننا  عـــبــنننـد هللا :

نشناد ، أال وهني سنفر التثنينة ونشنيد األ البشارل ام مد صلى هللا عليه وسلم

وإنقيننل يوحنننا ، وهننذا حتننى ال يضننين منننا الكننالم ، لننذا أتمنننى أن تسنناعدني 

ي كالم جانبي ، حتنى تكتمنل المعناني التني نرغبهنا ، هنذا إن اعدم الخرو  أل

 كنع ترغب حقا في المعرفة . 

اننل أرغنب ا ننق ، وأنننع ال تندري منندو سننعادتي امنا ن ننن فيننه ، ألن  عبند المسنني  :

 هذه اللقاءات ساعدتني في الب ن كثيرا . 
 

ألعننداد مننن اورد فنني سننفر التثنيننة ، االصنن ا  الثننامن عشننر ،  أوال عـــبــننـد هللا :

  يقننيم لننك الننرب إلهننك نبيننا ، مننن حتننى العشننرين ، وفيهننا :  الخننامس عشننر

وسطك ، من إاوتك ، مثلي ، لنه تسنمعون ، حسنب كنل منا طلبنع منن النرب 

إلهك في حوريب ، يوم االجتماع قا ال : ال أعنود أسنمن صنوت النرب إلهني ، 

قند أحسننوا فني وال أرو هذه النار العظيمة أيضا ل ال أموت ، قال لي النرب : 

ما تكلموا ، أقيم لهم نبيا من وس  إاوتهم ، مثلك ، وأجعنل كالمني فني فمنه 

، فنيكلمهم اكننل منا أوصننيه ويكننون أن النسنان الننذي ال يسنمن لكالمنني الننذي 

يتكلم اه أنا أطالبه ، وأما النبني النذي يطغني فينتكلم ااسنمي كالمنا لنم أوصنه 

وهننا  ، رو فيمنوت النك النبني  أن ينتكلم انه ، أو النذي ينتكلم ااسنم آلهنة أان

العشننرين علننى صنن ة رسننالة م منند صننلى هللا عليننه  الانند أن نسننتدل االعنندد

وسلم ، وص ة نبوته ، ألنه قد تكلم ااسم النرب ، واكنالم أوصناه انه النرب ، 

ولننم يعاقننب م منند صننلى هللا عليننه وسننلم مننن الننرب ، اننالرغم مننن اوضننه 

منن واضن  ، فهنذا اعتنراف انين حرواا كثيرل من أجل الدعول التي اعن اهنا 

كتننااكم الننذي تقدسننونه ، اننن ة الرسننالة التنني جنناء اهننا م منند اننن عبنند هللا 

 صلى هللا عليه وسلم . 
 

ولكن هنذه البشنارل ااصنة اراننا يسنوع المسني  ، ال ام مند انن عبند  عبد المسي  :

 هللا ، والدال ل على الك كثيرل مثبتة اينة . 
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، هنذا جمينل ، وهنل راكنم يسنوع المسني  قند أصنب  ارن  راكم يسنوع عـــبـــد هللا :

إلهنا ، وهنو ضنلن ركينز منن  إنكم تقولون ، انل تعتقندون أن عيسنىنبيا ؟؟ ، 

أضالع الله الذي هو الثنالو  ، والننا يقنول   نبينا منن وسن  إانوتهم   ، 

، ومن غير المعقول أن يكنون اللنه إلهنا ونبينا فهل لهذا الله إاول أيضا ؟؟ 

 ت الوقع . في اا
 

 ال تكثر علي ااألس لة حتى أستطين الرد عليك .  عبد المسي  :
 

  أقنيم لهنم نبينا منن وسن  إانوتهم ، لنبندأ منن جديند ، ارينات تقنول :  عـــبــنـد هللا :

، التعبينر   مثلننك   هننا لمننن ؟؟ ، أي مثننل  مثلنك ، وأجعننل كالمني فنني فمننه  

 من ؟؟ 
 

 عبير موجه لنبي هللا موسى في التورال . مثل موسى ، هذا الت عبد المسي  :
 

 جميل ، صدقع ، وموسى عليه السالم اشر أم إله ؟؟  عـــبـــد هللا :
 

 ال اشر ، وليس إلها .  عبد المسي  :
 

فهننو إلننه ، لننيس اشننرا ،  –فنني اعتقننادكم  –عليننه السننالم أمننا عيسننى  عـــبــننـد هللا :

إلهننا  –فنني  نننكم واعتقننادكم  –فنن ين المثليننة هنننا ؟؟ ، فعيسننى عليننه السننالم 

، ليس مثل موسى عليه السالم ، وهنا إما أن تقعلوا عيسنى اشنرا واان إله 

 ، أو تقعلوا موسى إلها ، وهذا نيء يعود إليكم .
 

ولكن ، هنناك دال نل تبنين انالف النك ، والمثلينة مت ققنة فني جواننب  عبد المسي  :

   أارو ، وتنطبق على الرب يسوع ، ال على غيره .
 

مننا هنني تلننك النندال ل التنني تت قننق فيهننا المثليننة اننين عيسننى وموسننى  عـــبــننـد هللا :

 عليهما السالم ؟؟ 
 

نعم ، كان موسى يهوديا من اني إسرا يل ، والرب يسنوع أيضنا كنان  عبد المسي  :

يهوديا من اني إسرا يل ، كذلك كان موسنى نبينا ، والنرب يسنوع أيضنا كنان 

 نبيا . 
 

جميننن أنبينناء اننني إسننرا يل كننانوا يهننودا ، وكننانوا أنبينناًء ، وإن كننان   :عـــبــننـد هللا

إلهنا فنال ينبغني أن ينسنب إلنى طا فنة  –كمنا تعتقندون  –عليه السالم عيسى 

معينة ، وال ين  أن يكون نبيا ، ألننه إلنه ، يرسنل هنو األنبيناء ، وال يُْرس نل 
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ثالثنة أننياء ،  هو ، ثم منا رأينك إن وافنق م مند موسنى عليهمنا السنالم فني

 أفيكون أحق اتلك النبوأل من عيسى عليه السالم ؟؟ 
 

 نعم يكون هو األحق ، لكن م مدا ال يوافق موسى في نيء .  عبد المسي  :
 

موضننوعيا فنني حكمننك ،  ، وكنننْ  اسننمْن ، وزْن ، وفكننْر ، وال تتعقننلْ  عـــبــننـد هللا :

ة ، وعيسنى علينه فم مد وموسى عليهما السالم كالهمنا اشنران ، غينر آلهن

السنالم فني اعتقنادكم إلنه ، م مند وموسنى عليهمنا السنالم نبينان رسنوالن ، 

وعيسننى عليننه السننالم إلننه فنني معتقنندكم ، م منند وموسننى عليهمننا السننالم 

 –الثنالو  ، وعيسنى علينه السنالم إلنه أقانيم اشران ، وليسا هما أقانيم من 

موسنى عليهمنا السنالم وأقنوم منن أقنانيم الثنالو  ، م مند و –كما تعتقدون 

اعند موتنه  امنهمن دفننا فني اناطن األرا ، ولنم يقنم أيماتنا موتنا طبيعينا ، و

وال عادا وال رجعا لل يال ، ولم يرفن أحد مننهم فني السنماء ، وال جلنس أحند 

صننلب  –فني معتقندكم  –منهمنا علنى يمنين النرحمن ، وعيسنى علينه السنالم 

فنن فني السنماء ، وم مند وموسنى مقتوال ، ثم دفن ، ثم قام اعد موته ، ثنم ر

عليهما السالم لم يمكثا في الق نيم ثالثنة أينام ، وعيسنى علينه السنالم مكنن 

في الق يم ثالثة أينام ، م مند وموسنى عليهمنا السنالم ولندا والدل طبيعينة ، 

السننالم والدتنه كانننع إعقننازا ، وال  ثنم تزوجننا وأنقبنا أاننناء ، وعيسننى علينه

م مننند وموسنننى و،  وأنقنننب أانننناء أم ال ؟؟ ،نننندري أتنننزو  عيسنننى أم ال ؟؟ 

، وعيسننى علينه السننالم ولنند والدل طبيعيننة عليهمنا السننالم ولنندا منن أب وأم 

، م منند وموسننى عليهمننا السننالم أنننزل عليهمننا والدل إعقنناز مننن أم اننال أب 

الوحي ادين وله تشنرين مسنتقل ، وعيسنى علينه السنالم أننزل علينه النوحي 

ما جناء انه موسنى علينه السنالم ، فهنو لنم ين ت اال تشرين جديد ، ال اإكمال 

رغنننم  –ليغيننر الننننامو  ، الكتننناب الننذي أننننزل علنننى موسننى علينننه السنننالم 

انناقو لننم يضننن ، وهننو اننين أينندي أتباعننه إلننى ارن رغننم ت ريفننه  –ت ريفننه 

وتبديله ، كذلك الكتاب الذي أنزل علنى م مند صنلى هللا علينه وسنلم ، اناقو ، 

، أما الكتاب الذي أننزل علنى بد اه أتباعه ليل نهار ، ويتعم فو  ارعاية هللا

، فمننن وااتفننى أصننله وال أثننر لننه حتننى ارنعيسننى عليننه السننالم فقنند ضنناع 

 ؟ أنبه اموسى عيسى أم م مد عليهم جميعا أفضل النالل وأتم التسليم 
 

أنبه اموسى ، لكنن لنيس معننى هنذا أن م مندا هنو  هكذا يكون م مد عبد المسي  :

 النبول والكتاب .  الذي سيعطى 
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، منن الصن ا  التاسنن والثالثنين ،  العندد الثناني عشنرلنو أننك قنرأت  عـــبــنـد هللا :

من سفر إنعياء لعلمع أن النبنول والكتناب لنن تندفن إال إلنى م مند صنلى هللا 

 عليه وسلم . 
 

 كي  ؟؟  عبد المسي  :
 

يعننرف القنراءل والكتااننة ،  م مند صننلى هللا علينه وسننلم كنان أمينا ، ال عـــبــنـد هللا :

  أو يندفن قنول : كنان متعلمنا مننذ الننغر ، و الننا يوعيسى علينه السنالم 

الكتنناب لمننن ال يعننرف الكتااننة ، ويقننال لننه : اقننرأ هننذا ، فيقننول : ال أعننرف 

، وقننننة ننننزول النننوحي ألول منننرل علنننى    56/12الكتاانننة ........ إننننعياء 

، انل هني ، ومطااقنة لهنذا تمامنا  م مد صلى هللا علينه وسنلم معروفنةالنبي 

، فلقد قال لنه جبرينل اقنرأ ، فنرد علينه : منا أننا اقنارئ ، وهنذا ثاانع فني هذا 

السيرل النبوية ، وموثق فني التناري  ، أمنا عيسنى علينه السنالم فنالمفترا 

أنه إله ، والله ال يفترا فيه العقز والقهنل ، ألنيس كنذلك  –في زعمكم  –

اجيلكم أن عيسنى علينه السنالم كنان متعلمنا ولنم يكنن ؟؟ ، كذا المعلوم من أن

أميننا ، مثننل رسننولنا صننلى هللا عليننه وسننلم ، ال يعننرف القننراءل وال الكتااننة ، 

 م ، ثم ما لنا ننذهب اعيندا والنننوبفهذا وص  لم مد صلى هللا عليه وسل

  يقننيم لننك الننرب إلهننك نبيننا ، مننن وسننطك ، مننن السننااقة تقننول اوضننو  : 

، فاهلل عز وجل لو كان يقند أنه سنيقيم لهنم  له تسمعون  إاوتك ، مثلي ، 

نبينا منن انني إسنرا يل لقنال :   أقنيم لهننم نبينا مننهم أو مننكم   لكنن قنال مننن 

إاننوتهم ، وإاننول اننني إسننرا يل هننم العننرب ، ال غيننرهم ، ولننو أراد عيسننى 

 عليه السالم لقال منكم . 
 

المزعننوم لنبننيكم تتوافننق مننن  رامننا !! ، لكننن مننا الننذي اقننة الننوحيعبند المسنني  : 

 نا إنعياء ؟؟ 
 

اقرأ ما روي في السيرل النبوية ، فني القنزء الثناني ، منن كتناب سنبل  عـــبـــد هللا :

الهنندو والرننناد فنني سننيرل ايننر العبنناد ، طبعننة إحينناء التننرا  السننالمي ، 

وهننو مننن  –التااعننة لننوزارل األوقنناف ، لالمننام م منند اننن يوسنن  النننال ي 

، فنني انناب انندء  -فنني سننيرل الرسننول صننلى هللا عليننه وسننلم  أنننمل الكتننب

الوحي ، ما يثلل صدرك ، لكنن إلينك رواينة البخناري فني اناب اندء النوحي ، 

والبخاري هو أص  كتب ال ندين التني يعتمندها المسنلمون السننة فني جمينن 

اقاع األرا ، وفيهنا   حندثنا ي ينى انن اكينر قنال: حندثنا اللينن عنن عقينل، 

رضني هللا عنن عنرول انن الزاينر، عنن عا شنة أم المنؤمنين  عن اان نهاب،

أنهننا قالننع: أول مننا انندوء اننه رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم مننن عنهننا 
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الننوحي الرؤيننا النننال ة فنني النننوم، فكننان ال يننرو رؤيننا إال جنناءت مثننل فلننق 

وهنو  -النب ، ثم حبنب إلينه الخنالء، وكنان يخلنو اغنار حنراء، فيت ننن فينه 

الي اوات العدد قبل أن يننزع إلنى أهلنه، ويتنزود لنذلك، ثنم يرجنن اللي -التعبد 

إلنى اديقننة فيتننزود لمثلهنا، حتننى جنناءه ال نق وهننو فنني غنار حننراء، فقنناءه 

ف اذني فغطني حتى الن  منني :  قال ، ما أنا اقاروء:  الملك فقال: اقرأ، قال

انينة : اقرأ، قلع منا أننا اقناروء، ف انذني فغطنني الث القهد، ثم أرسلني فقال

: مننا أنننا اقنناروء،  : اقننرأ، فقلننع حتننى النن  مننني القهنند، ثننم أرسننلني فقننال

ف اذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال : } اقرأ ااسم راك النذي النق. النق 

  ، فرجننن اهننا  5 – 1  العلنق ..... { النسنان مننن علنق. اقننرأ ورانك األكننرم 

اديقننة انننع رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم يرجنن  فننؤاده، فنندال علننى 

فزملننوه حتننى اهننب عنننه ،  زملننوني زملننوني اويلنند رضنني هللا عنهننا فقننال:

فقالننع  ، لقنند اشننيع علننى نفسننيوع، فقننال لخديقننة وأابرهننا الخبننر: الننر

اديقننة: كنننال وهللا منننا يخزيننك هللا أاننندا، إننننك لتنننل النننرحم، وت منننل الكنننل، 

 وتكسنب المعندوم، وتقنري الضنني ، وتعنين علنى نوا ننب ال نق. فانطلقنع اننه

، ااننن عننم  اديقننة حتننى أتننع اننه ورقننة اننن نوفننل اننن أسنند اننن عبنند العننزو

اديقننة، وكننان امننرءا تننننر فنني القاهليننة، وكننان يكتننب الكتنناب العبراننني، 

فيكتنب مننن النقيننل االعبرانينة مننا ننناء هللا أن يكتننب، وكنان نننيخا كبيننرا قنند 

عمي انره ، فقالع له اديقة: ينا انن عنم ، اسنمن منن اانن أاينك. فقنال لنه 

؟ ف ابره رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم ابنر  رقة : يا ان أاي مااا تروو

منا رأو، فقنال لنه ورقنة : هنذا الننامو  النذي ننزل هللا انه علنى موسنى ، ينا 

ليتني فيها جذع ، ليتني أكون حيا إا يخرجك قومنك ، فقنال رسنول هللا صنلى 

رجنل قن  امثنل قنال : نعنم ، لنم ين ت مخرجي هنم ؟   ،  هللا عليه وسلم :   أو

مننا ج ننع اننه إال عننودي ، وإن ينندركني يومننك أننننرك ننننرا مننؤزرا ، ثننم لننم 

ينشننب ورقننة أن تننوفي ، وفتننر الننوحي   ، لكننن أعقننب مننا فنني األمننر هننو أن 

ينسنب لورقننة اننن نوفننل نننعر ، معانيننه تسننتقيم لرجننل عننايص تلننك المنننادر 

التنني موحيننة لمننا فنني تلننك الكتننب  إرهاصنناتهالمسنني ية جينندا ، ولهننذا كانننع 

درسوها جيدا ، وانرغم الشنك حنول هنذا الشنعر منن اعن  علما ننا وأدااءننا 

إال أني ال أستبعد أن يكون لنه ، أو تكنون لنه اطنرات تماثلنه ، لكنن لنو تنيقن 

أن هننذه األايننات لورقننة حقيقننة لنننارت لنننا منننادر عرايننة فنني هننذا األمننر ، 

 وهي متعددل ومنها : 
 

 هـرِّ و الـق ــدرِّ لـدَّ يـا لـلــرجـالِّ وصْرفِّ ا          

ـرِّ                                                      ــيـ  ـْن غِّ ـــــاه هللا مِّ ـا لـشــيءو ق ـــض   وم 

ى اـديـقـةُ تـدُعــو            نِّــي ألْاـبــرهـاحــتَـّ
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اه س                                                       ـي النا   من أُا  أ ْمـــًرا ، أر   رِّ ــــي ــ تِـّ

تْــنِّــي اِّــ ْمــرو ق ــد           ـبَّـر   سـمـْعــُع اِّــهِّ وا 

ـض ى من ق                                                       ـا م   م الدهر و الُعُنرِّ ــديــفِّـيـم 

ــيـــه ويُ          ـــد  ي ـــ تِـّ ـُرهـــْخــاِّــــ نَّ أْحــم   ـبِـّ

ــْبــريــُل : أنَّ                                                    ـبْــعُــو   إلى البشرِّ ــــجِّ  ــك  م 

ْرجِّ          ي تـ  ــلَّ ال ــذِّ ــزهف ـقُـْلـُع : ع   ـيـن يُـنـْقِّ

ـريل ــكِّ الل ــهُ ، ف ـر                                                         ظِّ يـر  وانـتـ  ـي الخ   ج ِّ

ـــي         ــيــهِّ إلـــْيـــن ـــا ك  ـــلِّ ـهوأرسِّ ـا ِّـلـ   نُـس 

رِّ ؟                                                     و في النوم و السَّه  ا ي ر   عـْن أْمره ، م 

ـــا م          ــانـ  ــيــن أتـ  ـقًـا عقباف ـــق ــال  حِّ  ـنْـطِّ

ـلْـد والشَّع رِّ                                                      ــالِّـــي الـقِّ ــْنــهُ أع  ــ ُّ مِّ  ي ــقِّ

ــ       ــه  ــيــن  هللاِّ واج  أيــــُع أ مِّ ـيإن ِّــــي ر   ـنِـّ

ل ْع من أْعـظ                                                        ــورِّ فِّـي ُصـورلو أُْكمِّ  ـمِّ الـنُّ

ــاد  الـ       ــر  ف ـك  ـم  ُرنيثُـــمَّ اْســتـ  ـوُف يُْذعِّ  خ 

ن  الشقرِّ                                                      ــولِّــي مِّ ـْن ح  ــا يُــس ــل ِّــُم م  ــمَّ  مِّ

ـن ِّي        –وما أدري أي ْندُقُني  – فـقُـْلـُع :   

ل السُّورِّ                                                      تْـلُــو ُمـنْـز  ـــوف  تُـْبـع ـُن تـ   أ ْن س 

ــوف  أُْنـبِّـيـك  إن أْعــل ــنْ         ــع  د ْعــوت هموس 

ــــ                                                      ــن و وال ك  ــــادِّ اِّــــال م  ــه  ــن  الـقِّ  ــد رِّ مِّ
  

إن كنان هنذا  –لكن ورقنة انن نوفنل هنذا  نل علنى نننرانيته ، فلمنااا  عبد المسي  :

، إن اقناء ورقننة لنم ينؤمن مننن م مند ، ويندال السنالم ؟؟  –الكنالم صن ي ا 

اننن نوفننل هننذا علننى ننننرانيته معننناه إمننا أن هننذا كننالم كننااب ال أ  لننه مننن 

ي التناري  ، وأنننار ال ق ، وإمنا أن ورقنة هنذا لنم يكنن لنه وجنود حقيقني فن

 . على هللا م مد ااترعوه ليؤصلوا كذاهم وافتراءاتهم 
 

لقد مات ورقنة قبنل ننزول النوحي علنى م مند صنلى هللا علينه وسنلم ،  عـــبـــد هللا :

أي قبل اعثته صلى هللا عليه وسلم ، ولكنه عنرف أن م مندا صنلى هللا علينه 

ورال والنقينل ، ولكنننه وسنلم سنيكون نبنني هنذه األمننة ، النذي اشننرت انه التنن

تثبع لنفسه فظل على ننرانيته ، أو كنان حنيفينا ثنم تنننر ، ألن المسني ية 

وواقعنا ، فلنم يننرد أن كاننع آانر وحني منن السنماء انين أيندي الننا  حقيقنة 

يموت على غير دين ، ثم إن الننرانية في جزيرل العرب ، وفني هنذا الوقنع 

، والنندليل علننى الننك أن هننناك لننم تكننن ت رفننع اكننل هننذا الكننم مننن الت رينن  

أناجيننل كانننع مننن مسنني ي نننبه القزيننرل العرايننة أكثننر قراننا للنننواب مننن 
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غيرها ، واينها واين تلك األناجيل التي هي من الننارو الينوم انون ناسنن 

، حتنى أن النننارو يقولنون إننه منن تن لي  العراني ، ومنها إنقيل الطفولة 

صنلى هللا علينه وعند م مندا  –وفل أي ورقة ان ن –، لكنه العرب المسلمين 

ثنم والمندافن عننه ، المعنين إاا الوحي جاءه وهو حني ليكنونن نننيره وسلم 

لكنن كين  عنرف ورقنة مات ورقة قبل اعثة الرسول صلى هللا علينه وسنلم ، 

 أن م مدا صلى هللا عليه وسلم هو النبي ارتي ؟؟ 
 

 لسع أدري .  عبد المسي  :
 

نشناد ، االصن ا  د فني سنفر نشنيد األور –وهذه هني الجاانة  –ثانيا  عـــبـــد هللا :

  حلقنه حننالول ، وكلنه مشننتهيات ، هننذا الخنامس ، اريننة السادسنة عشننرل : 

، وننننا هنننذا االلغنننة العبرينننة  حبيبننني ، وهنننذا اليلننني ينننا اننننات أورننننليم  

ֶזה  ַמֲחַמִדים   ִחּכֹו ַמְמַתִקים ְוֻכּלֹו: انالتورال هننو 

ִלם  דֹוִדי ְוֶזה ֵרעִ  انه وردت ، وهنذا التعبينر  י ְבנֹות ְירּושָׁ

العراينة اللغنة االتني نطقهنا وااللون األحمر ، هي التي    م مديم  كلمة 

   م مد   انيغة التعظيم ، مثل ألوهيم . لفظا ومعنى 
 

امعنننى م منند ، وجنناءت امعنننى  لكنهننا فنني الترجمننة العرايننة لننم تنن تِّ  عبنند المسنني  :

 هي وص  ، وليسع علم . ، وأو ملذات مشهيات 
 

يا صاحب العقنل : هنل أصندق الننا األصنلي ، فني لغتنه األصنلية ، أم  عـــبـــد هللا :

أصدق الترجمة الكاااة والم رفة في لغة ال تمع للغة األصلية فني ننيء ؟؟ 

، إن اللغننة العبريننة مننن اللغننات السننامية ، مثننل العرايننة تمامننا ، وجننذرهما 

  ، والسنننؤال هننننا : لمنننااا تنننرجم مفرداتهمنننا تقريبنننا فننني كثينننر منننن واحننند 

ים ، ولنننم يتنننرجم إلنننى لفظنننه ومعنننناه وملنننذات إلنننى مشنننهيات    ַמֲחַמדִּ

منن أن الكنالم الندا ر فني سنياق الننا هنو ال ندين عنن    م مد  ال قيقي 

 نخا م دد ، أي رجل اعينه ؟؟ 
 

ع قنبال كمنا وصنفته أنن –لكن هل ترضى أن يكون هذا الكالم الفناحص  عبد المسي  :

، هننل ترضننى لنبننيكم م منند نشنناد التنني انشننيد األ، واألوصنناف الخارجننة   –

 !؟؟ ذلك ا
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هننذا  جميننل أن تقننول أنننع هننذا عننن هننذا السننفر ، فمسننت يل أن يكننون عـــبــننـد هللا :

نشناد وحينا منن هللا تعنالى ، ألن انه كلمنات أكثنر الكالم الوارد اسنفر نشنيد األ

، ومعناني أابنن منن فناجرل ة واذي نة من اارجة ، وتعبيرات أند من فاحشن

ومست يل على عاقنل أن يرضناها ، ومست يل على هللا أن يكون هو قا لها ، 

 –لكنننن منننا الغرينننب أن يكنننون منننن حنننرف هنننذه النننننوب وحينننا ونسنننكا ، 

تعمند هننا الف نص لوجنود البشنارل ام مند  –والت ري  قد طال التورال فعنال 

راد أن يلهني الننا  اهنذه المعناني صلى هللا عليه وسلم لفظا ومعننى ؟؟ ، فن 

الخارجة ليتسنى له وضنن الكلمنة امعننى مشنهيات ، فنتال م السنياق ، ولكنن 

  اهر .  –رغم أنوفكم  –هيهات هيهات ، فال ق 
 

لكن لو تطرقنا للغة العبرية ، ومعقمها سنقد أن هذا اللفن  ، وأصنله  عبد المسي  :

اللننذل وال ننالول والقمننال ، فنني اللغننة العبريننة يننندر  فنني معنناني الشننهول و

وهناك ننوب في التورال نفسنها تقسند النك ، فلمنا الصنرار علنى أن النك 

 هو اسم نبيكم   م مد   ؟؟ 
 

إن هننذا حنندين عننن نننخا ،  -1األسننباب كثيننرل وعدينندل ، منهننا :  عـــبــننـد هللا :

لسننليمان والننننارو نسننبوه لعيسننى عليهمننا السننالم ، أصننال اليهننود نسننبوه 

دلينل ، لكنن التنورال نفسننها نسنبته لم مند صنلى هللا علينه وسننلم ،  اندون أي

تعمنند اليهننود  -2فلمننا جنناء اسننم م منند هنننا ؟؟ ، وهننل هننو اسننم عبننري ؟؟ ، 

تشنويه هننذا السنفر اكننل معنناني الفقنور والخناثننة ، حتننى يبعندوا النننا  عننن 

، أو ليلهنوهم اتلنك ، لما له من أهمية عظيمة ، ويشغلوهم اما فيه مطالعته 

اللغنة العبرينة عرفنع  -5. العظيمنة والخطينرل أللفنا  المناكرل عنن ال قيقنة ا

التعظيم فني األسنماء ، ومنن يقنل اغينر النك إمنا جاهنل وإمنا كنااب ، والندليل 

على الك أن التورال حنين ت ندثع عنن أحفناد ننو  وأاننا هم عظمنتهم اننفس 

  وهننذه  النننيغة ، التنني انن لوهيم وم مننديم ، أي الينناء والمننيم ، كمننا فنني :

موالينند اننني نننو  سننام وحننام ويافننن ، وولنند لهننم انننون اعنند الطوفننان ، انننو 

ويناوان وتوانال وماننك وتينرا  ، وانوجنومر  ومنادايافن جومر وماجو  

 وكتيم ودوداننيمانكناز ورينا  وتوجرمة ، وانو ياوان أليشة وترنيص 

، مننن هننؤالء تفرقننع جزا ننر األمننم ا راضننيهم ، كننل إنسننان كلسننانه حسننب 

، وهذا مننداق لقولنه تعنالى    3 - 1/  13با لهم ا ممهم ..........التكوين ق

ُسننول  النَّبِّننيَّ ا:    ين  ي تَّبِّعُننون  الرَّ ني  الَّنذِّ ً  ألُم ِّ ْكتُوانا دُون ننهُ م  ي ي قِّ ننند ُهْم فِّنني  الَّننذِّ عِّ

يلِّ  ْنقِّ الِّ الِّ و  ي مرهم االمعروف وينهاهم عن المنكر وي ل لهنم الطيبنات التَّْور 

  ، فم مند صنلى هللا  132األعنرافالن   ..............م علنيهم الخبا نن وي نر

 . أنفسكم عليه وسلم موجود في التورال والنقيل ولكنكم تعاندون 
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 لكن هناك إنكالية أارو مهمة في هذا الموضوع .  عبد المسي  :
 

 فما هي ؟؟  عـــبـــد هللا :
 

    ַמֲחַמִדים   لل نروف اناب م مديم فني العبرينة لهنا ن نْكل   عبد المسي  :

يل  ند  وننكل يختلن  عنن تْشنكِّ مَّ راينة ، وهنذا يقعلنننا الع اللغنة فني   ُم  

 م مدا ، رسولكم المزعوم . وتقند نشك في أن تكون م مديم تعني 
 

ادأ اا ادء ، وادأ او ادء ، وادأ اي ادء اللغتنان العراينة والعبرينة منن  عـــبـــد هللا :

مننن عا لننة لغويننة واحنندل هنني السننامية ، ورغننم أن اننين فنننيلة واحنندل ، أو 

اللغتنين تشننااه فني كثيننر مننن أمورهمنا ، إال أن هننناك فنوارق أيضننا ، واللغننة 

العراية تمتاز ا نها قد حافظع على كيانها اللغنوي علنى مندار آالف السننيين 

، لذا احتوت العراية جمين اننا ا اللغنة األم دوننا عنن اناقي أاواتهنا منن 

، ال هناك من يسنمي العراينة أنهنا هني اللغنة األم ، وعنهنا تفرعنع السامية 

كل اللغات السامية ، وهو رأي له أسبااه وفيه منطق كبينر ووجاهنة ، وإنني 

والتشنااه األساسني انين اللغنات لنيس مبنينا  –أؤيده ، وليس هذا وقع اياننه 

 على الش ْكلِّ وال ركنات ، انل هنو مبنني علنى ال نروف امخارجهنا وأصنواتها

معانيهننا ، والعبننارات اترااطهننا وتتشننكل منهننا التنني تتكننون منهننا الكلمننات 

فبنرغم كوننه  –، أمنا الش نْكل جزء ر يسي فني تكنوين المعناني أيضنا وتآلفها 

فإننه ال يننافي منا  –في العراينة علنى األانا مؤثرا في المعنى إلى حد كبير 

أن  -1منهنا : ل ، يندألسنباب عدفني اللغتنين اين الكلمتين من تراا  وتشنااه 

قنند اننندثرت قرونننا طويلننة ، وااتعنندت عننن ال يننال  –نفسننها  –اللغننة العبريننة 

أزمانا عديدل ، مما أفقندها كثينرا منن انا ننها األصنلية ، التني ال نسنتطين 

، وما جاءنا منهنا ال نقنزم ، والتعرف على انا نها ال نول عليها اليوم 

أن النننا الننذي ن ننن  -2. قننبال هننو المسننتخدم قننبال فنني تلننك اللغننة كننان أنننه 

قنند أصننااه الت رينن  والتزويننر والتبننديل انننورل  –التننورال  –ارن  يننندده

أن ال ركنات والش نْكل لنم  – 5جعلتنا ال نثق مطلقا فيما ي تينا مننه اسنهولة . 

والثنننامن  خنننامسإال فيمنننا انننين القنننرنين ال –أصنننال  –تننندال اللغنننة العبرينننة 

تمننام اهننذا القانننب مننن أساسننه ، أيضننا الميالديننين ، وهننذا ينندفعنا لعنندم االه

أحننرف المنند لننم تنندال اللغننة العبريننة إال فنني القننرن الخننامس المننيالدي ، كننذا 

أحرف العلة لنم تضن  إلنى العبرينة إال فني القنرن الثنامن المنيالدي ، أي اعند 

ند   موجننودل  -1ننزول التنورال ان كثر منن عشنرين قرننا .  مَّ هنذه الكلمنة   ُم  

ننْكل المتعننارف عليننه فنني اقننامو  ااننن يهننواا ال عبننري / النقليننزي اهننذا الش 
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اللغة العراية ، وإاا أردننا الت كند منن هنذا فعليننا أن ننننع جيندا لل ااامنات 

تلنك الكلمنة ، فسننقد أن نطقهنا االلغنة العبرينة يتنوازو تمامنا  نيقنرؤووهم 

، فم مننند الننذي ُكتِّنننب  وال تبننديل  ، انندون أدننننى تغييننرمننن نطقهننا االعراينننة 

رال للمرل األولى لنم يكنن ُمش نكَّال ، فكين  اننا نتخنذ الش نْكل اريعنة للشنك االتو

ننْكل هنننا اريعنننة للشننك فنني النننا التننوراتي نفسنننه  !فيننه ؟؟ ، ألن ، اننل الش 

التورال األولى األصلية لم تكنن مشنكلة ، فمنا مننادر تلنك التنورال التني انين 

أكبنر دلينل علنى أن  ، لكن هل تعرف ما هوأيدينا ارن ، وهي اهذا الش ْكلِّ ؟؟ 

 هذه الكلمة هي فعال اسم النبي م مد صلى هللا عليه وسلم ؟؟ 
 

 ما هو ؟؟  عبد المسي  :
 

هو ندل حرب اليهود والننارو علنى ت ريفهنا وطمسنها وإاراجهنا  عـــبـــد هللا :

من معناها األصلي إلنى معناني جانبينه هشنة ، فهنم علنى يقنين منن أنهنا هني 

أن يعرفوهنا ، أو  ألتبناعهمسنلم ، ولكننهم ال يريندون م مد صلى هللا علينه و

 تقن أعينهم عليها .   
 

 أنع تبال  كثيرا .  عبد المسي  :
 

ورد في إنقينل يوحننا أراعنة نننوب تنتكلم عنن ننخا واحند ، ثالثا  عـــبـــد هللا :

ي   ، هنننذه النننننوب األرانننن جننناءت علنننى م منننل البشنننارل ،  هنننو   الُمع نننز ِّ

اعنند عيسننى عليننه السننالم ، وهننذه الننننوب هنني علننى  والتبشننير انبنني آتو 

يا آانر .....  وأنا أطلب من ارب الترتيب :     14/  11يوحننا  فيعطيكم ُمع ز ِّ

ي الرو  القد  الذي سيرسنله ارب ااسنمي فهنو يعلمكنم كنل ،    وأما الُمع ز ِّ

  ومتنى جناء ،    24/  11.......... يوحنا  نيء ، ويذكركم اكل ما قلته لكم

ي الننذي س رسننله أنننا إلننيكم مننن ارب رو  ال ننق الننذي مننن عننند ارب  الُمع ننز ِّ

 االاتننداءينبثننق ، فهننو يشننهد لنني ، وتشننهدون أنننتم أيضننا ألنكننم معنني مننن 

  لكني أقول لكم ال نق إننه اينر لكنم أن ،    22 – 24/  13.......... يوحنا 

ي ، ولكنن إن ا هبنع أرسنله إلنيكم أنطلق ، ألنه إن لنم أنطلنق ال ين تيكم الُمع نز ِّ

 ، فمن المعزي هذا ؟؟    2/  14.......... يوحنا 
 

 إنه الرو  القد  ، هكذا قالع اريات االنا السااق . عبد المسي  :
 

  الرو  القد  ؟؟! عـــبـــد هللا :
 

  نعنم ، وهنل تشنكَّ فني النك ، ألسنع أننع النذي استشنهد اهنذا الننا  عبد المسني  :

ي الننرو   القنند  الننذي سيرسننله ارب ااسننمي فهننو يعلمكننم كننل وأمننا الُمع ننز ِّ
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، هننل النننا غيننر واضنن  ؟؟ ، أم ترينند أن تستشننهد اننه علننى أنننه نننيء   

 اشارل انبيكم م مد أيضا ؟؟
 

  نعم ، أريد الك .  عـــبـــد هللا :
 

 تريد الك ! كي  ؟؟  عبد المسي  :
 

تلنك األدلنة والبنراهين هنو االعقل والمنطق واألدلة والبنراهين ، وأول  عـــبـــد هللا :

كتااكم الذي تقدسونه ، لكن قل لني : لنو أن المعنزي هنو النرو  القند  كمنا 

 تدعي فهل جاء أم ال ؟؟ 
 

 لم ي ت اعد .  عبد المسي  :
 

ومتننى سنني تي ، هننل هننناك إرهاصننات امقي ننه ؟؟ ، وكننم سننيمكن فنني  عـــبــننـد هللا :

 األرا ؟؟ وما مهمته التي سينزل من أجلها ؟؟ 
 

لنيس لندينا معلومنات عنن موعند مقي نه ، وال كنم سنيمكن ، ولسنوف  عبد المسي  :

 يدعو إلى عبادل النليب ، والثالو  ، والخالب من جديد .  
 

أليس عيسنى انن منريم علينه السنالم قند النا الننا  ، وصنلب علنى  عـــبـــد هللا :

 ؟؟ ، كما تزعمون النليب 
 

 د على ما جاء اه الرب يسوع . نعم ، ولكنه سينزل ليؤك عبد المسي  :
 

وهل الرب يسوع هذا لم ي سن عمله حتنى يؤكند علينه النرو  القند   عـــبـــد هللا :

؟؟ ، إنننه رب ، وإنننه إلننه كمننا تزعمننون ، فكينن  يسننم  ألحنندو مهمننا كننان أن 

يؤكد على ما يعمله ؟؟ ، وهل سيؤكد على الننليب ان ن يننلب منن جديند أم 

امقننل  –فنني زعمكننم  –قنند تننم وهننو الخننالب ، وكينن  يؤكنند علننى مننااا ؟؟ 

 عيسى قبال ؟؟ 
 

، ولنم ولنن ، وال نعلمهنا إنك تتكلم وتس ل عن احتماالت ال وجود لهنا  عبد المسي  :

 . نفكر فيها 
 

على العموم إنك ال تملك أي دلينل علنى أن المعنزي هنو النرو  القند   عـــبـــد هللا :

 إال هذا النا ، أليس كذلك ؟؟ 
 

 . ، وال ت ويل نعم ، هو كذلك ، وهو دليل ال يقبل أي طعن ، وال نك    :عبد المسي
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أن المعنننزي هنننو النننرو  القننند  ، فهنننل  –جننندال  –سنننوف أفتنننرا  عـــبــنننـد هللا :

؟؟ ، أم لننن مننرل أاننرو وينننزل لنننرا ، وقننع نزولننه ، سينفنننل عننن ارب 

 إلى األرا ؟؟  معا ينفنل وسينزلون ثالثتهم
 

  ا في الك ؟؟ وماا عبد المسي  :
 

سنين ل الثنالو  ويتفكنك ، وأننتم تقولنون إاا نزل الرو  القد  وحده  عـــبـــد هللا :

إن الثننالو  ات نناده أانندي تننام ، وال يطننرأ عليننه التغييننر وال التبننديل ، فكينن  

يلتقي هذا من ااك ؟؟ ، ثم لي سؤال آار : النرو  القند  فني األسنا  لنيس 

حين ينزل للنا  سنيت ول إلنى ناسنوت أم  اشرا ، أي ليس اه ناسوت ، فهل

 سيظل على الهوتيته ؟؟  
 

 لمااا يت ول لناسوت ، ولمااا ال يبقى على طبيعته ؟؟  عبد المسي  :
 

كمنا  –وهل عيسنى علينه السنالم اقنى علنى طبيعتنه أم ت نول لناسنوت  عـــبـــد هللا :

 والهوت حين نزل على األرا ؟؟  –تدعون 
 

 ل أسن لة جدلينة ال طا نل منن ورا هنا ، وهنذه أمنور لنم نخن  إنك تسن عبد المسي  :

 .  ، وعلى طبيعته فيها اعد ، ف ين ي تي المعزي فسنتعرف عليه 
 

 ، ال أكلمك عن عيسى ان مريم عليه السالم . أنا ال أتكلم عن المعزي عـــبـــد هللا :
 

 ولمااا عيسى ارن ، ألسنا نتكلم عن المعزي ؟؟  عبد المسي  :
 

 هل الثالو  من مادل واحدل أم من مواد مختلفة ؟؟  ـبـــد هللا :عــ
 

هذا سؤال ال يقنوز أن تسن له ، ون نن لنن نقيبنك علينه ، ألننك دالنع  عبد المسي  :

، وال العقننول تسننتطين أن وال تسنن ل فيننه فيمنا لننيس مننن حقننك أن تننتكلم عننه 

 سدها . تدركه مطلقا ، ألن العقل إاا أدرك سر األلوهية والراواية أف
 

، ولننيس هننناك سننؤال ال يسنن ل وهننروب منهننا هننذا عقننز عننن الجااننة  عـــبــننـد هللا :

ومتنى   : ، لكن على العموم قل لي : هل فهمع معننى هنذا الننا جيندا عنه 

ي الننذي س رسننله أنننا إلننيكم مننن ارب رو  ال ننق الننذي مننن عننند  جنناء الُمع ننز ِّ

 ؟؟    ارب ينبثق
 

ألوضن  دلينل علنى أن ارتني هنو النرو  القند  النذي  ومنااا فينه إننه عبد المسني  :

 . ، وهو نا واض  ال ي تا  لشر  وت ويل سي تي من عند هللا 
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،  نننا منننه أنكننم ال أم يننتكلم ان ي كننالم  ه هننناينندرك منا يقولنن هننل إلهكننم عـــبــنـد هللا :

 ؟؟ تقرؤون ما سيرسله 
 

داللتننه المعنيننة ،  اننل ينندرك جينندا مننا يقننول ، ولكننل حننرف فنني قولننه عبنند المسنني  :

، لكننن فنني النهايننة والمقننودل ، والتنني فيهننا ال نق الننذي قنند ال ندركننه ن نن 

 .لكل حرف معناه الذي يقنده ويعنيه رانا 
 

فني  –هذا جمينل جندا ، لنو أن المعنزي هنو النرو  القند  ، النذي هنو  عـــبـــد هللا :

انالمعزي    جزء من الله ، واع  منه ، لقال لكم هللا في اشنارته –زعمكم 

المعننزي ...... رو  ال ننق الننذي مننن ارب ينبثننق   ، ولكنننه قننال   مننن عننند 

ارب ينبثنق   ، فعننند هنننا ال تعنني أنننه سيرسننل اعضنه ، ولكنننه سيرسننل نبيننا 

من عنده أليس كنذلك ؟؟ فلنو كنان المعنزي هنو النرو  القند  لقنال ارب :   

 مني ينبثق   .  
 

فهم النا اما لنيس فينه ، وت لنل دالالت اللغنة  أنع تبال  في م اولةعبد المسي  : 

 العراية ، من أن األناجيل لم تنزل االلغة العراية . 
 

اكل منا فينه ، واسنتنطق معانينه ، الذي تقدسونه ال أحاول فهم النا  عـــبـــد هللا :

طالما أنتم تقولون وتزعمون أنه نا مقند  ، وأعمنل عقلني النذي وهبنني 

ى أكون مستري ا فيمنا أعتقند ، ولسنع مثلنك أردد كمنا هللا عز وجل إياه ، حت

انه  ال أفهمه ، ومنا ال أننا علنى اقتنناع الببغاء كل ما أسمن ، وانوصا الذي

، وال يقبله عقلي ، نعم لو أن المعزي هنو رو  القند  لقنال هللا عنز وجنل   

منن ارب ينبثنق   ، أو   مننني ينبثنق   ، لكننن قولنه   مننن عنند ارب ينبثننق   

داللنة علنى أننه لنيس هنو النرو  القند  ، النذي تزعمنون أننه جنزء منن فيه 

الثننالو  ، فننإاا كننان البشننر يخط ننون فاحتمننال الخطنن  فنني الننوحي النننادق 

 .  نها يا معدوم 

 لكن ليس هناك أية داللة على أن هذا المعزي هو نبيكم المزعوم .  عبد المسي  :
 

لنة علنى أن المعنزي هنو م مند صنلى انل هنذه النننوب فيهنا أكبنر دال عـــبـــد هللا :

 . ، أو أحمد الذي تطلبه هللا عليه وسلم 
 

 وكي  ؟؟  عبد المسي  :
 

اداية قنل لني : هنل لفن    المعنزي   موجنود فني جمينن نسن  وطبعنات  عـــبـــد هللا :

 النقيل منذ أن وجد ، أم أنها كلمة أو لفظة غيرت وادلع عن لف  آار ؟؟ 
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انع مبدلة عنن لفن  آانر ، فنال تغيينر فني المعننى والداللنة ، حتى لو ك عبد المسي  :

فاألناجيل حينما ترجمع إلى لغات عديدل مرت امراحل عديندل حتنى تسنتوثق 

 ألفا ها ، وليس هذا اعيب وال انقا فيها . 
 

ال ترقنى أن  والت كيند إان هذه الترجمات التي مرت امراحنل االسنتيثاق عـــبـــد هللا :

ن التبننديل والتغييننر طالهننا لنننقا أو لعقننز عننن التعبيننر ، تكننون مقدسننة ، أل

لكن قل لي : ما اللف  األصنلي النذي اندل عننه لفن    المعنزي   فني الطبعنات 

القديمة لالنقيل ؟؟ ، ولمااا اندل هنذا عنن هنذا ؟؟ ، وفني أي مرحلنة ، وعنن 

 أي لغة ترجم ، أو نقل ؟؟ 
 

ة القديمنة ، واللفن  األصنلي النذي يونانينلتنرجم هنذا اللفن  فني اللغنة ا عبد المسني  :

  ، وهننو فنني اليونانيننة ينطنننق    ااركليننع  انندل عنننه المعننزي هننو لفنن  

، ألن    المعنزي  ، وهو وص  ال علم ، ولهذا استبدل اـ ااركليتو    

 داللة العلمية فيه غير واض ة كالمعزو . 
 

افناء حقيقنة معنناه ، كذاع يا رجل ، لقد استبدل هذا اللف  انالمعزو ل عـــبـــد هللا :

لننفات حنرف ، ألن اللغة اليونانية ال تضني  ل  ااركليتو    وهو ليس 

لنسنماء فني اليونانينة ، كنذا  كالزمنةو  ضناف السنينمطلقا ، ال ت   السين  

   ااركليننع  اليونانيننة مترجمننة عننن    انناركليتو   لننو أنننك قلننع أن 

للغننة العبريننة لننم تعننرف العبريننة ، أقننول لننك كننذاع أيضننا أيهننا الرجننل ، ألن ا

ننْكلِّ ال نروف إال اعند منتننن  القنرن الخنامس للمننيالد ، أي  حنروف المند ون 

ميالد المسي  عليه السالم ، ومن العلماء من يقنول أن معرفنة العبرينة للمند 

والش ْكل لم يتم إال في نهايات القرن الساان للميالد ، ولهذا فناللف  النذي اندل 

  ، وهننو متننرجم عننن    ايركلينننو   ني منننه المعننزو هننو اللفنن  اليونننا

العبننري ، وهننو اللفنن  المعتمنند األصننلي فنني ترجمننات األناجيننل  ايركليننع  

فهننو موجنننود فنني الطبعنننات والترجمنننات    المعنننزي  القديمننة ، أمنننا لفنن  

 .    ايركليع  ال ديثة لنناجيل ، لكن هل تستطين أن تقول لي ما معنى 
 

 .ال ، ال لن أستطين  عبد المسي  :
 

معناه   أحمد   أيها الرجل ، فـ   أحمد   في العراينة هني   ايركلينع    عـــبـــد هللا :

في العبرية وهي   ايركلينو    في اليونانية ، ولهذا فلقد لقن  رجنال ديننكم 

إلى تغييره وتبديله وت ريفنه الفن    المعنزي   حتنى ال تظهنر اشنارل عيسنى 
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كمننا وردت اننالقرآن ، أو ا حمنند لم عليننه السننالم ام منند صننلى هللا عليننه وسنن

  وإا قنال عيسنى اانن الكريم في ارية السادسة من سورل النن  ، وفيهنا : 

مريم يا اني إسرا يل إني رسول هللا إلنيكم منندقا لمنا انين يندي منن التنورال 

ومبشرا ارسول ي تي من اعدي اسنمه أحمند فلمنا جناءهم االبيننات قنالوا هنذا 

أن عيسنى انن منريم أولهنا ت منل دالالت عديندل ، ، وهذه ارية  س ر مبين  

  ينا انني إسنرا يل إنني رسنول هللا عليه السنالم رسنول لبنني إسنرا يل فقن  ، 

رد ونا عليه في إنقيل متنى ، االصن ا  الخنامس عشنر ا، وهذا و إليكم  

  لنم أرسنل إال إلنى انراف اينع إسننرا يل :  لعندد الراانن والعشنرين ، وفينه، ا

أنه لم ي ت لتغيير وال لتبديل نريعة موسى علينه السنالم  يهاوثان،  الضالة  

، فقد قال عيسنى علينه السنالم    مندقا لما اين يدي من التورال  ، كما في 

  ال :  يننل متننى ، االصنن ا  الخننامس ، العنندد السنناان عشننر ، وفيننهفنني إنق

،  تظنوا أني ج ع ألنق  الننامو  أو األنبيناء منا ج نع ألنقن  انل ألكمنل  

 . صلى هللا عليه وسلم تلك الدالالت اشارته ا حمد ثالن و
 

لكن معننى المعنزو فني يوحننا لنه دالالت عديندل تخنال  وصن  نبنيكم  عبد المسي  :

 . هذا 
 

لقد اتفقننا علنى أن المعنزو ال يعنيننا الفظنه وال امعنناه ، ألننه ت رين   عـــبـــد هللا :

إلنى عيسننى  هللا عنز وجننل فن  األصننلي مقنند البشننارل النذي أوحنناهوتبنديل لل

عليه السالم ، والذي يعنينا هنا هو دالالت النا الذي وجند فينه اللفن  ، ألن 

الت ريننن  كنننان منننننبا علنننى اات اللفننن  فقننن  ، فننني هنننذا الموضنننن ، ال فننني 

السننياق كلننه ، ولهننذا فلقنند ورد لفنن  المعننزو فنني العهنند القدينند فنني أراعننة 

وهي علنى الترتينب انين سااقا ،  كما اكرنامواضن ، كلها في إنقيل يوحنا ، 

 الص ا  الراان عشر والص ا  الساد  عشر ، وهي : 

،  األعداد من الخامس عشنر حتنى السناان عشنرفي الص ا  الراان عشر ،  األول :

  إن كننننتم ت بنننونني فننناحفظوا وصننناياي ، وأننننا أطلنننب منننن ارب وفيهنننا : 

 ننق الننذي ال يسننتطين فيعطننيكم معزيننا آاننر ليمكننن معكننم إلننى األانند ، رو  ال

العالم أن يقبله ألنه ال ينراه وال يعرفنه وأمنا أننتم فتعرفوننه ألننه ماكنن معكنم 

 . ويكون فيكم   

  وأمننا :  فنني الصنن ا  الرااننن عشننر ، االعنندد السنناد  والعشننرين ، وفيننه الثنناني :

المعننزي الننرو  القنند  الننذي سيرسننله ارب ااسننمي فهننو يعلمكننم كننل نننيء 

 .  ته لكم  ويذكركم اكل ما قل

والعشنرين ، وفيهمنا    الخامس عشر ، العدد الساد  والسناانفي الص ا الثالن :

ي الننذي س رسننله أننا إلننيكم منن ارب رو  ال ننق الننذي  :   ومتنى جنناء الُمع نز ِّ
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، وتشنهدون أننتم أيضنا ألنكنم معني منن  منن عنند ارب ينبثنق فهنو يشنهد لني

 .  االاتداء  

:   نادي عشنرحتنى ال عشنر ، األعنداد منن الخنامسفني الصن ا  السناد   الراان :

  وأما ارن ف نا ماا إلى الذي أرسلني وليس أحد مننكم يسن لني أينن وفيها 

، لكنني أقنول لكنم ال نق قلع لكم هذا قد من ال زن قلنواكمتمضي ، لكن ألني 

المعنزي ولكنن إن اهبنع إنه اينر لكنم أن أنطلنق ألننه إن لنم أنطلنق ال ين تيكم 

علننى اطيننة وعلننى اننر وعلننى  ، ومتننى جنناء الننك يبكننع العننالمأرسننله إلننيكم

، وأمنا علنى انر فننني ااهنب منا علنى اطينة فننهنم ال يؤمننون اني، أدينوننة

إلى أاي وال ترونني أيضا ، وأما على دينونة فنن ر يس هذا العنالم قند دينن 

 ونستنتل من هذه الننوب معاني هي : ،   
 

لسالم ، انا قوله :   وأنا أطلنب منن ارب ليس هو عيسى ان مريم عليه ا المعزي

فيعطيكم معزيا آار   ، و   ومتنى جناء المعنزي النذي س رسنله أننا إلنيكم   ، 

و  ألنه إن لم أنطلنق ال ين تيكم المعنزي ولكنن إن اهبنع أرسنله إلنيكم   ، و   

متننى جنناء ....   فعيسننى عليننه السننالم فنني هننذه العبننارات يننتكلم عننن نننخا 

 .ن يقل اغير الك يظلم نفسه  لما اينا ، ومآار غير نفسه 
 

لننيس هننو النرو  القنند  ، الننذي هنو أقنننوم مننن أقنانيم الثننالو  الننذي يعبننده  المعنزي

، وهذا ألن الرو  القد  في زعمهنم هنو ارب وهنو االانن ، اليوم الننارو 

، وإاا كنان عيسنى وال ينقطنن وال ين نل وهم اثالثتم في ات اد دا م ال ينفنل 

، كما  هنر منن تلنك النننوب المت د في الثالو  غير المعزي  عليه السالم

 . أيضا فيكون المعزي غير الرو  القد  ، 
 

اراننر سننيمكن معهننم إلننى األانند ، أي أن رسننالته ااقيننة االنندل ، ومنهقننه  المعننزي

اكنل مننا قالنه وجناء اننه عيسنى انن مننريم  همي تنوي علنى كنل نننيء ، وينذكر

سننوو الرسننول الكننريم م منند صننلى هللا  علينه السننالم ، ولننم يقننم اهننذا العمننل

عليه وسنلم ، عنالول علنى أننه صنلى هللا علينه وسنلم ننهد لعيسنى انن منريم 

 عليه .  السالم اال ق الذي يخال  ما هم عليه
 

القديمنة ورد اتلك النننوب النقيلينة ليس هو اللف  األصلي القديم ، الذي  المعزي

ناجيننل ، حيننن اسننتبدل عننن ، انل هننو لفنن  حنندين ، االطبعننات ال ديثنة مننن األ

، الذي يعني أحمد الرسول اكل وضنو  ، الموجنود االطبعنات لف  البيركليع 

القديمة من األناجيل ، وعلى رجال الدين النننارو أن يقندموا تبرينرا علمينا 

االنننا اسننبب وعلننة هننذا التبننديل والتغييننر الننذي تننم لتلننك اللفظننة االطبعننات 

 . ألصلية للنا ، وإال فليعيدوا الكلمة اال ديثة 
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فني  أي الرسول المبشر اه من قبل عيسى ان مريم علينه السنالم يقنين وارد المعزي

معتقنند الننننارو ، ال ينكرونننه ، كنبنني ينن تي اعنند عيسننى عليننه السننالم ، اننل 

، الننواردل صننلى هللا عليننه وسننلم ينكننرون أن يكننون هننو أحمنند نبنني السننالم 

علينه السنالم ، فهنم ينكنرون  يم ، علنى لسنان عيسنىاشارته في القرآن الكر

  الرسول وال ينكرون الرسالة . 
 

نر  اننه فقنن  ، انل وردت لننه صننفات ، ولرسننالته المعنزي  لننم يننرد فني النقيننل كعلننم اُش ِّ

سننمات ال تنطبننق إال علننى م منند اننن عبنند هللا صننلى هللا عليننه وسننلم ، فننإاا 

 اننالواضنن ة راطنننا جميننن هننذه الخيننوط ابعضننها الننبع  تقلننع لنننا ال قيقننة 

 . رتوش 
 

، علنى الننننارو الينوم حسننب معتقندهم هننم أن ينتظنروه ، فننإن جناءهم فقنند المعنزي 

كفوا واستكفوا ، وإن لم ي تهم فليراجعنوا أنفسنهم فني م مند صنلى هللا علينه 

، وهنني حتننى ارن لننم ، فبالنقيننل اشننارل الانند أن تت قننق وسننلم مننن جدينند 

، فهننل هننم علننى وسننلم  تت قنق إال فنني رسننولنا الكننريم م منند صنلى هللا عليننه

  استعداد ألن ينتظروا أكثر من الك ؟؟ 
 

البشننارل انبننول م منند صننلى هللا عليننه وسننلم موجننودل اننالتورال ،  واالصننة األمننر :

وااألناجيل التي يعترف اها الننارو امواضنن عديندل وكثينرل ، فقند قنال هللا 

  ف : تعننالى فنني اريننة السننااعة والخمسننين اعنند الما ننة ، مننن سننورل األعننرا

يَّ  ُسول  النَّبِّيَّ األُم ِّ ين  ي تَّبِّعُون  الرَّ ً  الَّذِّ ْكتُوانا دُون نهُ م  ي ي قِّ الِّ  الَّنذِّ نند ُهْم فِّني التَّنْور  عِّ

يلِّ   ، ْنقِّ الِّ وكثير من رجال دينهم العالمين يعرفون الك جيدا ، فمننهم منن  و 

يل اعند يسلم ، ومنهم من يظل على ما هو عليه ، ألنه ال نبول في اني إسنرا 

، هكذا قال عيسى عليه السنالم فني إنقينل متنى عليه السالم عيسى ان مريم 

، ولم ي ت نبي اعده إال م مند صنلى هللا علينه وسنلم ، وليسنع هنناك أي أدال 

اسنتطاعع نقن  رسنالته ، رسنالة السنالم ، ألنهنا  –علمية وغير علمية  –

شننارات عدينندل رسننالة راانيننة ي فظهننا هللا عننز وجننل انفسننه ، ولقنند وردت ا

االتورال والنقيل انبول م مد صلى هللا علينه و سنلم ، تبنين هي تنه وصنفاته 

ودعوتنننه ومنهقنننه ، ومنهنننا وصنننفه االننننادق األمنننين فننني رؤينننا يوحننننا ، 

ووص  صالته صلى هللا عليه و سلم اسفر صنافنيا و اإنقينل يوحننا ، وفينه 

ا ، و سننينبل أيضننا أن النبنني ارتنني مننن عالمتننه أنننه سنني تيه الننوحي سننماعي

من الغيب ، وقد كان ، فم مند صنلى هللا علينه وسنلم تنبن  انالكثير منن  ا مور

النبنؤات ، وت قننق الكثينر منهننا ، ونبنؤات م منند صنلى هللا عليننه وسنلم غيننر 

نبنؤات الكذانة والعنرافين ، ألنهنا نبنؤات عالينة ورننيدل ، وانرغم كثرتهنا إال 



 295 

 نل صندق نبوتنه صننلى هللا أننه لنم يخطنل فني نبنؤل واحندل قنن  ، وهنذا منن دال

عليننه وسننلم ، أيضننا لقنند ورد اوضننو  اإنقيننل يوحنننا اشننارل القننرآن اننه ، 

ااسنمه واضن ا اغينر لننبس وال تشنكيك ، لكنن أاننى النننارو أن يبقنوا االسننم 

علنى لفظننه ومعنناه فغيننروا وانندلوا ، ونسنوا أن الترجمننات القديمنة قنند أاقننع 

، ألننه أمننر هللا تعننالى  نننهحتنى اسننتعلن ع طالننععلنى اللفنن  كمننا هنو ، لفتننرل 

ولهنذا فكنل م ناوالت هندم واشارته ، التي لنن تم نى ا يندِّ الكفنر والضنالل ، 

ا ، ، علنيهم أن يراجعنوا أنفسنهم فيهنهذه البشارل وهنم منن أوهنام النننارو 

د ، وينطقهنا اليهنود مد لفظا ومعنى موجودل انشيد األنشاثم إن البشارل ام 

ا هنذا السنفر وننوهوه امنا ال يرضني أي دوما فني صنلواتهم ، ولكننهم حرفنو

اوق حتى يبعدوا النا  عنه ، لكن ال ق لن يضين مهما طغنى الباطنل ، ألن 

 .  هللا عز وجل ناصره ومؤيده 

 

 

 

 

 

 والعشرون :  الثانيةالليلة 
 

 

 إن الدين عند هللا اإلسالم

 
  إن تقنول :  من سورل آل عمران ، التني 16في ارية رقم  مااا تقول عـــبـــد هللا :

، منا مندو فهمنك لهنا ، ومنااا تنرو فيهنا منن دالالت  الدين عند هللا السالم  

ومعاني ؟؟ ، وهل حقا يوجد دين يهودي وآانر مسني ي ، كمنا يعتقند العامنة 

 ؟؟ دين هللا في كل زمان ومكان أم هو السالم فق  من النا  
 

للتعنننب ، وهننذه اريننة ، ودينننكم ينندعو جنندا أرو أن إلهكننم متعنننب  عبنند المسنني  :

اينر مثنال علنى النك ، فكين  ال دينن إال السنالم ؟ ، انل إن وجنود هنذه اريننة 

اقننرآنكم لهنني دليننل اضننطراب وتننناق  فنني اات الوقننع ، ألن القننرآن ت نند  

عن الدين اليهودي والدين المسي ي وأنبيا هما فني مواضنن عديندل ، فكين  

هذا اضطرااا ؟ ، أليس هنذا تعنتنا  اه ارن يقول ال دين إال السالم ؟؟ ، أليس
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، ألنم تقنرأ آينة سنورل ؟ ، إنني ال أرو هنا إال أن القرآن يخال  اعضه اعضنا 

  وقالوا كونوا هودا أو ننارو تهتدوا   ؟؟ البقرل التي تقول :   
 

كان منن المفتنرا وأننع رجنل دينن أن تت لنى انالعلم واسنعة األفنق ،  عـــبـــد هللا :

العامنة ، أعمناك حقندك علنى السنالم منن رؤينة ال نق ،  لكنك مثنل كثينر منن

األعمنى ، يعنرف مثلك في الك مثل هذا الذي يدعى زكريا اطر  هذا ال اقند 

مننن سننورل  153ال ننق ولكنننه يطمسننه ، أمننا أنننع هنننا فلننم تكمننل اريننة رقننم 

البقرل ، وننها كالتالي :   وقنالوا كوننوا هنودا أو نننارو تهتندوا ، قنل انل 

حنيفا وما كان منن المشنركين   ، فارينة هننا تنعني وتلنوم علنى  ملة إاراهيم

، منن دياننات م رفنة اليهود والننارو ننركهم اناهلل تعنالى ، امنا هنم علينه 

ولننو عنندلوا التبعننوا ملننة إاننراهيم عليننه السننالم ، وإاننراهيم وجميننن األنبينناء 

 والرسل عليهم جميعا أفضل النالل وأتم التسليم جاءوا االسالم . 
 

، ألنيس هنو النذي زكرينا اطنر  ومنااا تكنره فني هنذا ال اقند األعمنى  د المسي  :عب

يكش  زي  دينكم ؟؟ ، أليس هو الذي يعري جهلكنم ؟؟ ، صندقني إن زكرينا 

اطر  آية من آيات هللا لكم ، لنو تعلمنون ، إننه يعنرف عنن ديننكم أكثنر ممنا 

 . ، ولذا أنتم تخافونه أنتم عنه تعرفون 
 

، إن زكريننا اطننر  هننو آيننة مننن آيننات هللا لنننا ، فلقنند وكننذاع صنندقع  عـــبــننـد هللا :

  إن أنب نا رسولنا الكنريم صنلى هللا علينه وسنلم كمنا ورد فني النن ي ين  : 

  ليننننرن هللا ، وفنني رواينة أاننرو :  هللا ليؤيند هننذا الندين االرجننل الفناجر  

لم ، ، وصنندق رسنننول هللا صننلى هللا عليننه وسننن هننذا النندين انننالبر والفنناجر  

وكننذب زكريننا اطننر  هننذا الفنناجر ، فقنند كننان سننببا فنني معرفننة كثيننر مننن 

الننارو االسالم وحقيقته ، ال وت ولهم من النننرانية إلنى السنالم ، أمنا 

مننهل زكريننا اطننر  فهننو الخننداع والمراوغنة والكننذب ، ولننو تتبعننع موقفننا 

ينر ممنا يهناجم فينه السنالم لعلمنع أننه كنااب وغ –أي موقن  كنان  –واحدا 

أمين علميا ، وي رف فني النننوب التني يخنارهنا علنى هنواه معتمندا علنى 

وجهلهنم جهل الننارو اديننا واقرآننا واسنة نبينا صنلى هللا علينه وسنلم ، 

ولذلك فكل مسي ي يتبنين لنه كذانه يتقنرب لالسنالم ويدالنه ، ادينهم أيضا ، 

يننوت وعقننول ففعننال إن هننذا الرجننل قنند انندم السننالم كثيننرا ألنننه أدالننه إلننى ا

، مثلمنننا أدعنننو لعمنننوم ونفنننو  النننننارو ، ولنننذا ف ننننا أدعنننو لنننه االهداينننة 

 . التافه ، وكذاع أنع ألننا ال نرهب مثل هذا الننارو 
 

هل تنتظر من القما زكريا اطر  أن يندال السنالم ، إننك واهنم ينا  عبد المسي  :

ينا ، ال ، صاحبي ، إن زكريا اطر  هو المطرقة التي يُقنرع اهنا السنالم حال
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ال تذهب في أمانيك اعيدا ، فالرجل مست يل أن يفكر في الداول فني السنالم 

 . ، أنا على يقين من الك مطلقا 
 

قديما قيل عن عمر ان الخطاب رضي هللا عننه :   ال يسنلم عمنر حتنى  عـــبـــد هللا :

يسلم حمار الخطاب   ، وحين أسلم عمر رضي هللا عنه اننندع الكفنر كثينرا 

، وهنذا اعيند  –هدمع أركانه اإسالم هذا الرجل ، ولو أسلم زكرينا اطنر  وت

ليتندعن جاننب كبينر منن النننرانية  -وال يتساوو من عمر رضي هللا عنه 

الم رفننة ، ولننيس هننذا اعينندا علننى هللا عننز وجننل ، فلننو رأو فنني قلننب الرجننل 

 لقعله آية عليكم وعلى دينكم .  ارل من الخير
 

 ير  في قلبه ايرا ؟؟  ولو لم عبد المسي  :
 

لننيقعلن هللا عننز وجننل موتننه عبننرل وآيننة ، وليفضنن نه علننى رؤو   عـــبــننـد هللا :

األنهاد ، وهللا عزينز او انتقنام ، وحينهنا ليعناملن الرجنل معاملنة أاني جهنل 

وأاني لهنب عليهمننا لعننات هللا ، فمننا يفعنل هننذا االسنالم كننل هنذا ويتركننه هللا 

 م كلها ، وال تتعقبن ف اذ هللا نديد .  هكذا ، وغدا سترو القطال
 

لكن متى يؤمن هذا الرجل االسنالم فني نظنرك ، وهنو ي منل كنل هنذه  عبد المسي  :

العنداول لنه ؟؟ ، إنننني أرو هنذا اعيندا جنندا ، فنالقما زكرينا اطننر  قند كننره 

، ومننن السنالم كراهينة األعمننى للمبننرين ، ون ننن فيمنا اينننا نتعقننب مننه 

، ألننه منن أااطينل ، ونستظرف مما يلقينه علنى مسنامعنا م حقده على السال

، لكنن هنناك سنر وراء يقول ما ال نستطين أن نقوله ، لكنننا نشنعر انه تمامنا 

 . الك اال نك 
 

أنع صادق فيمنا تقنول ، فلقند عبن تكم الكنيسنة ضند السنالم االباطنل ،  عـــبـــد هللا :

ا ، لكنننا نشنكر الرجنل ألننه ولهذا فكالم زكريا اطر  هذا يفر  اعضكم كثينر

اكذانه  –أدال السالم إلى ايوتكم ادون جهند مننا ، ونشنكره أيضنا ألننه دفنن 

 –لالسنالم ، أمننا متننى يسنلم هننذا الرجننل ف نين يسنن ل نفسننه كثيننرين أناسنا  –

سننؤاال واحنندا : لمننااا أهنناجم السننالم ؟؟ لمننااا أنننا أحقنند  –اينننه واننين نفسننه 

وت كنند أنننه طننوال هننذه مننا سننر الننك ؟؟ ، ، علننى السننالم كننل هننذا ال قنند ؟؟ 

السنننيين لننم يسنن ل نفسننه هننذا السننؤال ، وقنند تمننر سنننون وينسننى أن يسنن ل 

كنان قسنا مغمنورا ال يندري انه قد ، إن زكريا اطر  أيضا نفسه هذا السؤال 

أحند ، وفقنن ل صننار مننلء السننمن والبنننر ، ف عمتننه األضننواء والشننهرل عننن 

ل ، إن زكرينا اطنر  هنو أكثنر نننراني ال قيقة التي ي اول وأدها اكنل سنبي

مت كنند مننن صنن ة السننالم  ، وهننو أكثننر ننننراني يعلننم كننذب نفسننه ، وهننو 
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يعرف جيدا منااا يلفنق منن أااطينل كااانة علنى السنالم ، كنذا يعلنم منن النذي 

دفعننه لكننل هننذا ، ومننا زال يدفعننه وينندفن لننه ، ولننذا فإسننالمه فضنن  لكيانننات 

، حتنى ال يفضن  منن معناه قتله سنريعا  ، وإسالمهعديدل ، تخشاه ويخشاها 

 . يموله 
 

 لكن لمااا أنع حريا على إسالم الك الرجل ؟؟  عبد المسي  :
 

، ولنيس  -كل الننا   –جميعا إن أي مسلم حريا على هداية النا   عـــبـــد هللا :

على زكريا اطنر  وحنده ، فلنيس اينننا وانين غينر المسنلمين عنداول ، لكنن 

مسلمين للدعول في هذه األرا فقنال تعنالى فني سنورل آل هللا و   جمين ال

  كنتم اينر أمنة أارجنع للننا  عمران ، ارية العانرل اعد الم ة ، وفيها : 

تنن مرون اننالمعروف وتنهننون عننن المنكننر وتؤمنننون انناهلل ، ولننو آمننن أهننل 

، فتلننك يننا  الكتنناب لكننان ايننرا لهننم منننهم المؤمنننون وأكثننرهم الفاسننقون  

المسنننلم وو يفتنننه ، التننني منننن أجلهنننا النننق ، األمنننر  صننناحبي هننني حينننال

االمعروف والنهني عنن المنكنر ، واألمنر والنهني هننا همنا دعنول االموعظنة 

 . اكل حقة ودليل ال سنة ، وجدال طيب غرضه إعالء ال ق وإ هاره 
 

 وهل كل المسلمين سينب ون دعال ، كي  ؟؟  عبد المسي  :
 

كه وأاالقنه أوال ، وداعينة اإاالصنه فني عملنه ، المسنلم داعينة اسنلو عـــبـــد هللا :

وا مانتنه ، واتمينزه ، واعلمنه ، وا رصنه علنى ال نق والعندل ، وا بنه لكنل 

الخلق ، وارحمته على جمينن الخال نق ، فهنذا هنو السنالم ، فرسنولنا صنلى 

، ولنيس    الدين المعاملنة  هللا عليه وسلم لم يقل الدين العبادل ، إنما قال : 

واحتننرام وعنندل ، اننل هننو  المسننلم معاملننة غيننر المسننلم ا مانننة م ننرم علننى

وهنناك مواقن  كثينرل حتى ولو عوملننا اغينر هنذا ، ، نرعي ب واجب ومطل

لرسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم نهى فيها عن  لم الننا  عمومنا ، أمنا 

زكريا اطر  فلو أسلم فسيسلم اإسالمه النق كثينر ، وسنيبدل هللا عنز وجنل 

لكن ال تندري منااا فني الغند ، وعلنى وسيفض  اه آارين ، حسنات ، سي اته 

كنل فننن ن مسنتفيدون منننه علننى أي وجنه كننان ، سنواء اإسننالمه أو اكفننره ، 

،  هو حقنة علنى النننارو فمثل هذا الرجل ، وسواء أحب هو الك أم كرهه 

وأمينز مننا فيننه أنننه يبنننرنا اطريقنة ومنننهل وأسننلوب الكنيسننة فنني مواجهننة 

 .سالم الوم اراة 
 

 إان وما فهمك أنع لتلك ارية التي ت دثنا عنها منذ قليل ؟؟  عبد المسي  :
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عننز وجننل : إن هللا  -وهللا أعلننم امننراده  –هننذه اريننة تقننول اوضننو   عـــبــننـد هللا :

عبناده واحند لنم يتغينر ، وجمينن األنبيناء الننذين  إلنىواحند وديننه النذي أنزلنه 

هننو السنننالم ، فنننآدم عليننه السنننالم دعنننا  أرسننلهم لنننم ينندعوا إال لننندين واحننند

االسالم ، ونو  أيضا وموسى وعيسى وم مد عليهم جميعا أفضنل الننالل 

 ، ولهننذا اشنننرودعننوا اننه وأتننم السننالم جنناؤوا االسننالم مننن رب العننالمين 

، فرسننالتهم واحنندل وكننل نبنني  عمننل اعنن اعضنهم اننبع  ، وأكمننل اعضننهم 

م هنذا الندين ام مند صنلى هللا علينه نزل منها على قومه اما يال مهم ، ثم ات

 . وسلم 
 

 وهل لديك دليل على ما تقول ؟؟  عبد المسي  :
 

نعننم لنندي أدلنة كثيننرل وعدينندل ، ال ت ننى وال تعنند ، وعلننى العاقننل أن  عـــبــنـد هللا :

 . ، وي ترف تبليغها يعيها جيدا حتى يستثمر فهمها 
 

 أعطني دليال واحدا فق  ارن .  عبد المسي  :
 

الوحدانية ، نعنم جمينن األنبيناء دعنوا فني رسناالتهم التني أرسنلوا اهنا  عـــبـــد هللا :

للوحدانيننة ، وتلنننك الكتنننب التنني انننين أيننندي النننا  ارن ال تقنننول إال اهنننذا ، 

فالتورال ال تندعوا إال إلنى الوحدانينة ، هللا واحند ، والنقينل ال يندعوا إال إلنى 

لكنننريم ال ينندعوا إال إلنننى الوحدانينننة ، هللا الوحدانيننة ، هللا واحننند ، والقننرآن ا

واحد ، أليس هذا دليال على أن صنلب هنذا الندين واحند ؟؟ ، ألنبس هنذا دلنيال 

 ، الى هو دليل أكيد . على وحدل المعتقد ؟؟ 
 

 ولكن صلب عقيدتنا هي التثلين .  عبد المسي  :
 

قينندتك وعقينندل ع كننذاع يننا صناحبي ، ولقنند ناقشنننا الننك قنبال ، فنننلب عـــبــنـد هللا :

التوحينند الخننالا هلل تعننالى ، ولسننوف آتيننك ا دلننة  اليهننود والمسننلمين هننو

على الك ، منن كتنبكم ، ال منراء فيهنا ، وهنذا ألن قلبنك يتعنامى عنن ال نق ، 

أما التثلين فهو ااتراع لم يدال المسني ية إال فني القنرن الثالنن المنيالدي ، 

ارن ، لكنن سن دلل لنك علنى أن ولقد نرحع لك الك قنبال  ، ولنن أرجنن إلينه 

ما جاء اه السالم علنى م مند لنيس اندعا ، ألننه جناء أيضنا فني كتنبكم التني 

 تقدسونها أو ت اولون تقديسها .  
 

  اول تقديسها !! كي  ؟؟ ن عبد المسي  :
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ألنها ممتل ة اكثير مما ال يقبله العقل ، وهذا ما عرضنا منه جانبا فني  عـــبـــد هللا :

زعبالت و التناقضات ، فكثينر منن عقال كنم يرفضنون االعتنراف اهنا ااب الخ

، اننل وغريبننة أو تنننديقها ، ألنهننا مبهمننة أو غيننر متنننورل فنني أي منطننق 

 .  على كل عقل 
 

لنعد إلى دال لك عنن تلنك المشنااهة المزعومنة فني تلنك الكتنب ، التني  عبد المسي  :

 ن اول تقديسها كلها . 
 

أن أقند  القنرآن الكنريم ، والتنورال التني أنزلنع علنى موسنى  يكفينني عـــبـــد هللا :

، حقيقنة والنقيل الذي أنزل على عيسى علينه السنالم حقيقة ، عليه السالم 

  إانراهيم علينه السنالم ، أمنا في الزاور وص الكريم وما أابرنا اه القرآن 

 اهذا . غير الك فال يعنيني تقديسها ، مهما عال اها أتباعها ، فديني ي مرني 
 

 أليس هذا  لم لنا ؟؟  عبد المسي  :
 

 وهل أنع تقد  القرآن الكريم وتعظمه ؟؟  عـــبـــد هللا :
 

 ال .  عبد المسي  :
 

 إان فلما تطلب مني ما ال تفعله ؟؟ ، أنع الظالم إان !!  عـــبـــد هللا :
 

ين وأنننع صننادق فنني قولننك ومشنناعرك ، ولهننذا أنننا أحننب دومننا ال نند عبنند المسنني  :

  ، لكن أال تقاملني  ؟؟معك ، لكن هيا لنعود إلى ما كنا فيه من حدين 
 

لننو مقنناملتي إيناك علننى حسننااك ، ال علنى حسنناب دينني ومعتقنندي ، و عـــبــنـد هللا :

كثيننرل تنندعونا لعبننادل هللا الواحنند ، فهننذا  ننوصنناتنننف نا التننورال فسنننقد 

د  ، العنندد فنني إصنن احه السنناتننام واننالا سننفر التثنيننة يقننول اوضننو  

، ثننم تؤكننند    اسننمن ينننا إسننرا يل النننرب إلهنننا رب واحننند  :  الرااننن ، وفينننه

ات السفر االصن ا  الخنامس ، العندد اذالمفردل التورال على هذه الوحدانية 

، أمنا العهند القديند فلقند    ال يكن لك آلهة أانرو أمنامي  :  الخامس ، وفيه

منننرقا فقننناء فننني ، وننننديد ركنننز علنننى هنننذه الوحدانينننة اوضنننو  أكثنننر 

  ف جاانه يسنوع :  االص ا  الثاني عشر ، العدد التاسنن والعشنرين ، وفينه

، ثنم أكند  إن أول كل الوصايا هني اسنمن ينا إسنرا يل النرب إلهننا رب واحند  

والثالثنين ، وفيهنا  النقيل ، وانفس الص ا  ، االعدد الثانيعليها في اات 

، وال جندال  احند ولنيس آانر سنواه    جيدا يا معلنم انال ق قلنع ألننه هللا و: 

هنننا أن التعبيننر   ولننيس آانننر سننواه   لهننو ت كيننند علننى أن االاننن والنننرو  
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القد  ال مقنال لهمنا فني هنذه األلوهينة المزعومنة االثنالو  ، وهنذا هنو منا 

  قنل هنو هللا أكد عليه القرآن الكريم في سورل الاالب ، في قوله تعنالى : 

، نعننم ألوهيننة  ولننم يولنند ولنم يكننن لننه كفنوا أحنند  أحند ، هللا النننمد ، لننم يلند 

 االنة اال نريك . 
 

 هذه واحدل فمااا أيضا ؟؟  عبد المسي  :
 

ت ننريم الخمننر ، نعننم فننالخمر م رمننة فنني جميننن الكتننب ، عننند اليهننود  عـــبــننـد هللا :

 والننارو كما حرمع عند المسلمين ، تماما . 
 

ال ننل كثيننرل علننى إااحننة نننرب الخمننر لكننن الكتنناب المقنند  فيننه د عبنند المسنني  :

 والتمتن اها ، فكي  تدعي أنع أنها م رمة ؟؟ 
 

عديدل لت نريم الخمنر  لمه عن دينكم وكتبكم ، ففيها ننوبهذا ما أع عـــبـــد هللا :

 ت ريما قطعيا ، ال مواراة فيه . 
 

 ؟؟  أين هذا ، وكي  الك عبد المسي  :
 

لالوينين االصنن ا  العاننر ، األعننداد منن الثننامن اورد الننك فني سننفر  عـــبــنـد هللا :

  وكلنم النرب هنارون قنا ال امنرا ومسنكرا ال تشنرب ، وفيهنا :  حتى العاننر

أنننع وانننوك معننك عننند داننولكم إلننى ايمننة االجتمنناع لكنني ال تموتننوا فرضننا 

، وجناء  دهريا فني أجينالكم وللتميينز انين المقند  وانين الننقس والطناهر  

  :  الثالنن عشنر ، العندد الراانن عشنر ، وفينه صن ا في سنفر القضنال ، اال

من كل ما يخر  منن جفننة الخمنر ال ت كنل وامنرا ومسنكرا ال تشنرب ، وكنل 

، وجننناء فننني سنننفر أرمينننا ، نقنننس ال ت كنننل لت نننذر منننن كنننل منننا أوصنننيتها   

  فقنالوا ال نشننرب :  الصن ا  الخنامس والثالثنين ، العندد السناد  ، وفينها

كنناب أاانننا أوصننانا قننا ال ال تشننراوا امننرا أنننتم وال امننرا ألن يوننناداب اننن ر

، والعهند القديند النذي ا ينديكم أيضنا اهنا دعنوات صنري ة  انوكم إلنى األاند  

ل أفسنس ، لنبذ الخمر ، وكراهية نراها ، فقد ورد في رسالة اولس إلنى أهن

  وال تسننكروا اننالخمر :  االصنن ا  الخننامس ، العنندد الثننامن عشننر ، وفيننه

وحننا االصنن ا  ، كنذا ورد ارؤينا ي خالعنة انل امتل نوا انالرو   النذي فينه ال

  ومننن فمننه يخننر  سنني  :  التاسننن عشننر ، العنندد الخننامس عشننر ، وفيننه

منناا لكنني يضننرب اننه األمننم وهننو سننيرعاهم اعنننا مننن حدينند وهننو ينندو  

، أمنا القنرآن الكنريم  معنرل امر سخ  وغضب هللا القادر على كنل ننيء  

ريمهنا ، منن اينان علنة الت نريم ، وهنذا ألننه يخاطنب فلقد كان مبانرا في ت 
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العقنل ، فقند جنناء هنذا الت ننريم متندرجا ، وجعننل لكنل مرحلننة علتهنا الخاصننة 

  ينا أيهنا اهنا ، ففني ارينة الثالثنة واألراعنين منن سنورل البقنرل قنال تعنالى : 

النذين آمننوا ال تقراننوا الننالل وأنننتم سنكارو حتنى تعلمننوا منا تقولننون ، وال 

، كننذا جنناءت المرحلننة الثانيننة فنني  ال عننااري سننبيل حتننى تغتسننلوا  جنبننا إ

  يس لونك عن الخمر والميسنر قنل ، وفيها :  216سورل البفرل اارية رقم 

فيهمننا إثننم كبيننر ومنننافن للنننا  وإثمهمننا أكبننر مننن نفعهمننا ويسنن لونك مننااا 

النك  ، ثنم تلنع ينفقون قل العفو كذلك يبنين هللا لكنم ارينات لعلكنم تتفكنرون  

  يننا أيهننا المرحلننة الثالثننة فنني اريننة التسننعين مننن سننورل الما نندل ، وفيهننا : 

النننذين آمننننوا إنمنننا الخمنننر والميسنننر واألننننناب واألزالم رجنننس منننن عمنننل 

، ثنم فني المرحلنة األاينرل كنان القطنن ، الشيطان فاجتنبوه لعلكنم تفل نون   

يننة ال ادينننة وإنهنناء عالقننة المسننلمين اننالخمر تمامننا ، فقننال تعننالى فنني ار

  إنمنا يريند الشنيطان أن يوقنن ايننكم العنداول والتسعين من سورل الما ندل : 

والبغضاء في الخمر والميسر ويندكم عنن اكنر هللا وعنن الننالل فهنل أننتم 

 ، فقال المسلمون نعم يا رانا لقد انتهينا منها ولن نقراها .  منتهون  
 

 يات عديدل تبي  نرب الخمر . لكن هناك االتورال واألناجيل آ عبد المسي  :
 

إان ن نن أمنام تنناق  فنني كتنااكم النذي تقدسنونه ، والمننل ة تثبننع  عـــبــنـد هللا :

 الك وترج ه . 
 

 ومااا أيضا ؟؟  عبد المسي  :
 

انننذ منننثال وضنننوء المسنننلمين للننننالل واغتسنننالهم ، فكمنننا هنننو عنننند  عـــبــنننـد هللا :

ننر اننه موسننى عليننه  يم ،المسننلمين سننتقده قريبننا منننه فنني العهنند القنند وقنند أُمِّ

والثالثنين  أتباعه ، فقد ورد الك في األعداد من الثالثنين حتنى الثنانيالسالم 

  ووضنن المرحضننة ، منن الصن ا  األراعننين منن سننفر الخنرو  ، وفيهننا : 

اننين ايمننة االجتمنناع والمننذا  وجعننل فيهننا منناء لالغتسننال ، ليغسننل منهننا 

، عنند دانولهم إلنى ايمنة االجتمناع موسى وهارون وانوه أيديهم وأرجلهنم 

، والمعنروف أن  وعند اقترااهم إلى المذا  يغسلون كما أمر النرب موسنى  

المذا  عند اليهود هو مكان التعبد وتقديم القنرااين هلل تعنالى ، وهنذا يوافنق 

آينننة الوضنننوء للننننالل عنننند المسنننلمين النننواردل اسنننورل الما ننندل ، اارينننة 

ننلُواْ ي ننا أ    السادسننة ، وفيهننا :  نناللِّ فاْغسِّ نُننواْ إِّا ا قُْمننتُْم إِّل ننى النَّ ين  آم  ننا الَّننذِّ يُّه 

ْعب ننينِّ  أ ْرُجل ُكننْم إِّل ننى اْلك  ننُكْم و  ننُ واْ اُِّرُؤوسِّ اْمس  افِّننقِّ و  ر  ي ُكْم إِّل ننى اْلم  أ ْينندِّ ُكْم و  ُوُجننوه 

ننف رو أ   ل ننى س  ننى أ ْو ع  ْرض  إِّن ُكنننتُم مَّ ُرواْ و  إِّن ُكننتُْم ُجنُبنناً ف نناطَّهَّ نننُكم و  نند  مَّ نناء أ ح  ْو ج 

ي ِّبناً ف اْمس نُ واْ  يداً ط  نعِّ ُمنواْ ص  ناء ف ت ي مَّ ندُواْ م  ْستُُم الن ِّس اء ف ل نْم ت قِّ ن  اْلغ ا ِّ ِّ أ ْو ال م  م ِّ
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ينندُ  ن يُرِّ ل ننـكِّ ننر  و و  ننْن ح  ل ننْيُكم م ِّ ي ْقع ننل  ع  ُ لِّ ينندُ ا   ننا يُرِّ ْنننهُ م  يُكم م ِّ ْينندِّ
أ  ُكْم و  اُِّوُجننوهِّ

ُكْم  ر  ل ْيُكْم ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون  لِّيُط هَّ ت هُ ع  يُتِّمَّ نِّْعم  لِّ  .    و 
 

لكنن هننذه ارينة اهنا اطنن  ، فلقند عطن  مننننوب علنى مقنرور فنني    عبند المسني  :

نكم وأرجل كننم   ، وهنذا ال يقننوز فني اللغننة ، فهنل كننان إلهكنم ال ينندري  ارؤوسِّ

 ني ا عن العراية ، أم هذا ت ري  لمن كتب القرآن . 
 

، وحتنى لنو انال  العلنم قن  اسمن أيها الرجل قرآننا ليس اه أي اطن   ـد هللا :عـــبــ

واللغننة ، فهنننو الننننواب ، والعلنننم واللغننة تننننناع للقنننرآن ألننننه األصنننوب ، 

وأرجلكنم هننا ليسننع معطوفنة علننى رؤوسنكم ، انل علننى وجنوهكم وأيننديكم ، 

 لثبات حكم فقهي في الوضوء ، اغسيل األرجل ال مس ها .  
 

 ومااا اعد ؟؟  مسي  :عبد ال
 

اعننند الننك تننن تي مسنن لة الختنننان ، ومننن المعنننروف أنكننم كنننننارو ال  عـــبــننـد هللا :

تختتنون ، وهذا مخال  للفطرل ، ومخال  للدين ، ومخال  للنن ة البدنينة 

 والنفسية .  
 

 الختان في نرعنا ، غير مطلوب ، ال منهي عنه .  عبد المسي  :
 

 نرع تت د  ؟؟ عن أي  عـــبـــد هللا :
 

 عن كتاانا المقد  ، أعني وأتكلم .  عبد المسي  :
 

كتااكم الذي تقدسونه عهدان ، ف ي عهد منهما أننع متبنن ، انوصنا  عـــبـــد هللا :

كمنا تندعي أننع  –وأن أحدهما يدعو للختان صراحة ، واكل وضو  وارار 

، انل أال تنرو ي رم الختان صنراحة وال يندعو إلينه ، ألنيس هنذا غريبنا ؟؟  –

في الك تناقضا أن تقد  كتااين متناقضين ، كين  تقبنل علنى عقلنك هنذا ؟؟ 

، وهل هذا منطقي وطبيعي أن تقد  الشيء وضنده فني آن معنا ؟؟ ، وكين  

يكون إلها من ي مر االشيء وضنده ؟؟ ، فإمنا أن الختنان فني مننل ة البشنر 

 ، وإما هو ضرر على البشر ، أليس كذلك ؟؟ 
 

راما كان الختان مطلواا فني فتنرل أو فني اي نة ، أو رامنا كنان الختنان  : عبد المسي 

عقااا على اني إسرا يل لسنبب منا ، ثنم رفنن عننهم العقناب اعند النك ، ألنيس 

 الك واردا ؟؟ 
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اداية لقد جاء الختان ، وكتنب علنى انني إسنرا يل كتشنرين ، ال كعقناب  عـــبـــد هللا :

عندد الثالنن عشنر ، منن الصن ا  السناان وآية الك نا سفر التكنوين ، ال ،

  يختن اتانا وليد ايتنك والمبتناع افضنتك فيكنون عهندي فني :  عشر ، وفيه

لتشننرين ، اننل لقنند زاد النننا علننى الننك انن ن جعننل هننذا ال مكننم عهنندا أاننديا  

، فننإن كننان هللا قنند أحلكننم منننه فنني عهنندكم القدينند عهنندا أاننديا، ال فكنناك منننه

، وإن لنم ي لكنم منننه تكوننوا أننتم قنند نفسننه فيكنون اهنذا قنند نناه  ونناق  

 . ادلتم وغيرتم من تلقاء أنفسكم 
 

 لقد قلع لك إن هذا قد يكون ااصا ابني إسرا يل فق  .  عبد المسي  :
 

والمسنني  عليننه السننالم كننان مننن اننني إسننرا يل ، واننولس كننان أيضننا  عـــبــننـد هللا :

عهند األاندي منن غينرهم ؟؟ يهوديا من اني إسرا يل ، أليسا هما كانا أحق اال

، منن  هو عهند انين هللا وايننهم ، االعندد ال نادي عشنر ، كما جاء أن الختان

  فتختنننون فنني ل ننم :  لسنناان عشننر مننن سننفر التكننوين ، وفيننهالصنن ا  ا

، ومنن هننا نتنيقن ان ن الختنان لنم  غرلتكم فيكون عالمة عهد ايني وايننكم  

م يكن ااصا ا قبنة أو ا ننا  دون يكن عقااا عوقبع اه انو إسرا يل ، كذا ل

غيرهم ، ال هو عهد أادي اين هللا وعباده ، ويكون ال يد عنه هنو حيند عنن 

 ال ق والنواب . 
 

 لكن ........... عبد المسي  :
 

انال ق ، أمنا العهند القديند علنيكم ليس اها لكن ، ال هذا كتااكم ينطنق  عـــبـــد هللا :

رينا وعيسنى انن منريم عليهمنا السنالم قند فلقد اينع األناجيل أن ي ني انن زك

ااتتنا ، ولو أن هللا عز وجنل كنان يريند تخلنيا النننارو منن عهند الختنان 

لخلا منه عيسى علينه السنالم أوال ، لكنهنا فطنرل هللا فني القنه ، فقند جناء 

  حتنى السنتين ، وفيهمنا :  36من  األعداداإنقيل لوقا ، االص ا  األول ، 

وا ليختنوا النبي وسموه ااسنم أاينه زكرينا ، ف جاانع وفي اليوم الثامن جاء

االعننندد ، كنننذا ورد االصننن ا  الثننناني ،  أمنننه وقالنننع ال انننل يسنننمى يوحننننا  

والعشرين من اات النقيل ما يوض  ااتتنان عيسنى علينه السنالم ،  ال ادي

  ولما تمع ثمانية أيام ليختنوا النبي سمي يسنوع كمنا تسنمى منن وفيها : 

، وأننا هننا أتعقنب منن ركاكنة تعبيننر  حبنل انه فني الننبطن   !! المنالك قبنل أن

هذا النا ، لكنه ما زال يعبر عن ااتتان عيسنى علينه السنالم ، انل لقند أكند 

ل يوحنننا ، عيسننى اننن مننريم عليننه السننالم علننى الختننان حننين قننال فنني إنقينن

والعشننرين ،  االصنن ا  السنناان األعننداد مننن الثنناني والعشننرين حتننى الرااننن

  لهنذا أعطناكم موسننى الختنان لنيس أننه مننن موسنى انل منن ارانناء وفيهنا : 
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ففي السبع تختنون النسان ، فإن كان النسان يقبل الختان فني السنبع لن ال 

ينق  نامو  موسى أفتسخطون علي ألني نفيع إنسانا كلنه فني السنبع ، 

 .  ال ت كموا حسب الظاهر ال احكموا حكما عادال  
 

االصنن ا  ى هننذا النننا الننوارد اسننفر أعمننال الرسننل ، لكننن ال تنسنن عبنند المسنني  :

  وقد أابروا عننك أننك :  ال ادي والعشرين ، العدد ال ادي والعشرين وفيه

تعلنم جمينن اليهنود الننذين انين األمنم االرتنداد عننن موسنى قنا ال أن ال يختنننوا 

 .  أوالدهم وال يسلكوا حسب العوا د   
 

، أتمننى أال تنسنى أن سنفر منن داللنة تريندها ؟؟ ومااا فني هنذا الننا  عـــبـــد هللا :

منن تنن لي  لوقننا ،  –كمنا يننزعم اعنن  مننكم اننال مبننرر  –أعمنال الرسننل هننذا 

 صاحب النقيل .
 

أريد أن أاين أن اولس الرسول كان يدعو لترك الختنان ، انل والنهني  عبد المسي  :

إلنى عنه ، وهنذا وارد فني نننوب كثينرل منن العهند القديند ، منهنا رسنالته 

  ألنننه :  غالطيننة ، االصنن ا  السناد  ، العنندد الخننامس عشنر ، وفيننهأهنل 

 في المسي  يسوع ليس الختان ينفنن نني ا وال الغرلنة انل الخليقنة القديندل  

،  ، انل انظننر إلنى كننالم اننولس الرسنول فنني رسننالته األولنى ألهننل كورنثننو 

،  شننراالصنن ا  السنناان منهننا ، األعننداد مننن السنناان عشننر حتننى التاسننن ع

  غيننر أنننه كمننا قسننم هللا لكننل واحنند كمننا دعننا الننرب كننل واحنند هكننذا وفيهننا : 

ليسلك وهكذا أنا آمر في جمين الكننا س ، دعني أحند وهنو مقننون فنال يننْر 

أغل   ، دعي أحد في الغرلة فال يختنتن ، لنيس الختنان نني ا وليسنع الغرلنة 

ولكنن اقنرأ معني  ، ال لن أق  انك عنند هنذا فقن  ، ني ا ال حف  وصايا هللا  

رومينة ، االصن ا  الثناني ،  هذا النا من رسالة اولس الرسنول إلنى أهنل

  وتكننون الغرلنة التني مننن الطبيعنة وهنني :  وفينهوالعشننرين ،  العندد السناان

، أي  تكمل النامو  تدينك أنع الذي في الكتاب والختنان تتعندو الننامو   

  ، أي فطرل هللا . أن الختان يدينك ، والختان تعدي على نامو  هللا
 

ال أنتم النذين تتعندون علنى ننامو  هللا افهمكنم الخناطل ، أننتم النذين  عـــبـــد هللا :

ي نهنى عننن تتعندون علنى فطنرل هللا ، أيهمنا أولنى االتبنناع عنندك انولس النذ

الذي أقنر االختنان ؟؟ ،  –كما تدعون  –يسوع  كمراالختان حسبما  ننع أم 

تلننك الننننوب لننيس اهننا أي نهنني مبانننر عننن  هننذه واحنندل ، والثانيننة إن

الختان ، ال هي تفرق اين الختان كعادل والختان كعهد منن هللا ، والثالثنة أن 

انننولس هنننذا النننذي تننندعي أننننه قننند نهنننى عنننن الختنننان يقنننول اوضنننو  تنننام ، 

  وأما أنا أيها األاول فنإن كننع اعند أكنرز االختنان فلمنااا ومبانرل  اهرل : 
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، ورد هننذا فنني العنندد ال ننادي  ل النننليب قنند اطلننع  اضننطهد اعنند ؟ إااً عثننر

، من الص ا  الخامس ، من رسالته ألهل غالطينة ، وهني دلينل أكيند  عشر

على أن اولس أيضا كان يكرز االختان وال ينه عنه ، ال إن التعبير اقولنه   

إااً عثرل الننليب قند اطلنع   تندل علنى نندل تمسنكه االختنان ولنو فنرط فينه 

ي النليب ، أما نا رسالة انولس إلنى أهنل رومينة فنال تقنرؤه فك نما فرط ف

الرااننن والعشننرين حتننى  كامننل النننا اننل أقننرأ النننا مننن العنندد منقطعننا عننن

  ألن اسننم هللا :  ، وفينهجيندا نهاينة الصن ا  ، لتتعننرف علنى حقيقنة معننناه 

يقدف عليه اسببكم اين األمم كما هو مكتنوب ، فنإن الختنان ينفنن إن عملنع 

  ولكننن إن كنننع متعننديا النننامو  فقنند صننار اتانننك غرلننة ، إااً إن االنننامو

كان األغر ي ف  أحكام النامو  أفمنا ت سنب غرلتنه اتاننا ، وتكنون الغرلنة 

التي من الطبيعة  وهي تكمل النامو  تدينك أنع النذي فني الكتناب والختنان 

تتعنندو النننامو  ، ألن اليهننودي فنني الظنناهر لننيس هننو يهوديننا وال الختننان 

ذي فني الظناهر فني الل نم اتاننا ، انل اليهنودي فني الخفناء هنو اليهنودي ، الن

واتان القلب االرو  ال االكتاب هو الختان النذي مدحنه لنيس منن الننا  انل 

، منن الصن ا  الخننامس  وقبنل النك علينك أن تقنرأ العندد الثنامن،  منن هللا  

سننوع عشننر ، ارسننالته تلننك ألهننل روميننة ، وننننها كالتننالي :   وأقننول إن ي

المسي  قد صار اادم الختان من أجل صدق هللا حتنى يثبنع مواعيند اراناء   

ليس هناك أي نهني عنن الختنان ، وال تنفينر مننه ، انل تبينان أن فهنا ومن ، 

 . عند هللا تعالى العمل الظاهر لو لم يرتب  اإيمان حقيقي فليس له أي قيمة 
 

ختننان ، وال أي دعننول إليننه ، لكننن قننرآنكم لننيس فيننه أي كننالم عننن ال عبنند المسنني  :

 فلمااا تنر على أنه من أوامر دينكم ومتطلباته ؟؟ 
 

اداية الختان موجود في السنالم انننوب منن القنرآن الكنريم ، ومنن  عـــبـــد هللا :

السنة المطهرل ، أما القرآن الكريم فقد ورد في ارينة الثالثنة والعشنرين اعند 

ثننم أوحينننا إليننك أن اتبننن ملننة إاننراهيم   الما ننة مننن سننورل الن ننل ، وفيهننا : 

، وإاراهيم عليه السالم قد أمر ان ن يختنتن ،  حنيفا وما كان من المشركين  

وين ، االصن ا  السناان وهو اان ثمانيين عاما ، كما ورد هذا في سفر التكن

  وقنال هللا لانراهيم ، وفيهنا :  عشر األعداد من التاسنن حتنى ال نادي عشنر

عهدي أنع ونسلك من اعندك فني أجينالهم ، هنذا هنو عهندي وأما أنع فت ف  

الذي ت فظونه اينني وايننكم ، وانين نسنلك منن اعندك يخنتن مننكم كنل اكنر ، 

، أيضنا ورد    فتختتنون في ل م غرلتكم فيكنون عالمنة عهندي اينني وايننكم

  في ارية الثالثين من سورل الننور ، دلنيال علنى الختنان ، فقند قنال تعنالى : 

، فقند روو أانو هرينرل   التي فطر النا  عليها ال تبديل لخلنق هللا  فطرل هللا
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  امننس مننن رضنني هللا عنننه ، أن رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم قننال : 

،  الفطنرل الختننان واالسنت داد ونتنن  الان  وقننا الشنارب وتقلننيم األ ننافر  

، انناب الختننان ، اننل هننناك مقولننة  136ب  12نننر  السنننة للبغننوي جننزء 

م مالك رضني هللا عننه يقنول فيهنا : منن لنم يختنتن لنم تقنز إمامتنه ولنم لالما

تقبل نهادته ، ال ورد فني كتناب االاتينار ننر  المختنار للموصنلي انالقزء 

الثاني ، في كتاب الكراهية ، في فقه المنام أاني حنيفنة : أن الختنان للرجنال 

تننرك سننة وهننو مننن الفطننرل ، وللنسناء مكرمننة ، ولننو اجتمننن أهنل النند علننى 

 الختان قاتلهم المام ، ألنه من نعا ر السالم وانا نه . 
 

 وهل عندك جديد أم اكتفيع ؟؟  عبد المسي  :
 

ال ، ال عندي الكثير اإان هللا تعالى ، ومنه ت ريم أكنل ل نم الخنزينر ،  عـــبـــد هللا :

فقمينننن الكتنننب حرمتنننه ت ريمنننا قطعينننا ، والعقينننب أن هنننناك طوا ننن  منننن 

ون على أكل ل م الخنزير ، ويرون أن النك غينر م نرم ، منن الننارو ينر

أنهم لو فقهوا قليال لعلموا أن تقديسهم للعهد القديم يلزمهم ت نريم أكنل ل نم 

 الخنزير مطلقا . 
 

 إان ولمااا القها هللا ؟؟ كي ي رمها !!  عبد المسي  :
 

نقسننة ، ولهننذا  هننو أعلننم امننا الننق ، ولقنند اننين عهنندكم القننديم أنهننا عـــبــننـد هللا :

ول فني إصن احه ال نادي عشنر ، االعندد حرمع ، فهذا هو سنفر الالوينين يقن

  والخنزينر ألننه يشنق  لفنا ويقسنمه  لفنين ، ولكننه ال مبيننا النك :  الساان

يقتر فهو نقس لكم ، من ل مها ال ت كلوا وجثتها ال تلمسوا إنها نقسنة لكنم 

الراانن عشنر ، العندد الثنامن  ية ، االصن ا ، أيضا ورد الك في سفر التثن  

  والخنزيننر ألنننه يشننق الظلنن  لكنننه ال يقتننر فهننو نقننس لكننم فمننن :  ، وفيننه

، والنننننوب فننني العهننند القنننديم  ل ومهنننا ال تننن كلوا وجثتهنننا ال تلمسنننوا  

واضنن ة الت ننريم ، وال ت تننا  إلننى ت ويننل ، وهننذا علننى عكننس العهنند القدينند 

ة ، ولنم تكنن داللتهنا تخلنوا منن فقد ورد فيه ال دين عن الخنزير منرات قليلن

 ثانية ، االص ا  الثناني ، العنددتنفير منها ، حين ورد في رسالة اطر  ال

  قند أصنااهم منا فني المثنل الننادق كلنب قند عناد :  ثاني والعشرين ، وفيهال

، ومراغننة ال منن ل هنننا ال  إلننى قي ننه وانزيننرل مغتسننلة إلننى مراغننة ال منن ل  

، وهننذا دليننل تنفيننر ال والنرو  فني الطننين النننتن تعنني إال النقاسننة والتمننرو 

 تطهير .  
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أعلم أن قرآنكم قد حنرم الخنزينر اوضنو  ، لكننه لنم يكشن  علنة هنذا  عبد المسي  :

فنني النندفن ات ريمهننا ، ويقعلنننا نتسنناءل عننن  االت ننريم ، وهننذا يعنند قنننور

 أسباب الت ريم ما هي ؟؟ 
 

ال الهرطقننة والسفسننطة ، أول علننة وأوفنني أنننك ال تقيند إ ألننم أقننل لننك  عـــبــنـد هللا :

وجنل منا حنرم علنى النسنان  علة أن ت ريمهنا رحمنة منن هللا اننا ، فناهلل عنز

كننان هننذا الت ننريم فيننه المنننل ة والمنفعننة ، فقنند قننال تعننالى فنني و ننني ا إال

  وي ل لهم الطيبنات وي نرم علنيهم ، وفيها :  132سورل األعراف ، ارية 

رينة رقنم م نة وامنس وأراعنون منن سنورل األنعنام ، كنذا جناءت ا الخبا ن  

  قنل ال أجند فيمنا أوحني إلني لتبنين علنة ت نريم الخنزينر لنقاسنته ، وفيهنا : 

م رما على طاعم يطعمه إال أن يكنون ميتنة أو دمنا مسنفوحا أو ل نم انزينر 

اناو وال عناد فنإن رانك فإنه رجس أو فسقا أهل لغير هللا اه فمن اضطر غينر 

 علة الت ريم في القرآن كما في التورال والنقيل لنقاسته . ، فغفور رحيم  
 

، والنا النذي أتينع انه ق  النقيل لم يتكلم عن نقاسة ل م الخنزير  عبد المسي  :

 فسرته من رأسك ، ولسع أوافقك على هذا الت ويل فيه . 
 

صن ا  فني إنقينل متنى االعلينه السنالم إان لقد قال عيسنى انن منريم  عـــبـــد هللا :

  ال ، وفيهمننا :  مننن السنناان عشننر حتننى الثننامن عشننر األعنندادالخننامس ، 

تظنوا أني ج ع ألنق  الننامو  أو األنبيناء ، منا ج نع ألنقن  انل ألكمنل ، 

فإني ال ق أقول لكم إلى أن تنزول السنماء واألرا ال ينزول حنرف واحند أو 

ن تبننين أالننننوب ، فهننذه  نقطننة واحنندل مننن النننامو  حتننى يكننون الكننل  

فنني عليننه السننالم عيسننى عليننه السننالم لننم ولننن ينننق  مننا جنناء اننه موسننى 

 ، ال يكمله ويؤكد عليه ، أليس كذلك ؟؟ التورال 
 

 الى ، الى هو كذلك ، فهل من جديد ؟؟  عبد المسي  :
 

نعم ، نعم يوجد جديد ، وال دين ارن عنن ت نريم األصننام واألوثنان ،  عـــبـــد هللا :

فقد ورد فني الصن ا  السناد  والعشنرين ، كنا سكم ،  مثل التي تمتلل اها

  ال تننننعوا لكننم أوثانننا وال ، وفيهننا :  ىاألولنن ا عنندادهمننن سننفر الالويننين ، 

تقيمننوا لكننم تمثنناال من وتننا أو ننننبا وال تقعلننوا فنني أرضننكم حقننرا منننورا 

لتسنقدوا لنه ألنني أننا النرب إلهكنم ، سنبوتي ت فظنون ومقدسني تهنااون أنننا 

هننذا الت ننريم الننذي اننالتورال مننندر  إلننى األناجيننل حسننب روايننة ، و الننرب  

متننى السننااقة فنني عنندم نقنن  النننامو  ، وهننذا متوافننق تمامننا مننن دعننول 

إانننراهيم علينننه السنننالم ، كمنننا وردت فننني سنننورل إانننراهيم ، ارينننة الخامسنننة 
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، وهننني مننننهل    واجنبنننني وانننني أن نعبننند األصننننام  والثالثنننين ، وفيهنننا : 

لم ، التي ت رم عبادل األصنام واألوثنان ت ريمنا قطعينا ال وصلب عقيدل المس

 لبس فيه ، وهذا ما دعع إليه جمين الرساالت .  
 

 وهل من جديد ؟؟  عبد المسي  :
 

نعننم فنني المسنني ية نهنني نننديد عننن عبننادل األوثننان ، والتبننرك اهننا ،  عـــبــننـد هللا :

كورنثننو  ،  هننلوأوامننر ااجتنااهننا ، فمننثال فنني رسننالة اننولس األولننى إلننى أ

  لنذلك ينا أحبنا ي اهرانوا منن :  االص ا  العانر العدد الراان عشر ، وفينه

طينة ، االصن ا  الخنامس ، ، أيضنا يقنول انولس ألهنل غال عبادل األوثنان  

  عبنادل األوثنان سن ر عنداول اننام والعشنرين :  االعدد العشرين وال ادي

مثننال هننذه التنني غيننرل سننخ  تخننرب نننقاق ادعننة ، حسنند قتننل سننكر اطننر وأ

أسبق ف قول لكم عنها كمنا سنبقع فقلنع أيضنا إن النذين يفعلنون مثنل هنذه ال 

، كننذا لننو تعمقننع فنني رسننالته ألهننل أفسننس لقننرأت هننذا  يرثنون ملكننوت هللا  

رد النننك فننني الصننن ا  الخنننامس ، العننندد منننا ، كمنننا ورَّ ق  النهننني واضننن ا مُ 

س أو طمناع النذي   فنإنكم تعلمنون هنذا أن كنل زان أو نقن:  الخامس ، وفيه

 .  هو عااد لنوثان ليس له ميرا  في ملكوت المسي  وهللا  
 

 ون ن نقر اهذا وال ننكره .  عبد المسي  :
 

 تنكرونه تماما . ال ال أنتم ال تقروا اهذا و عـــبـــد هللا :
 

 كي  ؟؟  عبد المسي  :
 

وثنننان للقديسنننين ألن كنا سنننكم مازالنننع ممتل نننة اتلنننك األصننننام واأل عـــبــنننـد هللا :

 والقديسات تتعبدون لها ليل نهار . 
 

ولكننا ال نتعبد لها ، وال نننلي لهنا ، وال نندعوها ، ولكنن نتبنرك اهنا  عبد المسي  :

 ونستلهم حيال أص ااها ومآثرهم . 
 

، وأي ؟؟ أي اركننة هنذه التنني تؤاننذ منن حقننر أصنم ال ينفننن وال يضننر  عـــبــنـد هللا :

ؤاننذ مننن هننذا ، وأيننة حيننال ت؟؟ تماثيننل العنناجزل ه الإلهننام ينن تي مننن وراء هننذ

 ، صدقني إن تلك أوثان يضل أمامها القاهلون . ؟؟ ميع مالالقمود 
 

 غير هذا أم اكتفيع اما عرضع ؟؟ لديك وهل يوجد جديد  عبد المسي  :
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ال لم أكت ِّ امنا عرضنع ، فالموافقنات انين الرسناالت كثينرل ال ت ننى  عـــبـــد هللا :

 د ، ومنها ت ريم الراا مننوب عليه في الرساالت الثال  . وال تع
 

ال ، الرانننا لننيس م رمننا فننني المسنني ية ، اننل الرانننا فنني المسننني ية  عبنند المسنني  :

، وهنناك نننوب عديندل تؤكند النك منهنا منا وعلنى إااحتنه مننوب علينه 

 االص ا  الخامس والعشرين ، العدد السناان و العشنرين ، وفينهورد امتى 

ان ينبغي أن تضن فضنتي عنند الننيارفة فعنند مقي ني كننع آانذ النذي   فك: 

 تاسنن عشنر ، العندد الثالنن، وأيضنا ورد فني لوقنا االصن ا  ال لي من راا  

   فلمننااا لننم تضننن فضننتي علننى ما نندل النننيارفة فكنننع :  ن ، وفيننهوالعشننري

 ، فالراا عندنا وسنيلة منن وسنا ل زينادل المنالمتى ج ع أستوفيها من راا   

ونماءه ، والنهي الذي انالتورال نهني عنن معاملنة اليهنودي ألاينه اليهنودي 

 االراا ، حتى ال يشين الكره وال قد اين اليهود . 
 

إان الراننا وسننيلة منن وسننا ل ال قنند والكنره ، وفيهننا اسننتغالل ل اجننة  عـــبــنـد هللا :

 النسان ألايه النسان أليس كذلك ؟؟ 
 

افظنننع اليهودينننة علنننى أال يكنننون هنننناك ننننقاق فننني نعنننم ، ولهنننذا ح عبننند المسننني  :

المقتمننن اليهننودي امنننن الراننا عنننهم ، كمننا ورد هننذا فنني سننفر الالويننين ، 

 ، األعداد من الخامس والثالثنين حتنى الثنامن االص ا  الخامس والعشرين

  وإاا أفتقنر أانوك وقننرت ينده عنندك ف عضنده غريبنا والثالثين ، وفيها : 

، ال ت اننذ منننه راننا وال مراا ننة اننل ااننص إلهننك  أو مسننتوطنا فيعننيص معننك

فيعيص أاوك معك ، فضتك ال تعطه االراا وطعامك ال تعطنه االمراا نة ، أننا 

الرب إلهك الذي أانرجكم منن أرا مننر ليعطنيكم أرا كنعنان فيكنون لكنم 

، فهننننا الرانننا لنننيس م رمنننا ، والت نننريم فينننه إاا كنننان انننين يهنننودي  إلهنننا  

ان اين يهودي وإنسان آانر غينر يهنودي فنال مقنال ويهودي فق  ، أما إاا ك

للت ننريم مطلقننا ، ولننيس هننذا النننا هننو الوحينند اننالتورال ، فلننو أنننك فت ننع 

،  خنامس ، األعنداد منن السناد  حتنى الثالنن عشنرسفر ن ميا االص ا  ال

لتقدن أن الرانا م رمنا علنى اليهنود فيمنا ايننهم ، ال علنى العمنوم ، والننا 

دا حين سمعع صرااهم وهنذا الكنالم ، فشناورت قلبني   فغضبع جكالتالي : 

في واكع العظماء والوالل وقلع لهم إنكم ت انذون الرانا كنل واحند منن أاينه 

وأقمع عليهم جماعة عظيمة ، وقلع لهم ن ن انترينا إاوتنا اليهنود النذين 

ايعوا لنمم حسنب طاقتننا وأننتم أيضنا تبيعنون إانوتكم فيبناعون لننا فسنكتوا 

جوااننا ، وقلننع لننيس حسنننا األمننر الننذي تعملونننه أمننا تسننيرون ولننم يقنندوا 

اخننوف إلهنننا اسننبب تعبيننر األمننم أعنندا نا ، وأنننا أيضننا وإاننوتي وغلمنناني 



 311 

فلنتننرك هننذا الراننا ، ردوا لهننم هننذا اليننوم حقننولهم  أقرضننناهم فضننة وقم ننا

وكننرومهم وزيتننونهم وايننوتهم والقننزء مننن م ننة الفضننة والقمنن  والخمننر 

ه منهم راا ، فقالوا نرد وال نطلب مننهم هكنذا نفعنل كمنا والزيع الذي ت اذون

تقول فدعوت الكهننة واسنت لفتهم أن يعملنوا حسنب هنذا الكنالم ، ثنم نفضنع 

حقنري وقلنع هكننذا يننف  هللا كنل إنسننان ال يقنيم هنذا الكننالم منن ايتنه ومننن 

تعبه وهكذا يكنون منفوضنا وفارغنا فقنال كنل القماعنة آمنين وسنب وا النرب 

 .  سب هذا الكالم  وعمل الشعب ح
 

لقنند حنننرت األاننول هنننا فيمننا اننين اليهننود فقنن  ، ولكننن أيننن أاننول  عـــبــننـد هللا :

ن يالنسانية ؟؟ ، ألستم تتشدقون اال رية والمسناوال والعندل لينل نهنار ، فن 

هي ارن ؟؟ ، إنك لنو جعلنع وفسنرت األانول ان اول النسنان ألحتنرم الننا  

عمنى أمنات عقنولكم وقلنواكم عنن نننوب منطقكم ، ولكنن هنذا التعننب األ

كثيرل االتورال تبين أن الرانا م نرم ت ريمنا قطعينا ، سنواء كنان انين اليهنود 

، ولكننننكم ال تظهننرون إال منننا يوافنننق منننن الشننعوب أو اينننهم وانننين غيننرهم 

 هواكم المري  ، وهذا دليل على أنكم ال تقدرون أمانة العلم . 
 

علنم جيندا ، ولنيس هنناك أي دلينل علنى التوسنن ال ن ن نقندر أماننة ال عبد المسي  :

 في األاول هنا . 
 

ال هناك دال ل وننوب كثينرل انالتورال تبنين وتظهنر أن الرانا م نرم  عـــبـــد هللا :

علننى اليهننودي وغيننر اليهننودي ، وأنننه ال ااتننناب لت ريمهننا اننين اليهننود 

 فق  . فيما اينهم 
 

 ؟؟ الننوب وأين تلك  عبد المسي  :
 

 فون المزمنور الخنامس عشنر ، األعنداد منن األول افت  معي أيهنا المن ــد هللا :عـــبـ

  ينا رب منن يننزل فني مسنكنك منن يسنكن فني جبنل ، وفيها :  حتى الخامس

قدسك ، السالك االكمال والعامل اال ق والمتكلم االندق في قلبنه ، النذي ال 

بنه ، والراينل يشي السانه وال يننن نرا اناحبه وال ي مل تعييرا على قري

م تقننر فنني عينيننه ويكننرم اننا في الننرب ي لنن  للضننرر وال يغيننر ، فضننته ال 

يعطيهننا االراننا وال ي اننذ الرنننول علننى البننرئ الننذي يننننن هننذا وال يتزعننزع 

، فــ   منن   فني أول الننا اسنم موصنول عنام ، أي لنم يخنتا  إلى الدهر  

لرانا ألاينه ، انل اه اليهنود وحندهم ، كنذا لنم ينذكر الننا فضنته ال يعطيهنا اا

تركهنا مفتوحننة وقنال : فضننته ال يعطيهننا االرانا  ، وهننذا دلينل علننى أن الراننا 

 .  ، ال اين اليهود فق  م رم ومنهي عنه اين عموم النا  
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 .  ولكن العدد السااق انا والك العدد عمم عبد المسي  :
 

وأننك لننو  إان حكمنع علننى كتنااكم االتنناق  واالضننطراب ، انوصنا عـــبــنـد هللا :

الصنن ا  الثننامن والعشننرين ، األعننداد مننن السنناد  طالعننع سننفر األمثننال ، 

 عام أيضا وليس نهيا ااصنا ، ونننه ، لوجدت النهي عن الراا حتى التاسن

  الفقيننر السننالك ااسننتقامته ايننر مننن معننو  الطننرق وهننو غننني ، كالتننالي : 

المكثنر مالنه ال اف  الشريعة هو اان فهيم وصناحب المسنرفين يخقنل أاناه ، 

االرانا والمراا نة فلمنن ينرحم الفقنراء يقمعننه ، منن ي نول أاننه عنن سننماع 

، أيضننا لننو أردت الت كنند مننن أن ت ننريم  الشننريعة فنننالته أيضننا مكروهننة  

الراننا عننام فنني التننورال فلتطننالن الصنن ا  الثننامن عشننر مننن سننفر حزقيننال ، 

اننا فهننا م ننرم ، فالر الثننامن والتاسننن والثالننن عشننر والثننامن عشننر األعننداد

ت ريما عاما اين كل الننا  وانين اليهنودي وغينر اليهنودي ، ألننه اسنتغالل 

  ولنم يظلننم ، وفيهنا :  النننوبل اجنة الفقينر ، وهنذا منا نننع عليننه تلنك 

إنسانا انل رد للمنديون رهننه ولنم يغتننب اغتننااا انل انذل ابنزه للقوعنان 

وكن  ينده عنن القنور  وكسا العريان ثواا ، ولم يع  االراا ولم ي اذ مراا نة

........... ، وأعطننى االراننا وأاننذ المراا ننة أفي يننا ؟ ال ي يننا قنند عمننل  6،  1

  15كننننننل هننننننذه الرجاسننننننات فموتننننننا يمننننننوت دمننننننه يكننننننون علننننننى نفسننننننه 

.................... ، ورفن يده عن الفقير ولم ي انذ رانا وال مراا نة انل أجنرو 

، فتلنك    11حينال ي ينا  أحكامي وسلك في فرا ضي فإنه ال يموت انإثم أاينه

علننى عمننوم ولضننرره ننننوب اينننة واضنن ة علننى أن الراننا م ننرم لذاتننه 

أي اتلنك النننوب التني  –النا  حتى ال يستغل الغنني الفقينر ، ولنيس اهنا 

السنااقة إمنا  االنننوبأي تخننيا ، والتخننيا النذي  -استشهدت اها 

أن ن كنم علنى  أن يفسر ا ن مقند األانول فيهنا هني أانول النسنانية ، وإمنا

التورال ااالضطراب والتناق  ، وهنذا ألن هللا عنز وجنل عنادل ال يقبنل الشنر 

وهنذا وهنم  –، أما إاا حكمنا علنى هللا عنز وجنل على أنا  ويرضاه رارين 

، كنذا يقنب االتعنب األعمى نكون قد جردناه من ألوهيتنه وراوايتنه  –اعيد 

لبنناب الثالننن عشننر ب عليننك هنننا أن تقننرأ نننا الدسننقولية اوضننو  ، فنني ا

، وفيه :   ألن الرب قال : الطواانينة هني فني الندفن أكثنر منن األانذ ،  132

، وهنذا دلينل منن أدلنة العهند القديند وأيضا قال : الويل لمن له وي اذ اراا   

كتناب  –كمنا يندعون  –في ت ريم الراا ، فالدسقولية التي هي تعاليم الرسنل 

 . مقد  عند الننارو 
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إان لم يبق إال أمر ال قناب ، وهنذا منا أعلمنه ، أننه منننوب علينه  :  عبد المسي 

 في جمين الشرا ن السماوية ، أليس كذلك ؟؟ 
 

عبد هللا : الى ، حقا ، واقي الكثير ، لكن نا القرآن الكنريم فني آياتنه العديندل علنى 

العفة واالحتشام وحقاب المرأل ، مادينا ومعنوينا ، ولنم تكنن هنذه النننوب 

ت امسننتغراة علننى اليهننود والننننارو ، ألنهننا مننن صننلب اعتقننادهم واريننا

وننرا عهم ، والندليل علنى النك لبنا  الراهبنات المسني يات االكننا س علننى 

مسننتوو العننالم كلننه ، امواصننفات تقتننرب كثيننرا مننن لبننا  المننرأل المسننلمة 

وزيهننا الشننرعي ، وهننذا دليننل أكينند علننى أنننه مطلننب رانناني ي منني الننرو  

ن الشننيطان وأعوانننه ، ولقنند جنناءت آيننات القننرآن الكننريم مننن أدراوالبنندن 

مننن سننورل  51  تننام ، كمننا جنناء هننذا ااريننة معبننرل عننن الننك الفهننم اوضننو

ُهنَّ  النور ، وفيها :   ي ْ ف ْظنن  فُنُروج  نَّ و  هِّ ارِّ ْن أ ْان  ن اتِّ ي ْغُضْضن  مِّ ْلُمْؤمِّ قُْل لِّ و 

ننر  مِّ  ننا   ه  ين ننت ُهنَّ إِّالَّ م  ين  زِّ ال  يُْبندِّ ال  و  نَّ و  ل ننى ُجيُننواِّهِّ نَّ ع  هِّ ْان  اُِّخُمننرِّ ْلي ْضننرِّ نا و  ْنه 

نَّ أ ْو أ ْان ناءِّ  نَّ أ ْو أ ْان نا ِّهِّ نَّ أ ْو آا ناءِّ اُعُنول تِّهِّ نَّ أ ْو آا نا ِّهِّ بُعُنول تِّهِّ ين ت ُهنَّ إِّالَّ لِّ ين  زِّ  يُْبدِّ

نَّ أ ْو ا نِّنن انِّهِّ نَّ أ ْو ا نِّنني إِّْاننو  انِّهِّ نَّ أ ْو إِّْاننو  ننا اُعُننول تِّهِّ نَّ أ ْو م  ننا ِّهِّ نَّ أ ْو نِّس  اتِّهِّ ننو  ي أ ا 

ين  ل نْم  ْفنلِّ الَّنذِّ نالِّ أ وِّ الطِّ  ج  نن  الرِّ  ْرا نةِّ مِّ ْينرِّ أُولِّني اْلِّ ين  غ  انُُهنَّ أ وِّ التَّااِّعِّ ل ك ْع أ ْيم  م 

ننين   ننا يُْخفِّ ننيُْعل م  م  نَّ لِّ ْان  اِّنن  ْرُجلِّهِّ ال  ي ْضننرِّ نناءِّ و  اتِّ النِّ س  ننْور  ل ننى ع  ننُروا ع  ننْن ي ْظه  مِّ

نُون  ل ع لَُّكْم تُْفلُِّ ون   ا اْلُمْؤمِّ يعًا أ يُّه  مِّ ِّ ج  تُواُوا إِّل ى ا َّ نَّ و  ين تِّهِّ   ، فتلنك ارينات  زِّ

القرآنيننة الكريمننة تبننين اوضننو  أن الخمننار لننيس قطعننة قمنناش فقنن  ، اننل 

 أاالق وسلوك وآداب تراعى وت ترم . 
 

، وهنني تنننا علننى اات  عبنند المسنني  : وننننوب كتاانننا المقنند  فيهننا مثننل هننذا

 المعاني . 
 

عبد هللا : لكن ننوب كتااكم لم تلزم نساءكم اال قناب ، أو هكنذا فهمهنا النننارو 

، ف نروها في داال الكننا س والبينوع واألدينرل ، ولهنذا يظنن منن كثينرين 

أن ال قنناب ال يخننا المننرأل اليهوديننة وال المننرأل المسنني ية ، فنني ال ينننال 

 العامة . 
 

: هننذا وارد فعننال ، لكننن ننننوب الكتنناب المقنند  مظلومننة أمننام هننذا  عبنند المسنني 

 الفهم ، ولو طالعتها جيدا لعلمع الك اكل وضو  . 
 

نني ا عنن حقناب المنرأل ، علنى عبد هللا : أعلم الك ، ولكن التورال يعز أن تقند اهنا 

النرغم منن التننزام المنرأل اليهودينة اهننذا النزي فني طقننو  عبادتهنا ، ولهننذا 

فني  –مننذ القندم  –بغي أال تفوتنا ، وهني أن اسنتخدام اليهنود المنرأل داللة ين
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قننند  –السياسننية وغيننر السياسننية  –القننذرل واألعمننال كثيننر مننن العمليننات 

، حتنى تخضنن النسناء دفعهم ليخفوا نننوب العفنة واالحتشنام منن التنورال 

 . ااسم الدين والوطنية لما يطلب منها 
 

  عبد المسي  : وهل هذا معقول ؟؟
 

عبد هللا : أما العهد القديند فمنا زالنع انه نننوب واضن ة تؤيند ال قناب ، منهنا منا 

ورد االص ا  ال ادي عشر ، من رسالة اولس األولى إلى أهنل كورنثنو  

أيضنا   ، ، وفيه :   إا المنرأل إن كاننع ال تتغطنى فلنيقا ننعرها  4، العدد 

،  6ثنناني العنندد ورد ارسننالة اننولس األولننى إلننى تيموثنناو  ، الصنن ا  ال

وفيه :   وكذلك أن النساء يزين اواتهن البنا  ال شنمة منن ورع وتعقنل ال 

اضننفا ر أو اهننب أو لآللننل أو مالاننس كثيننرل الننثمن   ، وهننذا النننا ي تمننل 

لكنن أوفنى مننادر المسني ية فني معاني العفة المادية والمعنوينة انال ننك ، 

جننود فني الننننوب مو –جانننب ال قناب وال شننمة والتعفن   –هنذا القاننب 

ألناجينل تمامنا ، ومنهنا :   ننوب لها قدسيتها عندكم كاالدسقولية ، وهي 

اعفنننة  اردا نننك ، فإننننك إاا تغطينننعِّ  فننني الطرينننق فغطننني رأسنننكِّ  وإاا مشنننيعِّ 

  طبعة مكتبة الم بة .  21تنانين عن نظر األنرار   ب 
 

 ؟ هل تريد الكالم في أمر آار ، أم اكتفيع اما عرضع ؟ عبد المسي  :
 

لني سنؤال واحند ، قند ي سنم الكالم كثير ، والموضوعات عديدل ، لكن  عـــبـــد هللا :

 . الموضوع انورل كبيرل 
 

ومنا هننو هنذا السننؤال ، ألنم تفننرو جعبتنك اعنند ؟؟ ، صندقني لننن تنن تي  عبند المسنني  :

 اقديد معي . 
 

 ديكنون القدينقد يكون القديد منن غينرك منن العقنالء والمندركين ، قند  عـــبـــد هللا :

، القدينند لننن مننن مننن يفكننر اننوعي ، ومننن ال يقبننل أن ينندفن ويسنناق كاألنعننام 

 . ي تي من أص اب الرؤو  القديمة 
 

 مااا تقند اهذا الخط  والعيب ؟؟  عبد المسي  :
 

هذا ليس اط  وال هو اعيب ، ومن ي اول أن يفت  عينيك علنى الخطن   عـــبـــد هللا :

 اال حقة وال دليل .  كال أن تنر على موقف ال اد أن تشكره وتقدره ،
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أاعنند كننل هننذا تب ننن عننن حقننة ودليننل ؟؟ ، إنننني لننم أزدد ا ننديثك إال  عبنند المسنني  :

 عنادا ، وإصرارا على ديني . 
 

لقنند صنندقع أنننع لننم تننزدد إال عنننادا ، لكنننني أديننع واجبنني هلل أوال ،  عـــبــننـد هللا :

تك فني نفسنك فقن  ، لكنن علنى العمنوم ، أما أنع فليع أن اسناروللعلم ثانيا 

كم مننن كتننب وأسننفار حكمننا يينند فلسننوف ينن تي يننوم ي كننم النننا  علننى مننا ا

 سي كم النا  على عنادك ا ق . صا با ، وحينها 
 

 عم كنع تريد أن تس ل ؟؟ ، أم أنك نسيع سؤالك ؟؟  عبد المسي  :
 

  عليه وسلم ؟؟ قل لي ما جنسية رسولنا الكريم م مد صلى هللا عـــبـــد هللا :
 

 ، وال ا نه رسول . ، ون ن ال نعترف ارسالتهرسول هأنتم تقولون أن عبد المسي  :
 

 ما جنسيته أيها الضال ؟؟  عـــبـــد هللا :
 

إننه منن العنرب ، إننه عراني ، ومنااا فني هنذا منن فا ندل ؟؟ ، هنل قينل  عبد المسي  :

نكم هنذا فنال يعنينني ، لكم أن العرب سوف ي تي منهم رسول ؟؟ ، إن قال قنرآ

 . في هذا الموضوع و ني أنه لم يعد معك جديد اعد ارن 
 

إنننعياء ، حيننن ورد االصنن ا  إان فلتفسننر لنني هننذا القننول منن سننفر  عـــبــنـد هللا :

  عشنر ، وفيهنا :  ألعداد من الثالن عشر حتى السناانال ادي والعشرين ، ا

العننرب تبيتننين يننا قوافننل وحنني مننن جهننة اننالد العننرب ، فنني الننوعر فنني اننالد 

وافنوا الهنارب هاتوا ماء لمالقال العطشان يا سكان أرا تيمناء ، الدادانيين 

اخبزه ، فإنهم من أمنام السنيوف قند هرانوا منن أمنام السني  المسنلول ومنن 

، فإنه هكنذا قنال لني السنيد فني أمام القو  المشدودل ومن أمام ندل ال رب 

يندار ، واقينة عندد قسني أاطنال اننني مندل سننة كسننة األجينر يفننى كنل مقند ق

 .  قيدار تقل ألن الرب إله إسرا يل قد تكلم  

 

 ومااا تريد من هذا الكالم ؟؟ ، وهل تعتقد أن اهذا اشارل انبيكم ؟؟  عبد المسي  :
 

إان ، ومننا المقنننود اننوحي مننن جهنة اننالد العننرب ، أال تعننني أن نبيننا  عـــبــنـد هللا :

 ريد وضوحا أكثر من الك ؟؟ سيرسل من العرب ؟؟ ، هل ت
 

ومننن قنال لننك أن اننالد العنرب تعننني اننالد ننبه القزيننرل العرايننة ، إن  عبند المسنني  :

انالد العنرب هننا تعنني انالد الظنالم ، فكلمنة العنرب وردت انالتورال علنى هننذا 
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معننننى ال نننالي ، ال المعننننى الم لننني ، فهنننو يت ننند  عنننن قننناطني الظلمنننة ال

  مقنود تماما ، والمطلوب من النا . ال المعنى ، وهذا هووالضالل 
 

فكلمنة المعنى هننا ال ي تمنل هنذا الت وينل ال اقند ، كذاع أيها الكااب ،  عـــبـــد هللا :

فني هننذا الموضنن ، وال تعنني إال انالد العنرب ، اننل العنرب وردت فني التنورال 

 . من دالالت لفظية عديدل وأحي  هذا المعنى اما يؤيده 
 

 ؟؟ من تلك الدالالت اللفظية الذي يؤيده ، أيها الرجل وما  عبد المسي  :
 

ادايننة فتلننك البشننارل لننم تننذكر الم ننل المكنناني فقنن  ، اننل جنناءت معننه  عـــبــننـد هللا :

وجنسنيتهم ، انل وحنددتهم ت ديندا ، وهنم االبشر الذين يسكنون هنذا المكنان 

ال يختلن  ، وهذا منا من أاناء إسماعيل عليه السالم قيدار ، وهم العرب  انو

 التورال ، أليس كذلك ؟؟  أنساب العرب ، ال وعلماء عليه اثنان من علماء
 

 . ، فقيدار قبيلة عراية منسواة لقيدار ان إسماعيل الى ، هو كذلك  عبد المسي  :
 

والثنناني ، أن تلننك القنننة التنني يرويهننا النننا تسننقل ننني ين وردا  عـــبــننـد هللا :

هقرتننه  األولهللا عليننه وسننلم تمامننا ،  لىحقيقننة فنني حيننال النبنني م منند صنن

هناتوا   وهرواه من قومه هو وأتباعه ، نقال ا نفسهم واندينهم ، وهنذا فني 

ماء لمالقال العطشان يا سكان أرا تيماء وافوا الهارب اخبزه ، فنإنهم منن 

أمننام السنننيوف قننند هرانننوا منننن أمنننام السننني  المسنننلول ومنننن أمنننام القنننو  

انتنناره علنى العنرب وإفنناءه  الثنانيو،    المشدودل ومن أمام نندل ال نرب

لمقدهم في معركة من أروع المعارك ، وزوال هيبة قنريص فيهنا ، وهنذا منا 

فإنه هكذا قال لي السيد في مندل سننة كسننة األجينر يفننى كنل مقند   ورد في 

قيدار ، واقية عدد قسي أاطال اني قيدار تقل ألن الرب إله إسنرا يل قند تكلنم 

حنن  هننذا المعنننى تمامننا ، فقنند زال ملننك قننريص فعننال وزالننع ، ويقنب أن تال  

هيبتها في غزول ادر ، فلقد قلبنع هنذه المعركنة كينان ننبه القزينرل العراينة 

كله ، في الك الوقع ، وإاا كانع حادثة الفيل قد أرل اهنا ألحندا  جسنام فني 

، إال أن هزيمننة قننريص فنني تلننك المعركننة كانننع قبننل الننوحي تلننك المنطقننة 

علنى انهينار مقند قيندار تمامنا ، النك المقند النذي أعتمند علنى عبنادل  عنوانا

األوثان واألصنام ، ال كان قلعته على مستوو العنالم القنديم فني النك الوقنع 

، و ننني أن سننلطة الكنيسننة فنني أورواننا قنند انندأ يسنناورها القلننق منننذ تلننك 

الل ظننة ، انننل وانتبهننع حقيقنننة إلنننى هننذا القنننادم القدينند ، واننندأت تت سنننس 

، والوثا ق التاريخية تنب نا اهذا األمر جيندا ، ولكنن منؤراي باره ااهتمام أا

وا را  هذه األحندا  ابعضنها جيندا ، ومنا حندين أاني سنفيان العرب لم ي اول
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رضي هللا عنه من ملك الروم منا ابعيد ، وال تلك الغنزوات التني اندأها النروم 

ى السنالم وأهلنه ، في حيال الرسنول صنلى هللا علينه وسنلم ، إال للقضناء علن

واإيعاز من رجال الدين ، ولو أن الروم قد ااقوا ننرا فني هنذه المرحلنة منا 

ن توانننوا عننن اسننتكماله تمامننا حتننى النهايننة ، لكننن هللا عننز وجننل أاننى إال أ

يننر دينه ، ويمكن له في األرا ، في معارك كان انتنار المسنلمين فيهنا 

كنان تعنداد جنيص المسنلمين فني  اياال م اال ، ومنن النك غنزول مؤتنة ، فقند

هننذه المعركننة ألفننين ، وجننيص الننروم تعننداده منن تي ألنن  ، واننرغم الننك لننم 

يسنتطن النننمود أمنام جننيص المسننلمين ، فني معركننة سنطر حننروف نهايتهننا 

قنننواد ه ، اعننند استشنننهاد ثالثنننة منننن أعظنننم االننند انننن الوليننند رضننني هللا عنننن

 . المسلمين 
     

هنذا  سعلنى عناتق رجنال الندين ، ألنيتلك ال نروب  تبعةولمااا تلقي ا عبد المسي  :

 ؟؟ !! منك غريبا 
 

ال ، هذا لنيس غريبنا ، فلقند أراد ملنك النروم أن يسنلم هلل رب العنالمين  عـــبـــد هللا :

اعد لقاءه من أاي سفيان ، ولكن رجال الدين منعوه ، وكنادوا يثنورون علينه 

  ، فتراجن عما أراد ، وهناك في النا دليل آار . 
 

 ما هو ؟؟  عبد المسي  :
 

، فمملكننة النندادانيين مملكنننة قوافننل النندادانيين وسنننكان أرا تيمنناء  عـــبــننـد هللا :

عراية قديمة ، يقر علماء التاري  وارثار اوجودها حقيقة في انالد العنرب ، 

، أيضنا أيضا تيماء فهي قبيلة من نسل إسماعيل ان إاراهيم عليهمنا السنالم 

مننن  األعنندادالتكننوين ، االصنن ا  الخننامس والعشننرين ، فقنند ورد فنني سننفر 

  وهننننذه أسننننماء اننننني إسننننماعيل ا سننننما هم حسننننب ، وفيهننننا :  14 – 15

وأدا ينننل ومبسنننام ، ومشنننماع  قيننندارمواليننندهم نبنننايوت اكنننر إسنننماعيل و

ويطننور ونننافيص وقدمننة ، هننؤالء هننم انننو  تيمنناودومننة ومسننا ، وحنندار و

هم اثننننا عشنننر ر يسنننا حسنننب إسنننماعيل وهنننذه أسنننماؤهم انننديارهم وحننننون

علينه ، فقيدار وتيمنا هنم منن قبا نل العنرب ، ومنن أانناء إسنماعيل  قبا لهم  

فقنر فكنري ، وعهننر  لنا لغينر معنناه هننو، وأي م اولنة للنذهاب انناالسنالم 

رجننال اعنن  عقننول ينتنناب ، يقسنند حقنندا وهمننا وان طنناط أدانني ، عقلنني ، 

أنهنم كنانوا فني غننى عننن  ديننكم ، فيسني ون ألنفسنهم ، ولندينهم ، وال قيقننة

 كل هذا . 
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 ولكن ..............  عبد المسي  :
 

ولكننن لننو أكملننع مطالعتننك فنني سننفر إنننعياء حتننى الصنن ا  التاسننن  عـــبــننـد هللا :

والعشرين ، لوجدت البشارل ام مند صنلى هللا علينه وسنلم تتضن  وتكتمنل ، 

يندفن الكتناب لمنن    أوقنول : العدد الثاني عشر يفي جالء ال ينازعه نك ، ف

 .  ال يعرف الكتااة ويقال له اقرأ هذا فيقول ال أعرف الكتااة  
 

 ولكن نبيكم قال :   ما أنا اقارئ   !!  عبد المسي  :
 

وهل إعطاءه الكتاب ليكتبه أم ليقرأه ؟؟ ، وهل قيل له اكتب أم قينل لنه  عـــبـــد هللا :

 اقرأ ؟؟ 
 

 مااا تقند ؟؟  عبد المسي  :
 

، مننه أقند أن هذا نا قد حنرف علنى يند أعمنى ، فلقند حنرف جنزءا  بـــد هللا :عـــ

وهللا أعلنننى   –ونسنني أن ي ننرف اقيننة النننا ، فنننالنا فنني أصننله هكننذا ، 

  أو ينندفن الكتنناب لمننن ال يعننرف القننراءل ، فيقننال لننه اقننرأ هننذا ، :  –وأعلننم 

رأه ، ال ليكتبنه ، ليقن امكتوان ا، ألنه دفن إليه كتاا فيقول : ال أعرف القراءل  

فنني غننار ، تمامننا صننلى هللا عليننه وسننلم وهننذا مننا حنند  مننن رسننولنا الكننريم 

 حراء ، مما وثقته السيرل النبوية ، وأيده التاري  . 
 

 لكن ما دليلك على أن هذا النا قد حرف ؟؟  عبد المسي  :
 

مننة ، مننن يننا سننيادل الفاضننل التننورال والنقيننل التنني ا يننديكم هنني ترج عـــبــننـد هللا :

ضمن ترجمات عديدل موجودل اكثير من اللغنات ، وال توجند نسنختان منهمنا 

متطااقتان ، ال إننا نقد تلك الكتب في طباعاتها المتعنددل فني اللغنة الواحندل 

، فمننا والمعنناني والتراكيننب ، فنني اعنن  األلفننا  والعبننارات عليهننا مختلنن  

 –نتعامنل منن ننننوب  منشن  هنذا االانتالف إال الت رينن  والتبنديل ، ثنم إننننا

  .، ال مترجمة عن أصل ضا ن ليسع أصلية  –كلها 
 

 لكن هذا ال ينفي تقديسها ، وال يعارضه .  عبد المسي  :
 

هل لو قام أحد المسلمين اترجمة كتااكم هذا ، ترجمة أميننة عنن أقندم  عـــبـــد هللا :

أم كنننتم  نسننخة موجننودل االعننالم أكنننتم تقدسننونها ، ألنهننا كتننااكم المقنند  ،

 مسلم ؟؟ رجل سترفضون تقديسها ألن مترجمها 
 

 ، لكن الكتاب ااته مقد  . إن الترجمة عمل اشري  عبد المسي  :
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 وض  مااا تقند ، وتعني ؟؟  عـــبـــد هللا :
 

 أقند أن أصل الكتاب مقد  ، وترجماته عمل اشري .  عبد المسي  :
 

 ضا ن ، أليس كذلك ؟؟ الترجمات موجودل واألصل  عـــبـــد هللا :
 

 الى هو كذلك .  عبد المسي  :
 

 ال مد هلل رب العالمين .  عـــبـــد هللا :
 

 مااا تقند ؟؟  عبد المسي  :
 

أقنند أن هنذا الننا المتنرجم لنن يكنون منندرا أكيندا للتوثينق ، ولنن  عـــبـــد هللا :

هننو  ، وال يسننت ق أن يقنند  طالمننايرقنني أن يكننون امنزلننة األصننل الضننا ن 

 . مترجم عمل اشري 
 

 إان جمين استشهاداتك منه تكون ااطلة ، وال قيمة لها .  عبد المسي  :
 

، ولو كان الك فني ل ظنة غضنب يكفيني أن تعترف أنع اذلك ، وتقره  عـــبـــد هللا :

 . منك ، ولعلك اهذا تفت  الطريق لمراجعة نفسك 
 

للخلنق عنز وجنل إن الدين منن هللا تعددت الرساالت والدين واحد ، واالصة القول : 

   ومنا القنع القنن واألننس إال ليعبندون  من القن والنس ، قال تعالى : ، 

، قنال تعنالى  مبلغنون عنن راهنمعليهم أفضل النالل وأتم التسليم ، والرسل 

، والكتنب انه تعنددت ، قنال    يا أيها الرسول ال  منا أننزل إلينك منن رانك  : 

لينك كمنا أوحيننا إلنى ننو  والنبينين منن اعنده وأوحيننا   إننا أوحيننا إتعالى : 

إلنننى إانننراهيم وإسنننماعيل وإسننن اق ويعقنننوب واألسنننباط وعيسنننى وأينننوب 

، لكننن النندين واحنند ، قننال  ويننونس وهننارون وسننليمان وآتينننا داود زاننورا  

واألاننالق ، فنني المعتقنند والشننرا ن    إن النندين عننند هللا السننالم  تعننالى : 

تشننريعاتها ال ت ننارب الفطننرل السننليمة ، وهللا سنناالت ووارداب ، وجميننن الر

عننز وجننل ال يننناق  نفسننه ، وال يعاننند فطرتننه التنني فطننر النننا  عليهننا ، 

وجمينن الكتنب التنني ا يندي الننا  تؤكنند علنى النك ، صننادقها وكاااهنا ، قننال 

  ف قم وجهك للدين حنيفا فطرل هللا التي فطنر الننا  عليهنا ال تبنديل تعالى : 

، ألن هللا عنز وجنل   الك الدين القيم ولكن أكثنر الننا  ال يعلمنون  لخلق هللا

سيظهر ديننه ولنو كنره الكنافرون والمشنركون والمعانندون ، سنيظهره رغنم 

  هو الذي أرسل رسنوله االهندو ودينن ال نق ليظهنره أنفوهم ، قال تعالى : 
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يهنود ، ولذا فتلنك الكتنب التني ا يندي ال على الدين كله ولو كره المشركون  

والننارو ارن ، والتني يقدسنونها ا نرارل فيهنا منن هنذه الندالالت الكثينر ، 

ال لتؤكنند صنندقها هنني ، اننل لتؤكنند صنندق المننولى عننز وجننل فيمننا أابرنننا فنني 

كتاانه الكنريم وقرآننه العظنيم ، ون ننن علنى النك منن الشناهدين ، وال منند هلل 

تخننننال  رب العنننالمين ، واالصنننة األمنننر أن السنننالم لنننم يننن ت اتشنننريعات 

تشننريعات الرسنناالت السننااقة ، اننل أتباعهننا هننم مننن غيننروا وانندلوا وحرفننوا 

فيمننا عننندهم ، أو أافوهننا ألسننباب عدينندل ، هننذا عننالول علننى أن تشننريعات 

السننالم كاملننة تامننة ، اننال إفننراط وال تفننري  ، أمننا التشننريعات السننااقة فقنند 

سنى اننن كاننع مال منة للظننرف النذي وجنندت انه ، وهننذا هنو مننا عبنر عنننه عي

  ال تظنوا أني ج نع ألنقن  الننامو  مريم عليه السالم كما ورد في متى : 

انن منريم علينه ، وإاا كنان عيسنى .   أو األنبياء ما ج ع ألنق  انل ألكمنل  

ويخنتم قد جاء لينتم وينتمم صلى هللا عليه وسلم قد جاء ليكمل فم مد السالم 

م الذين  لمنوا أي منقلنب ، وسيعل، عليهم جميعا أفضل النالل وأتم التسليم 

، وممنا تقندر الننارل إلينه هننا أن اليهنود والنننارو الينوم ين اون ينقلبون 

واكنننل صنننل  أن ي ينننوا المسنننلمين ات ينننتهم المعهنننودل وهننني السنننالم ، انننل 

ويذهب اهم العناد ألكثر من الك فال ي يون اعضهم اعضنا االسنالم ، جهنال ، 

لمين فقنن  ، ومننا دروا أن ت يننة وحقنندا ، و نننا منننهم أن السننالم ت يننة المسنن

السنالم هني ت يننة اليهنود والنننارو والمسننلمين ، وهنذا وارد ا صنل كتننبهم 

، ومننن الننك منا ورد االصنن ا  السنناد  مننن سننفر التني ي نناولون تقديسننها 

، ، وفيه :   فقال لنه النرب السنالم لنك ال تخن  ال تمنوت    25القضال العدد 

دد العشنرين منن اات السنفر منا يؤيند التاسن عشنر ، االعنكذا ورد االص ا  

الننك ، وفيننه :   فقننال الرجننل الشنني  السننالم لننك   ، أيضننا ورد الننك اسننفر 

صمو يل الثاني ، االص ا  الثامن عشنر ، العندد الثنامن والعشنرين ، وفينه 

:   فنننادو أاننيمعا وقننال للملنننك السننالم وسننقد للملنننك علننى وجهننه إلنننى 

د اه منا يندل ويؤكند علنى أن السنالم هنو األرا   ، أما العهد القديد فلقد ور

ت يننة الننننارو المسنني يين ، وأن عننزوفهم عننن السننالم هننو مخالفننة ألمننر 

كتااهم الذي يقدسونه ، ومما ورد في الك ما جاء اإنقينل متنى ، االصن ا  

السنناد  والعشننرين العنندد التاسننن واألراعننين ، وفيننه :   فللوقننع تقنندم إلننى 

، كننذا ورد الوقننا االصنن ا  الثنناني ، العنندد يسننوع وقننال السننالم يننا سننيدي   

األرا السنالم   ، أيضنا وعلنى الراان عشر وفيه :   المقند هلل فني األعنالي 

ورد عننند اننولس فنني رسننالته الثانيننة ألهننل كورنثننو  ، االصنن ا  الثالننن 

عشر ، العدد ال ادي عشر ، وفيه :   عيشنوا االسنالم   ، وقنال يعقنوب فني 

ل ، العنندد األول ، وفيننه :   يعقننوب عبنند هللا والننرب رسننالته االصنن ا  األو
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يسوع المسني  يهندي السنالم إلنى الثننى عشنر سنبطا النذين فني الشنتات   ، 

واالصننة القننول أن أهننل الكتنناب مننن اليهننود والننننارو قنند  لمننوا أنفسننهم 

وحرموها من اير كثير اتركهم تعاليم دينهم ، فق  من أجل مخالفنة السنالم 

، الكنيسة تغذيهم ا فكنار اعيندل كنل البعند عنن أصنل كتنااهم  ، وهذا اسبب أن

  أليس منهم رجل رنيد ؟؟!! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والــعــشــرون :  ثالثةالالليلة 

 

 ليلة التناقضات واالضطرابات
 

لنذي ، اوأهلنه تلك ليلة التناقضات واالضطرااات ، والعمنى النذي أصناب ااك الكتناب 

كيننن  يكنننون مقدسنننا هنننذا النننذي ملنننل ااالضنننطراب يننندعي النننبع  أننننه مقننند  ، ف

احند الشنيء وضنده فني آن و علنىكين  أقبنل علنى عقلني أن يوافنق ،  ؟؟  التناق و

 معا ؟؟ ، إنني أمام مزحة فاسدل وقيا  اناطل ، وعلني  إمنا أن أقبلهنا فن هين عقلني

لهنا ، ، وإما أن أتغافل عنها ف هين نفسي ، وإما أن أصمع عنهنا فن هين النسنانية ك

: معرفنة ويسعى حقيقنة للفهنم وال، لكل صاحب عقل ي ترم عقله  ْن لي نداء  واحدلك

ه إاا صنن  عننندك واسننتقام هننذا االضننطراب اننذاك الكتنناب فلمننا تسننتمر علننى تقديسنن

ول وت نب ما القيمة ال قيقية التي ستبين اها آارتك وآارل من تعن، واليمان اه ؟؟ 



 322 

كنر الننار اهنذه السنهولة ؟؟ ، علينك أن تف من أاناء وأحفاد ؟؟ ، لمنااا تلقني اهنم إلنى

 –هللا عننز وجنننل وإن أاطننن  ، جينندا هنننل هللا يخطننل مثنننل هننذه األاطننناء الشنننيعة ؟؟ 

ال ؟؟ ، لقند قنوهو على الك الخطن  يعبد فهل ي ق له أن يكون إلها  –وحانا له الك 

رل جننل مت نندثا عننن القننرآن الكننريم ، فنني اريننة الثانيننة والثمننانين مننن سننوهللا عننز و

دارون اليهنود والننننارو :   أفنال يتنن ومعرضنا االكتننب الم رفنة التنني ا يندالنسناء ، 

ينا راني  فا كثيرا   ، نعم صندقعالقرآن ، ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه ااتال

ات فقننة ، كثيننرل وااتالفننات ال تعند وال ت نننى ، وتناقضنن تفتلنك الكتننب اهننا ااتالفنا

نن ون علنى العنناد وعلننى الضنالل ، فمنااا ننننوان رافنات نناال ، ولكننهم قننوم يننر

نا وإلينك لهم إال أن نبين لهم كذب ما ا يديهم ، وضالل ما يعتقدون ، رانا عليك توكل

ا منن أنبنا وإليك المنير ، فكن لنا عونا يا رحمنن ينا رحنيم ، وال مند لنك أوال وآانر

.، وال مد هلل رب العالمين قبل ومن اعد   

 

ل االضننطرااات هنني ااننتالف طوا نن  الننننارو فنني أصننو* وأول تلننك التناقضننات و

الثنين وث عهندهم القنديم يتكنون منن تسنعة واألرثواكس ه ، فالبروتستانعكتااهم اات

، وانالطبن الكاثوليك فعهدهم القنديم يتكنون منن سنتة وأراعنين سنفراسفرا فق  ، أما 

تنااهم ، ى كال يقدسنون تلنك األسنفار السنبعة الزا ندل علنواألرثنواكس فالبروتستانع 

يقين وهنا يقب على كل ننراني أن يس ل نفسنه : أي العهندين أصن  ؟؟ ، وأي الفنر

ن على النواب ؟؟ ، وما أدلة واراهين النواب عند المننيب  والنن ي  منهمنا ، إ

  كننان اينهمننا صنن ي  ؟؟ ، وال انند أن نننذكر أايننرا أن هننذا الخننالف اننين تلننك الطوا نن

رق أو و االف له جنذور ننا كة انين تلنك الفنليس وليد منادفة ، وال عفوية ، ال ه

 فنني تاريخهننا السنن يق ، ولننذا لننن يلتنن م الننندع اينننهم ت ننع أي  ننرف وت ننع أي

ذا ، وعلنى هنورغبتنه م اولة ألن كال منهم ي اول أن يرقن ارقته جيدا وعلى هواه 

 –انل أكثننرهم  –فكنل مننهم يننرو أننه األصنوب واألحننق منن أن كلهنم ننننارو وكلهنم 

ضنل ه ، وال نقند هننا للنرد عنيهم  أفننويؤلهوعلينه السنالم انن منريم يعبدون عيسنى 

ا : من، وفيه 16 – 11  األعندادمن كالم سفر الرؤيا ، االص ا  الثناني والعشنرين 

ي ا   من يزيد على هنذا الكتناب يزيند هللا علينه الضنراات المكتوانة ، ومنن ي نذف  نن

 لمدينننة المقدسننة ومنننمننن هننذا الكتنناب ي ننذف هللا ننننيبه مننن سننفر ال يننال ومننن ا

اسننم  المكتنوب فني هنذا الكتناب   ، فهنل سنتزاد الضنراات علنى الكاثولينك أم سنيم ى

منننن الوجننننود وال ينننال ؟ !! ، إن هننننذا الننننا ي نننندثنا واألرثننننواكس البروتسنننتانع 

ننه ، اوضو  ال نك فيه على أنه ستكون زيادات علنى هنذا الننا وسنيكون حنذف م

لنك ب والتنناق  الشناا ، وعندم اتفناقهم علنى توهذا ما تنم فعنال ، وأسنلمه لالضنطرا

لنن وإمنا أن يوجند نقنا ، وال ثا لاألسفار لهو دليل أكيد على أنه إمنا أن توجند زيناد
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هنذا  ، لكن هل ما زالع لديهم فرصنة لالتفناق ؟؟ ، أننك فنيفي هذا ، أليس كذلك ؟؟ 

. توارثته األجيال لن تن  ه ارمال كثيرا ، واكل ت كيد ، فما   

 

، وفيهنننا :    2 – 1منننن  األعننندادفننني سنننفر التكنننوين ، االصننن ا  الثالنننن ،  * ورد

وكانع ال ية أحيل جمين حيوانات البرية التي عملها النرب اللنه فقالنع للمنرأل أحقنا 

قال هللا ال ت كال من كل نقر القنة ، فقالع المرأل لل ية من ثمنر القننة ن كنل ، وأمنا 

هللا ال تنن كال منننه وال تمسنناه لنن ال تموتننا ، ثمننر الشننقرل التنني فنني وسنن  القنننة فقننال 

فقالننع ال يننة للمننرأل لننن تموتننا ، اننل هللا عننالم أنننه يننوم تنن كالن منننه تنفننت  أعينكمننا 

وتكونان عارفين الخينر والشنر ، فنرأت المنرأل أن الشنقرل جيندل لنكنل وأنهنا اهقنة 

 للعينون وأن الشننقرل ننهية للنظننر ف اننذت منن ثمرهننا وأكلننع وأعطنع رجلهننا أيضننا

منهننا ف كننل ، فانفت ننع أعينهمننا وعلمننا أنهمننا عريانننان فخاطننا أوراق تننين وصنننعا 

 – 11منن  األعندادألنفسهما مآزر   ، ثم ورد في اات الص ا  ، منن اات السنفر ، 

، وفيها :   فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلع منن الشنقرل التني أوصنيتك أال  12

معني هنني أعطتنني مننن الشنقرل ف كلننع ،  ت كنل منهنا ، فقننال آدم المنرأل التنني جعلتهنا

المنرأل ال ينة غرتنني ف كلنع ، فقنال  فقال الرب الله للمرأل ما هذا الذي فعلع فقالنعْ 

الرب الله لل ية ألنك فعلع هذا ملعونة أنع منن جمينن البهنا م ومنن جمينن وحنوش 

 البرية على اطنك تسعين وتراانا تن كلين كنل أينام حياتنك ، وأضنن عنداول ايننك وانين

المنرأل وانين نسنلك ونسنلها هنو يسن ق رأسنك وأننع تسن قين عقبنه ، وقنال للمننرأل 

تكثيرا أكثر أتعاب حبلك االوجن تلدين أوالدا وإلى رجلنك يكنون اننتياقك وهنو يسنود 

عليك ، وقال ردم ألنك سمعع لقول امرأتك وأكلع منن الشنقرل التني أوصنيتك قنا ال 

ت كنل منهنا كنل أينام حياتنك   ، كنذا ورد ال ت كل منهنا ملعوننة األرا اسنببك االتعنب 

،  13 – 11 األعنندادارسننالة اننولس األولننى إلننى تيموثنناو  ، الصنن ا  الثنناني ، 

وفيهمننا :   وآدم لننم يغننو ، ولكننن المننرأل أغويننع ، ف نننلع فنني التعنندي ، ولكنهننا 

 ستخلا اوالدل األوالد إن نبتن في اليمان والم بة والقداسة من التعقل   .  

ع علنى خالب في المسي ية قامع على نظرية الفداء ، ونظرية الفنداء قامننظرية ال

نظرينات  نظرية الخطي ة ، التي ارتكبها آدم عليه السالم ، كذا ارتب  اهنذه النظرينات

متن ني أارو هامة في العقيدل المسي ية ، منها القينام ، والننلب ، ولكنن االب نن ال

 نقنند أيولننن طيتننه كمننا يقولننون ، لننم فنني التننورال والنقيننل عننن اطي ننة آدم ، أو ا

ال ردم  ،تؤكد علنى أن الخطينة هننا ل نواء  داللة عليها ، وجمين الدال ل في الكتااين

ال  !! ، فمن أين جاءت اطية آدم من أن اولس قالها علننا ، واوضنو عليه السالم  

تم مع!! ، فينا أيهنا العقنالء هنل سن ؟؟ نك فيه   آدم لنم يغنو ، ولكنن المنرأل أغوينع  

ينه اولس مااا قال ؟؟ ، عليكم أن تس لوا ا ذر واهتمام من الذي ألننق هنذا انآدم عل

ا السالم ؟؟ ، ولما صنن هنذا ؟؟ ، ومنا المننادر التني سنتعتمد فني اطينة آدم ، طالمن
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لنننك أن منننادر كتنننااكم فننني لنننق الخطي نننة ا نننواء ال ترضننيكم ؟؟ ، وال قيقنننة إن ت

الننذي  تنننب  أكبننر تننناق  فنني الكتنناب القضننية امننا ت مننل مننن اضننطراب ينبغنني أن

ي جميننن يقدسنه النننارو ، ألننه قنند انينع وصنيغع عليهنا جميننن عقا ند النننارو فن

انهننارت معهننا جميننن  –اطيننة آدم  –، وإاا انهننارت هننذه العقينندل  ن لهننم ومننذاهبهم

ق إال عقا ند الننننارو مننن النننلب حتننى الخننالب والفننداء ، وإاا اقننى نننيء فلننن يبنن

ة ننارو المسني يين قند راحنوا ضن ية ادعنة كبنرو اسنمها اطيننواهد على أن الن

 آدم عليه السالم . 

 

:    وفينه الصن ا  الثناني والثالثنين ،الثالثنين ، منن  العدد* ورد في سفر التكوين 

نفسني   ،  فدعا يعقوب اسم المكان فني يل قا ال ألني نظرت هللا وجهنا لوجنه ونقينع

ى اننن والعشننرين ، األعنداد مننن التاسننن حتننالصنن ا  الراكنذا ورد فنني سننفر الخنرو  

:   ثننم صننعد موسننى وهننارون وننناداب واايهننو وسننبعون مننن  ال ننادي عشننر ، وفيننه

ألزرق نيول إسرا يل ، ورأوا إلنه إسنرا يل وت نع رجلينه ننبه صننعة منن العقينق ا

ا يل الشفاف وكذات السنماء فني النقناول ، و لكننه لنم يمند ينده إلنى أننراف انني إسنر

   ، أيضننا جنناء اإنقيننل يوحنننا العنندد الثننامن عشننر منننن أكلننوا ونننراوافننرأوا هللا و

ن :   هللا لنم يننره أحند قن  ، االانن الوحينند النذي هنو فني حضنن الصن ا  األول ، وفينه

،  والعشننرين الرااننن يوحنننا أيضننا االصنن ا  الرااننن العننددارب هننو ابننر   ، وروي 

ت كيدا على الك :   هللا رو    . وفيه  

، وأي ل ،الذي انالتورال والنذي االنقينناقضان اكل معاني التناق  هذان الننان مت

ا قنال   هنو كنذب م ن  ، فيوحننتلك العبارات هذه الننوب وم اولة للتوفيق اين 

م هللا لنم يننره أحند  قنن    ، وقن  هنننا تفينند الشنمول والعمننوم واألادينة ، أي مطلقننا ، ثنن

   النك فقنال :   هللا رو  ليؤكند  –وهو في زعمهم رسنول ينوحى إلينه  –عاد يوحنا 

 –مهنم فني زع –، والرو  ال يرو االعين المقردل ، لكن منارعة يعقوب هلل تعالى 

 فيه رؤية حسنية لنه ، وهنو قند رآه وجهنا لوجنه ، وعندم منناف ة هللا ألننراف انني

ل نق وأينن إسرا يل ومناف ته لموسى عليه السالم فيه رؤية حسنية أيضنا ، فن ين ا

دفاعننا عننن  –ثننم إن مننن يؤلهننون عيسننى عليننه السننالم يقولننون ال قيقننة هنننا ؟؟ ، 

يء اسننبب حبننه للبشننر ، وألنننه قننادر علننى كننل ننن: و لكننن هللا  -راوايتنه المزعومننة 

بشنر ، ألننه اتخذ لنفسه هي ة اشرية في المسي  الكلمة المتقسند ، فننار منظنورا لل

 أحننب البشننر ، فنناهلل إااوغريننب يمكنننه أن يكننون كمننا يشنناء !! ، وهننذا كننالم عقيننب 

م ينره أحند فعليه أن يبين نفسه لكل البشر ، ال لطا فنة دون أانرو ، وإاا قنال   هللا لن

ألن  ق    فهذا إابار مخال  للواقنن الكهننوتي عنندهم ، وحاننا هلل أن يكنون كااانا ،

هنل عندم رؤينة هللا ورد ااألناجينل ال انالتورال ، فالابنار عنن سنااق ال عنن الحنق ، ف

آانر ، وكنل  ينوحي ري ما أابر عنه قبال ؟؟ ! ، أم أن هذا إلنه وااك إلنه هللا كان ال يد
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؟؟ ، إن النننننارو يقدسنننون العهننندين ، والعهننندان متضننناراان ، فننن ين امنننا يشننناء 

 ال قيقة ؟؟

 

االصن ا  السناد  واألراعنين ، األعنداد منن الثنامن حتنى * ورد في سنفر التكنوين 

هِّ أسننماُء ا ننن الخننامس عشننر ، وفيننه : :   وهننذِّ نننر  ي إسننرا يل  الننذين  جنناءوا إل ننى مِّ

ننوُك وف ل نو وح ننروُن وكرمني.  : ح  يعقوُب وا نوهُ. اكُر يعقوب  رأوا يُن. وا ننو رأوا نين 

. وا ننو  ُر ونن وُل اانُن الك نعانيَّنةِّ : ي مو يُل وياميُن وأوه دُ وياكيُن وصوح  معون  وا نو نِّ

نننراري. وا ننننو ي هنننواا: ع رننننوُن وق هننناُت وم  ُب الوي : جِّ ينننر  وأونننناُن وننننيل ةُ وفنننار 

نننرون   : ح  ب  . وكننان  اانننا فننار  ننا عيننر  وأوننناُن فماتننا فنني أراِّ كنعننان  ُ . وأم  وزار 

دُ وإيلنوُن  : سنار  اولنون  مروُن. وا ننو ز  لُ ويوُب ونِّ : توالُع وف وَّ اك ر  وحامول . وا نو ي س 

ل يُل. هُؤالءِّ ا نو ل ي  ة  الذين  ول د تُهْم ليعقوب  في  . جمينُن وياح  فد ان  أرام  منن دين نة  اان تِّنهِّ

 نُفو ِّ ا نيهِّ وا ناتِّهِّ ث ال   وث الثون    . 

انناء هذا نا مضطرب اين االضطراب ، فلو أنك عددت تلك األسنماء النواردل فينه أل

  ، يعقننوب و اناتننه لوجننندتهم أراعننة و ثالثنننين اسننما ال ثالثننة وثالثنننين ، وهننو اطننن

العهند  ، أو نبني منوحى إلينه ، وهننا تكنون التنورال ، مسنت يل أن يقنن فينه هللا تعنالى

جنال القديم قد كتبع ا يدي أننا  غينر منؤهلين لهنذا العمنل ، ولقند اعتنرف فطاحنل ر

المسنني ية اهننذا الخطنن  ولننم يقننادلوا فيننه ، لكننن جنناء األب الراهننب القننس النندكتور 

ر النذي لننواألنبنا مننيس عبند اوغالنب الف نول القهبذ العالمنة م ينر العقنول العنتيد 

ات :   ال رامنا ينوحى إلينه لتخلننيا الكتناب منن اضنطراااته ليقننول فني كتاانه الشننبه

وهذه أسماء اني إسنرا يل النذين جناءوا إلنى مننر  6 العدديوجد اط  ، فقد ورد في 

وأمنا عينر و أوننان فماتنا 12 العندديعقوب وانوه ثم اكر أسنماءهم ، ولكننه قنال فني 

أانناء  إلنى مننر فيكنون النذين أتنوا إلنى مننر منن في أرا كنعان وعلينه فلنم ي تينا

لنى من أوالد يعقوب فإاا أضفنا إلنيهم يعقنوب ألننه كنان منن النذين أتنوا إ 52يعقوب 

 نفسنا وقولنه جمينن انينه و اناتنه أي ويعقنوب 55كنان عنددهم  1 العددمنر حسب 

 بق معهم أيضا   ، وال قيقنة أن هنذا رجنل مبتلنى انفسنه منن أجنل الباطنل ، فهنو يتن

 هننذه: قننول مننن حولننه مننن عامننة الننننارو ، فننالنا يفنني التزينند علننى هللا ليضننل 

ه واناتنه نفو  انينه واناتنه ال نفسنه هنو ، و لكننه يننر علنى جعنل يعقنوب منن انين

ه معهنم ؟؟ ، حتى يكتمل العدد ، فهل يعقوب يعد من البنيين أم من البنات حتنى يضنع

جنل ال لفقنور والتنبق  علنى هللا عنز ووإني أقول إن الدين الذي يقعل أتباعه اهنذا ا 

ون كنذلك ، ون نن نران  االمسني ية ال قيقينة أن تكنيست ق أدنى احتنرام وال تقندير ، 

ا منن كا ننوإن رجال هذا عمله ال ينبغي أن يكون موضن ثقة من أحند أو تدفن لذلك ، 

وء فهنو دلينل سن، علنى علنم ويقنوم انه منن إضنالل كان ، انوصا إن كان ما يفعله 

 نية .
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رين لصن ا  السناد  و األراعنين ، العندد ال نادي و العشن* ورد في سفر التكوين ا

ومفنيم  :   و انو انيامين االن وااكر وأننبيل وجينرا ونعمنان وإيقني وروش ، وفيه

د منن د  والعشنرين ، األعنداوحفيم وأرد   ، وورد في سفر العدد ، االص ا  السا

شنا رهم ن ، وفيهنا :   اننو انينامين حسنب عواألراعني الثامن والثالثين حتى ال نادي

حينننراميين لبننالن عشننيرل البنننالعين ألنننبيل عشننيرل األننننبيليين ألحيننرام عشننيرل األ

اننالن أرد   وفنناميين ، وكننان اانننالشننفوفام عشننيرل الشننفوفاميين ل وفننام عشننيرل ال

يننامين نعمننان ألرد عشننيرل األرديننين و لنعمننان عشننيرل النعمننانيين ، هننؤالء انننو انو

عشنا رهم والمعندودون منننهم امسنة وأراعنون ألفننا وسنع ما نة   ، كننذا ورد  حسنب

نيننامين :   لب ام األول ، االصنن ا  السناان العنندد السناد  وفيننهفني سننفر أابنار األينن

ثننامن ، ، االصنن ا  ال اننالن وانناكر ويننديع يل ، ثالثننة   ، أيضننا ورد فنني اات السننفر

النننن اني وأاننرل الثره وأنننبيل الثننن:   وانيننامين ولننند اننالن اكننن العنندد األول ، وفينننه

رفا الخامس   .                                                              ونوحة الراان و  

وسن  تنتكلم عنن أانناء اننامين أانو ي -العهد القديم  -هذه أراعة مواضن في التورال 

، و هنم  عشنرل و اانا يعقوب من راحيل ، عليهم أفضل السالم ، عدهم سفر التكوين

سننة فني سنفر العندد سنبعة ، وهنم فني سنفر األينام األول منرل ثالثنة أانناء وأانرو ام

أانناء ، هننذا مننن جاننب ، ومننن جانننب آانر هننناك ااننتالف انين وواضنن  فنني ااننتالف 

عهنود ول : ال اضنطراب مأسماء األاناء أيضا ، والغريب أننك تقند منن يعلنل النك فيقن

ين اكننر انيننامين اننالتورال ، ألن سننفر التكننوفنني أسننماء وعنندد أاننناء  اتلنك الننننوب

ن أوالد انامين وأوالد أوالده ، وهذا أمر معهنود وارد انين كنل القبا نل والعشنا ر ، أل

اد ألحفننذكر اب األعلننى !! ونقننول كننذاتم ألن نننا التكننوين لننو أراد أن يننالقنند هننو األ

ين امفناد اننجمينن األحفناد ، وهنذا لنم ي ند  ألن جمينن أح على أنهم من األاناء لنذكر

ن ثالثنة أانناء انناميسنفر أابنار األينام األول علنى أن  أكثر من سبعة ، أيضا لقد نا

ابنار ر سنفر أهم ترتيبنا ، أيضنا اكننهم امسنة ، انل ورتنبعلى أ، ثم نا مرل أارو 

ينامين ، أسنماء أحفناد ان األيام األول في العدد الساان من الص ا  السناان ومنا تناله

 ا لنيس مننهم أينا ممنا اكنرهم سنفر التكنوين ، وهنذا يؤكندوعددهم امسة عشر حفيند

فنادا لنه على أن سفر التكنوين قند عند فعنال أانناء اننامين عشنرل ، ولنم ينذكر فنيهم أح

ن لنه على أنهم من أاناءه ، أمنا اانتالف األسنماء فيتعللنون لنه ان ن النسنان قند يكنو

ينه البتنة ، عارا فاسم ولقب ، فيذكر في موق  ااسمه وفي ارار القبه ، وهنا ال ت

،  4 عندد اسنفر األابنار االصن ا  السناانوجاءوا على الك امثال يديع يل المذكور 

، وسنمي كنذلك  1هو نفسه أنبيل المذكور في التكوين والعندد واألابنار االصن ا  

ى اعد أن صارت عشيرته اات ن ن في عهند داود علينه السنالم ، لكنن منا أدلنتهم علن

نه ، هو اال سند ؟؟ ، كذا لمنااا تغينر مسنماه اعندما تغينر نن  هذا الكالم المرسل الذي
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ي وهننل كننل مننن يتغيننر ننن نه يغيننر اسننمه ؟؟ انوصننا وإن المنننادر المسنني ية التنن

لنى أن عتكلمع عن هذين الشخنين لم ترا  اينهما ان ي عالقنة منا ، وال راان  يندل 

ر ن أحننندهما اسنننم وارانننر لقنننب لنننه ،  والمننننادالمسنننميين لشنننخا واحننند ، أو أ

حتمنال انل تكلمنع فينه انالظن واال المسي ية الموثقة التي اكرت هذا األمنر لنم تؤكنده

نيننة ، اننال أدلننة يقينيننة ، وأايننرا إن كننال اللفظننين أسننماء ، ولننيس فيهمننا لقننب وال كو

عنه ومن هننا فنن ن منا زلننا أمنام تضنارب وتنناق  جند ننديد ، واانتالف انين ال ترق

ة للفنننرد مننننفين فتغييننر األسننماء االنسننب، وحتننى نكننون تلننك التبريننرات الواهيننة 

 منننرتب  اقيمتنننه وانننالمواق  القسنننيمة التننني يمنننر اهنننا فننني حياتنننه ، أي المواقننن 

وره نهنر المنيرية ، مثلما حد  من نبي هللا إاراهيم عليه السنالم فلقند كنان قبنل عبن

        .                                األردن يسنننننننننننننمى أانننننننننننننرام ، ثنننننننننننننم اعننننننننننننند العبنننننننننننننور سنننننننننننننمي أارهنننننننننننننام 

                                 

 

لخنننرو  ، االصننن ا  العشننرين ، العننندد الخنننامس ، و فينننه :   ال * ورد فنني سنننفر ا

ي اء فنال تعبندهن ، ألنني أننا النرب إلهنك ، إلنه غينور ، أفتقند اننوب ارانتسقد لهن و

ي تثنينننة فنننجننناء فننني سنننفر الاألاننناء فننني القينننل الثالنننن والراانننن منننن مبغضنني   ، و

ي أننا ال تعبندهن ، ألننص ا  الخامس ، االعدد التاسن ، و فيه :   ال تسنقد لهنن وال

راانن منن الأفتقد انوب ارااء في األاناء وفني القينل الثالنن و الرب إلهك إله غيور ،

  قيننال االصنن افنني حز –علننى المخالفننة لهمننا  –الننذين يبغضننونني   ، كمننا روي 

ن ال ، االان:   النفس التني تخطني هني تمنوت  الثامن عشر ، العدد العشرون ، و فيه

نننر االاننن ، اننر البننار عليننه يكننون ، و األب ال ي مننل مننن إثننمي مننل مننن إثننم األب ، و

 الشرير عليه يكون   .                                                                          

 

 مننن ي نناول نننك ، وينهمننا تننناق  و اضننطراب اننالهننذه الننننوب فيهننا معنيننان، ا

ن مسننمى أو دعننوو للتبريننر فهننو كننااب ومخننادع ، ألن الننننيتبريننر الننك ت ننع أي 

فيننه غيننر مقبنول اننال نننك منن العقننالء ، والمعنننى النذي اننالنا األول متناقضنان ، و

د الرضنا فهنو يقسن األنانية ، أما المعنى الثانيواالضطراب ووص  هلل تعالى االظلم 

د ا فني كتناب واحند علنى أن صناحب تلنك العبنارتين واحنإاا ورد هنذعند كل عاقنل ، و

لنل ، ، لنه العننمة عنن الخطن  والز افال يطم ن إليه كبشر ، فضال عنن أن يكنون إلهن

اتننا فإاا وقن الله في هذا الخط  فال ي ق أن نطم ن إليه فني أدننى أمنر منن أمنور حي

حنى إن كنان أو –ى ، وهنا علينا أن نس ل أنفسنا : ما ال كمة منن أن ينوحي هللا تعنال

ه انال اهنذا التنناق  واالضنطراب ؟؟ ، إن منن يرضنى اهنذا ويقبلنه يظلنم نفسن – حقا

.                  ، ويقامنننننل هللا علنننننى حسننننناب نفسنننننه ، وهللا حقيقنننننة ال يقبنننننل هنننننذا مننننننه ننننننك 
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: ، وفينه  ص ا  الراان عشر ، العدد الساد  والعشنرينثنية اال* ورد في سفر الت

كر وكنل منا   وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغننم والخمنر والمسن

فر تطلب منك نفسك وكل هناك أمام النرب إلهنك وافنر  أننع وايتنك   ، وجناء فني سن

لننم :   وك ، وفيهننا الوينين ، االصنن ا  العاننر ، األعننداد مننن الثنامن حتننى العاننرال

منة الرب هارون قا ال امرا ومسكرا ال تشرب أنع وانوك معنك عنند دانولكم إلنى اي

اننين االجتمنناع لكنني ال تموتننوا فرضننا دهريننا فنني أجيننالكم وللتمييننز اننين المقنند  و

راانن ، العندد الالنقس والطاهر   ، وجاء في سفر القضال ، االص ا  الثالنن عشنر 

جفنننة الخمننر ال ت كننل وامننرا ومسننكرا ال  :   مننن كننل مننا يخننر  مننن عشننر ، وفيننه

ا ، تشرب ، وكل نقس ال ت كل لت نذر منن كنل منا أوصنيتها   ، وجناء فني سنفر أرمين

منرا ألن :   فقنالوا ال نشنرب ا االص ا  الخامس والثالثين ، العدد الساد ، وفينه

   . اد يوناداب ان ركاب أاانا أوصانا قا ال ال تشراوا امرا أنتم وال انوكم إلى األ

 

ن ننن فنني هننذه الننننوب أمننام أمننرين مختلفننين أولهننا أمننام دعننول صننري ة للسننكر 

لتالينة والعرادل واحتساء الخمر حتى الثمالة واللذل من كل نيء ، وفني النننوب ا

ذا لها فن ن أمام دعول صري ة لت نريم الخمنر والنهني عنهنا نهينا أانديا قاطعنا ، وهن

أحند هنذه  اتية ، ومما ال ننك فينه أناضطراب وتناق  اين في تلك الننوب التوار

الننننوب صنن ي  واراننر كننااب مضننطرب ، وإال فلننيكن الننرب الننذي أوحننى اهننذه 

ي وحي االشننيء ونقيضننه فننحتننى الثمالننة ، فنن الننننوب المضننطراة كننان مسننطوال 

  !!وهو ال يدري مااا يريد ، تشرين واحد 

 

لنى أن عنين منا يندل عاألرا ، في الص ا  الثاني عشر ، العندد * ورد في إنقيل متى

:   ألننه ينا ، عليه السالم سيقبر ثالثة أيام وثال  ليال ، واعدها سنيقوم و ي  عيسى

ن فني ثنال  لينال هكنذا يكنون اانن النسنايونان في اطنن ال نوت ثلثنة أينام و كما كان

شنر قا في الصن ا  الخنامس عورد في مررا ثلثة أيام وثال  ليال   ، وقلب األ

فيقنول :  ألراعين ما يشير إلى أن صلب عيسى قد تنم ينوم القمعنة ،ا، العدد الثاني و

رقا   و لمننا كننان المسنناء إا كننان االسننتعداد أي مننا قبننل السننبع   ، كننذا ورد فنني منن

اعنندما فيهننا :   و، و  تننى السنناد ح االصنن ا  السنناد  عشننر ، األعننداد مننن األول

ن وطننا لينن تيم يعقننوب وسننالومة حنمننريم أمننريم المقدليننة و مضننى السننبع انننترت

يقلنن  كننتين إلى القبر إا طلعع الشنمس ، وااكرا جدا في أول األسبوع أويدهنه ، و

قنند  رأيننن أن ال قننرا ال قننر عننن انناب القبننر ، فننتطلعن وفيمننا اينننهن مننن ينندحر  لننن

سنا لما دالنن القبنر رأينن ننااا جالسنا عنن اليمنين الادحر  ألنه كان عظيما جدا ، و

ري هنننن ال تندهشنننن ، أننننتن تطلنننبن يسنننوع الناصنننحلنننة ايضننناء فاندهشنننن ، فقنننال ل
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المننننلوب ، قننند قنننام لنننيس هنننو هاهننننا ، هنننو اا الموضنننن النننذي وضنننعوه فينننه   .            

                                                                                  

هننا ، عليجميننن تلننك الننننوب تسننلمنا إلننى ثالثننة معنناني اينننة و واضنن ة ال اننالف 

نا فني أننه سنيظل مندفو  –في زعم الننارو  –أوالها أن عيسى عليه السالم قد أنب  

التمنام ، وانال نقننان ثنال  لينال كاملنة تامنة يموت ثالثنة أينام واعدما ينلب و قبره

عيسنى  المعننى الثناني أنهنا مبني علنى مشنااهته لنبني هللا ينونس علينه السنالم ، و

داد ينوم القمعنة النذي هنو ينوم االسنتع –م النننارو فني زعن –عليه السالم قد صلب 

 –لسنالم أما المعننى الثالنن فهنو أن قينام عيسنى علينه ا، قبيل الغروب ، قبل السبع 

لننننوب معننا ال قيقننة أنننك لننو جمعننع هننذه اقنند كننان فقننر األحنند ، و –ي زعمهننم فنن

منا يو ساء القمعة إلنى فقنر األحندتناقضا اشعا ، ألن من ملوجدت اضطرااا نديدا و

بنديل هنذا و هنذا دلينل علنى ت رين  وتوليس ثالثة أيام وثنال  لينال ، ين فق  ، ليلتو

عواهم ال يعنينك منا ي ناولون انه تضنليل ننعلى عدم منداقيته ، والكتاب ، وارهان 

مننن أن حسنناب اليننوم فنني الماضنني   أي قننديما   يختلنن  عننن حسننااه ارن ، أو أن 

 ، سنرد غينر مسن ول يومنا كنامال ، فهنذا اليهود كانوا يطلقون على القزء منن الينوم

الدليل :                                                   و وفهم اال نك مري  ومعلول ،  

كلنه  ، إان هنو يعلنم الغينبالسالم في زعمكم إلها اان إلنه ؟؟ أليس عيسى عليه – 1

قميننن لخلننود ل، وقنديما وحننديثا ، وهننو ينوحي ا سننااات ا، صنغيرا و دقيقننا و كبيننرا 

  األجيال ، ال لقيل م دد ، أليس كذلك ؟؟

ا روت األناجيننل ، متننى دفننن عيسننى فنني زعمكننم ؟؟ قلننتم مسنناء القمننة ، مثلمنن – 2

هكنذا  إال لقنال :  لنم يندفن مسناء القمعنة وعليه السالم لكن عيسى أليس كذلك ؟؟ و

ينام ننه قندم األ، أمنا وأ يكون اان النسان فني اطنن األرا ثنال  لينال و ثالثنة أينام  

دل ، ويعلنم كنل ننارهو اللنه األعلنم  فني نظنركم ان مور ال ينال كلهنا على الليالي ، و

ن صننبا  السننبع ال فمعنننى هننذا أن أول داننول لننه للقبننر كننا، كمننا تنندعون وواردل ، 

د هنذا تضنارب جدينووهذا ما ننع عليه أوثق مننادر النننرانية ، مساء القمعة ، 

لليننالي انوا يطلقننون األيننام علننى الليننالي وونننا أن اليهننود كنناااألناجيننل ، إال إاا أقنعتم

ليلنة واحندا وقند جلنس فني قبنره يومنا علينه السنالم هنا يكنون عيسنى لى األيام ، وع

 ، والندليل علنى صندق منا أقنول موجنود فني إنقينل يوحننا المطبنوع عننامفقن  واحندل 

ننننه ين ، ووفيننه االصنن ا  التاسننن عشننر ، العنندد الثنناني واألراعنن ميالديننة 1143

، ريبنا   حرفيا كالتالي :   فوضعا يسوع هناك ألن السبع كان قد دال وكنان القبنر ق

.    هذا من عدم إيماننا انلبه ودفنه وقيامته من األسا    

ه مننن اروجننرل إال ادفنننه حقيقننة ت ننع التننراب واقيامتننه وال ت تسننب هننذه الفتنن – 5

 الدفن . 



 331 

 يال كمننا ورد فنني سننفر التكننوين و حسننابهللا الننق الكننون يومننا أي نهننارا و لنن – 1

وال واحنند مهمننا ااتلفننع النننا  منننذ آدم عليننه السننالم حتننى يومنننا هننذا يننتم علننى مننن

ينام غير الك كالم سرد انال دلينل علمني ، كنذا إطنالق القنزء علنى الكنل لنالتواري  و

غيننر م ننددل وال معلومننة ، ولفنن  عيسننى واضنن  م نندد واننين ، إاا كانننع مقطوعننة 

ثننال  ليننال تامننة ، فتمامهننا آت مننن التمننام ، أي ثالثننة أيننام كاملننة و ههنننا يالزمننو

 مالزمة األيام لليالي . 

 –و علنى زعنم النننار –من المفترا جدال أن النقيل كتاب مقد  للعالمين  – 3

هم توجهناتفي كل زمان و مكان ، أليس كذلك ؟ إان ال اد أن يوافق كل الننا  و كنل 

و ال  ن كنالقرآن الكنريم ، و إال فنال يسنت ق ال تقنديسمكناو معارفهم في كنل زمنان و

 تعظيم ، و ال يقال أنه من عند هللا تعالى .  

امننة ثنال  ليننال تد لبنن فنني اطنن ال ننوت ثالثنة أيننام وإن ينونس عليننه السنالم قنن – 4

ان هننا كاملة اال نقنان ، و طالما عيسى عليه السالم مثله فالتمام أولى منن النقنن

فكنان  :   يونان ، االصن ا  األول االعندد السناان عشنر ، و فينه فر، ورد هذا في س

لننى يونننان فنني جننوف ال ننوت ثالثننة أيننام وثننال  ليننال   ، وأي ت ويننل للكننالم مبننني ع

رو  أسننباب إاا تننوافرت أولنننا ، و إاا لننم تتننوافر ال ي ننق لنننا الت ويننل و الخننأصننول و

 من المعاني ال قيقية للمعاني المقازية .  

ب اصنر الموقنن  كلنه منن النننلب حتنى الندفن و القيننام حنين تقتمنن حسننأمنا عن – 2

د منن ال ان، وتمنام االضنطراب مضنطراة األناجيل المختلفنة فهني متناقضنة وروايات 

ة مننن ال كنم عليهنا اهنذا االضنطراب ، ألنننا لنن نلقن  لنرف  تلنك النننوب النقيلين

ي كننة االكننذب أجننل تفسننيرات اعنن  المنندعين و الكذاننة الننذين ي نناولون اننداع العامنن

لنى ، إنما يعنينا أن نقرأهنا ونفهمهنا جيندا ، معتمندين عيوهموهم ان ة هذا الكتاب 

.  ما وثقه العلم لها من أدوات التوثيق   

 

حند قن  :   هللا لنم ينره أ ن عشرالثام قيل يوحنا االص ا  األول ، العدد* ورد في إن

 وجننل ، انندليل هللا عننزغيننر اشننر لننم يننر  ي أن جميننن مخلوقننات هللا مننن اشننر و  ، أ

 ثنين العنددالنن والثالالسبب ما ورد في سفر الخرو  االصن ا  الث، والتعبير   ق   

،  راننني ويعننيص  تننرو وجهنني ، ألن النسننان ال ي أن:   ال تقنندر  فيننهالعشننرون ، و

رد منا و الثالثنين ، االعندد ال نادي عشنرلكنن انذات السنفر وانذات الصن ا  الثالنن و

لنم لوجنه كمنا يكننه :   و يكلنم النرب موسنى وجهنا  ماك كلية ، يخال  ويناق  ال

ي ي سننفر التكننوين االصنن ا  الثننانهننذا المعنننى ورد أيضننا فننالرجننل صنناحبه   ، و

ا ال ألننني :   فنندعا يعقننوب اسننم المكننان فني يننل قنن فيننه، والثالثننين  والثالثننين ، العنندد

 نظرت هللا وجها لوجه ونقيع نفسي   .
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انداع ، وهنم والتوفينق انين ننوصنه و الدفاع عننه كنذب ، و اين واض  ،التناق  

وفينق فقد حاول القس الندكتور مننيس فني ننبهاته الوهمينة أن ينوهم الننا  ان ن الت

 نل مقنده  اين تلك الننوب سهل طين ا ن هللا يتقلى لمن ي نب منن البشنر فينرون

  العندد  اين، كما ناهد موسى راه عيانا   ننبه هللا يعنايانا واراهين حضوره عيانا 

يسنى ، ثم فطن اعد الك إلى أنه قد أوقن نفسه فني الخطن  اهنذا الكنالم ، ألن ع 12/1

عندهم إله اان إلنه ، وجمينن منن عاصنره منن منؤمن وكنافر رآه رؤينة عليه السالم  

ل ننيء ، ااصرل انرية  فقال :   ولكن هللا اسبب حبه للبشنر ، وألننه قنادر علنى كن

شنر ، ألننه المسني  الكلمنة المتقسند فننار منظنورا للباتخذ لنفسه هي ة اشنرية فني 

   : علنى أن يقننول عنز وجنل يمكننه أن يكنون كمنا يشناء   ، لكنن مننن النذي أجبنر هللا 

ال  –مومننا ع –هللا لنم يننره أحنند قنن    ؟؟ ، و مننن الننذي دفعننه ليقننول :   ألن النسننان 

يتقلنى  رأينه ال الرجل هنا قد وقن في اط  فناد  حينن هللا فنييعيص   ؟؟ ، ويراني و

لننذين ولمننن ي ننبهم فقنن  ، فلمننااا تقلننى أيضننا للكفننرل و الكننافرين ا، إال للمننؤمنين 

 عانندوه وحناراوه ؟؟ إنننا أمنام رجنل يتالعنب ااأللفنا  لنيس إال ، ولنو أننه صندق منن

عننن  الرجننل قند تغافننل نفسنه ألقننر االتنناق  النننارل هننا ، و يقننب أن نننذكر هننا أن

 مننن الصن ا  الثالننن والثالثننين منن سننفر الخننرو  ، عمند اكننر العنندد ال نادي عشننر

إنقيل يوحنا .  ناقسد الرؤية ال سية اوضو  تام يناق  ألنه ي   

 

* ورد فنني سننفر التكننوين العنندد السنناد  عشننر مننن الصنن ا  السنناد  عشننر ، 

:   كان أارام اانن سنع وثمنانين سننة لمنا ولندت هناجر إسنماعيل ألانرام   ،  وفيه

رقنم أرانن وعشنرين ،  ن ، االص ا  الساان عشر ، األعداديكما ورد اسفر التكو

ا :   وكان إانراهيم اانن تسنن وتسنعين سننة حنين انتن موامس وعشرين ، وفيه

في ل م غرلته ، وكنان إسنماعيل ااننه اانن ثنال  عشنرل سننة حنين انتن فني ل نم 

االصن ا  ال نادي والعشنرين ، العندد الخنامس غرلته   ، وورد في اات السفر ، 

:   وكننان إاننراهيم ااننن م ننة سنننة حننين ولنند لننه إسنن ق اانننه   ، وورد فنني  وفينه، 

الصنن ا  ال ننادي والعشننرين ، العننددان التاسننن نفننس السننفر التكننوين أيضننا ، ا

:    ورأت سننارل ااننن هنناجر المنننرية الننذي ولدتننه لاننراهيم يمنننز  ،  والعانننر

رينة ال ينر  منن اانني فقالع لاراهيم اطرد هنذه القارينة واانهنا ألن اانن هنذه القا

علننى أن عمننر إسننماعيل عليننه اننال أدنننى نننك تقمننن  إسنن ق   ، وهننذه الننننوب

إس ق عليه السنالم وحنين طنرد هنو وأمنه كنان ال يقنل عنن أاوه السالم حين ولد 

التكنوين سنفر ، وهنذا منا أجمعنع علينه نننوب ال ويزيند أران عشرل سنة تامة 

أيضنا تقنول اغينر النك ، منهنا حتى ارن ، لكن هناك نننوب أانرو منن التكنوين 

 الصنن ا  ال ننادي والعشننرين ، األعننداد مننن الرااننن عشننر حتننى ال نناديمننا ورد ا

والعشنرين ، فهني تبننين أن إسنماعيل عليننه السنالم لنم يننتخ    مرحلنة الرضنناعة ، 
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ا إاراهيم عليه السالم إلى مكنة ، والندليل :   موال مل على األكتاف حين ار  اه

أاذ ابزا وقراة ماء وأعطاهما لهناجر واضنعا إياهمنا علنى فبكر إاراهيم صباحا و

وصرفها فمضع وتاهع في ارية ا نر سنبن ، ولمنا فنرو المناء منن ، كتفها والولد 

القرانة طرحننع الولند ت ننع إحنندو األننقار ، ومضننع وجلسننع مقاالنه اعينندا ن ننو 

رمية قو  ألنها قالع ال أنظر موت الولند فقلسنع مقاالنه ورفعنع صنوتها واكنع 

سمن هللا صوت الغنالم وننادو منالك هللا هناجر منن السنماء وقنال لهنا منا لنك ينا ، ف

هاجر ؟ ال تخافي ألن هللا قد سنمن لننوت الغنالم حينن هنو ، قنومي احملني الغنالم 

ونندي يندك انه ألنني سن جعله أمنة عظيمنة ، وفنت  هللا عينيهنا ف اننرت ا نر مناء 

ن الغنالم فكبنر وسنكن فني فذهبع ومل نع القرانة مناء وسنقع الغنالم ، وكنان هللا من

البرية وكان ينمو رامي قو  وسكن فني ارينة فناران وأانذت لنه أمنه زوجنة منن 

طرحننع الولنند  –أرا منننر   ، فننالتعبيرات ] واضننعا إياهمننا علننى كتفهننا والولنند 

ن ْ قومي احملني الغنالم [ تنوحي أنننا أمنام طفنل رضنين يُ –ت ع إحدو األنقار  ل م 

اعنة عشنر عامنا ، فهننل كاتنب سنفر التكنوين هنننا علنى األكتناف ، ال ننااا عمننره أر

ا الخطننن  ؟؟ أم أن كاتنننب هنننذه كاننننا سنننكرانا أو مسنننطوال حتنننى يقنننن فننني مثنننل هنننذ

السنااقة ؟؟ أم أن تالعبنا قند تنم هننا فني غفلنة  الننوب هو غير كاتب النننوب

من أحبار اليهود أو تم هذا ايد أحدهم ؟؟ ، إن فكرل تقديس هنذه الكتنب هنو ضنرب 

العته ، ال ينبغي السكوت عليهنا ، انل تقنب مقاومتهنا ، حتنى يخنر  من القنون و

، فينا النا  من هذا القهل المندمر النذي يفنني حقيقنة االعتقناد فني نفنو  البشنر 

مننن تؤمنننون اهننذه الكتننب أال يسننتثيركم هننذا االضننطراب ؟؟ ، أال ي ننرك عقننولكم 

ق فيمنا أنننتم واننيرتكم ولنو لل ظنة واحندل ؟؟ ، منااا اقننى أمنامكم كني تفكنروا ا ن

  تعتقدون ؟؟  

 

ثيننرل واالصنة القنول : إن التناقضننات فني الكتنناب النذي يقدسنه اليهننود والنننارو ك

وعمننل  جنندا واينننة اوضننو  ال ي تننا  إلننى ت ويننل ، والتوفيننق اينهننا كننذب حقيقنني ،

مضننلل ومغلننوط ، ألنننه غيننر مبننني علننى منطننق علمنني أو دليننل عقلنني ، اننل علننى 

ينة ، يُندفن ، وافتراضات غير واقعينة ، وتفسنيرات واه تخمينات تقديرية غير مبررل

 اننه أنننا  إلننى الق ننيم ، مننن أجننل منننل ة آاننرين ، وتلننك حقيقننة ينبغنني علننى أهننل

قيمنة  الكتاب أن يعوها جيندا : إننه يسنتفيد منن هنذا الت رين  أننا  ال يملكنون أدننى

ون جرالشنرف واألماننة ، ألنهنم يعلمنون ال نق وال قيقنة ، ولكننهم يتناو الندق من

؟ ، اها واالعامة من البسنطاء منن أجنل مننال هم الشخننية ، فمتنى يفينق هنؤالء ؟

ا لننن يفيقننوا ألن منننال هم غلبننتهم ، ولهننذا ف نننا أااطننب البسننطاء والعامننة فكننرو

لنى ألنفسكم ، وانظروا اعينونكم ، وأدركنوا اعقنولكم جمينن منا عرضنع هنل حملتنه ع

منن عرضنه وإ هناره ؟؟ ،  –نخننيا  –كتااكم كذاا أم هو منه ؟؟ ومااا س جني أننا 
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را نه وت كدوا أنه سي اول منكم من يرقن هنذا االضنطراب ويزيننه ، لكنن لنو ا ثنتم و

 وعقالنيننة لعلمننتم أنننه كننااب ال يعتمنند إال علننى جهلكننم وعنندم درايننتكم ،وجنند اتنن ن 

فننات وهناكم صنناحب الشننبهات واألااطيننل معظننم ردوده تفسننيرات نخنننية ، أو ت ري

درتنه علنى ، ولقد اعتنرف فني مقدمنة كتاانه اعندم ق سفسطا يةتعليالت تاريخية ، أو 

ن المقادلنة فنني الننننوب التنني لننن يسننتطين الننرد عليهننا ارن ، ورامننا ينن تي غنندا منن

فني كتناب منن أهنل الينف  عنها !! ، ولكن أين ننيبي و نننيبه ونننيب كنل كتنااي 

فننل ؟؟ ، لقند تغا -إن كنان هننو وحني يعتقند فني صن ته  –تلقني هنذا النوحي واعتقناده 

لنى صاحب الشبهات ننوصا عديدل عن عمد ألنه يعلم جيدا أنها م رفنة ومنزورل ع

ا هنو هذا الكتاب ، ولقد عرضنا لبع  منهنا فني تناقضناتنا هنذه ، ونوهننا إليهنا ، أمن

ا تعيند فلعلهن –رحمنه هللا  –فنذكره امنا راته من القس المسنلم إانراهيم الينل أحمند 

لكننه الماضي ، انوصا وأن الرجل علنى علنم حقيقني ، و له ني ا من نضو  العقل

هننل يخفيننه ويسننتره اتعمنند ووعنني ، فمننااا سننيقني ارن وهننو فنني هننذا السننن ؟؟ يننا أ

الكتنناب هننذا كتننااكم ، فيننه مننا فيننه ، مننن حننق ومننن غيننر حننق ، فلمننااا ال تقرؤونننه 

فسنره يا نفسكم ، وتتعرفون عليه اعقنولكم ؟؟ ، لمنااا رجنل الندين هنو النذي يقنرأه و

هنذا الكتناب لكم ؟؟ ، ولمااا القضايا المنيرية الكبيرل مثل التثلينن ليسنع موجنودل ا

؟؟ ، عننند رجننال دينننكم ؟؟ !! أال ينندعوا الننك للعقننب ؟؟ ، ولمننااا هنني مبهمننة هكننذا 

 أكثنر مننواعند منرور  –ولمااا هذا الخالف واالاتالف في إلهكم ؟؟ ، إنكم إلنى ارن 

بادتنه ، ال تندرون حقيقتنه وال حقيقنة ع –عليه السالم  على ميالد المسي  ألفي عام 

قتنه فني ألم تفكروا في هنذا قنبال ؟؟ ، سنلوا أنفسنكم كين  تعبندون منا ال تندركون حقي

 أنفسننكم وعقنننولكم ؟؟ ، كيننن  تعبنندون منننا ال تننندركون حقيقتننه وكنهنننه ؟؟ ، إنكنننم ال

ة كننل طبيعن تندركون حقيقنة العالقننة انين ارب واالاننن والنرو  القند  ، وال تنندركون

، وال تنندركون الهننوتهم مننن ناسننوتهم ، وال تنندركون أيهننم أسننبق مننن غيننره ،  ممنننه

عنندم فننإاا ت قننق سننبق أليهننم كننان هننناك انفنننال فنني الثننالو  وااننتالف وأسننبقية و

ى مسناوال ، وإاا لننم يكنن انفنننال فننال أانول وال انننول ، أينن ال قيقننة مننن كنل هننذا حتنن

قيقتهنا ، تعيشون في أوهام كبينرل ال تندركون ح؟؟ ، إنكم على ال ق تقيموا عبادتكم 

والنندليل علننى الننك أن مننن يقننرؤ منننكم علننى مقننرد التفكيننر فيهننا يطننرد مننن رحمننة 

ص جريمنة الكنيسة ، لقد حرمع الكنيسة التفكير فني الماضني ، وقامنع ا سنوأ وأف ن

عيند ، وهني اب في العالم ، وما م اكم التفتيص مننكماقتل وحرق أعظم العقول النيرل 

الطرد منن اليوم ت رم التفكير أيضا ، وتسلك في هذا أحد طريقين ، أولهما التهديند ان

ضند  اشن نهم ألن هذا من نزعات الشيطان ، والثاني ننغل أتباعهنا، رحمة الكنيسة 

العقننل  ، وتلننك جريمنة ضنندحتننى ال يلتفتنوا إلننى عوارهنا السنالم كننذاا امنا لننيس فينه 

كم قنة ديننهم ، ينا أهنل الكتناب : سنلوا أنفسنوالدين من أجل إعماء الننارو عن حقي

ا عننن قدسننية تلننك الكتننب ، وقدسننية مننن كتبهننا ، ولمننا هننذا االضننطراب الواقننن فيهنن
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يقتنه واينها ؟؟ ، سلوا أنفسكم عن الخالب والفداء ما معناه في رؤوسكم ، ومنا حق

م فنني كتننااكم الننذي ت نناولون تقديسننه ؟؟ ، سننلوا أنفسننكم عننن هللا مننن هننو ؟؟ ، ومنن

هنم ب ويتكون ؟؟ ، وعنن ثالثينة الواحند وأحدينة الثنالو  ؟؟ ، وهنل أننتم علنى فيترك

تننام لهننا ؟؟ ، سننلوا أنفسننكم عننن اللننه الننذي يرضننى لنفسننه الننذل والهننوان مننن أجننل 

قنة للخنالب مخلوق من مخلوقاتنه ، منااا يقبنره علنى النك ؟؟ ، النم تكنن هنناك طري

 يب وأنواعننه وأسننراره ،؟؟ ، سننلوا أنفسننكم عننن النننل أقننيم وأجننل وأفضننل مننن تلننك

 وموت الله وقيامته ، وهل حقا عانع الدنيا انال رب وال إلنه حنين منات النرب علنى

ا الننليب ؟؟ ، وهننل مننات كلننه أم ثلثننه ؟؟ ، فنإاا مننات كلننه يبقننى الثالثننة واحنندا ، وإا

ن يكنون مات ثلثنه يكنون الثنالو  منفننال انال ننك ، وإاا انفننل الثنالو  ال ينن  أ

ل ألنيس كننذلك ؟؟ وال ينن  أن يكونننوا متسناوون ، ومننريم العنذراء هننالثالثنة واحنندا 

ا هي إله ألنها أم إله ، أم هني اشنر ألنهنا تزوجنع منن اشنر وأنقبنع مننه اشنرا كنانو

ن إاول لعيسى عليه السالم ؟؟ ، وإن كانع منريم إلنه فن ين هني ارن ؟؟ ، أصنعدت من

ه ارن صنعدت وتقنيم معن اانها وتقيم معه أم ماتع ودفنع في األرا ؟؟ ، وإن كانع

فمننا وضننعها وحالهننا ارن ؟؟ ، وهننل هنني حيننة االنندل مثننل اانهننا أم ماتننع ؟؟ ، وإن 

كين  كانع قد ماتع ودفنع ااألرا أفال يدلنا الرب علنى قبرهنا حتنى نعظمهنا ؟؟ ، و

ق يقبنل اللننه علننى أمننه أن تقننيم فنني التنراب كننل هننذه السنننيين الطننوال ؟؟ ، وهننل ي نن

وأايننرا إن كننل هننذه األسنن لة واالستفسننارات مبنيننة علننى مننا  لآللهننة أن تمننوت ؟؟ ،

هنا أو يسنلم اتلك العقيدل من اضطرااات سنافرل ، وال يسنتطين أي عقنل سنليم أن يقبل

ارو اها اسهولة ، فضال عن أن يقيم عليها حياته ووجوده ، أما منا ننراه لندو الننن

، ينندل هنذه العقالينوم فهنو التعنننب والتعننب فقنن  ، المبنني علنى جهننل تنام ا صننول 

ا زال وأن الذي يدري ويعلم ويفكر فسريعا ما ينتخلا منن كنل هنذا ، ألن النسنان من

د علنى ، ويتفهم كنل دقنا ق عبادتنه وألوهيتنه ، وهنذا ال يوجنم تاجا لله يعبده ا ق 

ى اهنا تمامه إال في السالم ، دين هللا الخنالا ، فال مند هلل علنى نعمنة السنالم وكفن

.  رب العالمين نعمة ، وال مد هلل  
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واللينالي تلك عزيزي القارئ البشارل األايرل في هذا الكتاب ، أو في تلنك البشنارات 

الخننزعبالت والمسننت يالت ، وهنني اشننارل العقننل ، واشننارل  ، والتنني أسننميها ليلننة

تفكينننر الموضنننوعي فننني اعننن  النننننوب النننواردل االكتننناب المنطنننق ، واشنننارل ال

وهي ال اد أن تدفعنا للسؤال التالي : هنل ي نق واشارل القنون والهطل ، المقد  ، 

ألي عقنل أن يننؤمن انن ن هنذا الكتنناب  مقنند   حقنا ؟؟ ، فننإاا كننان حن  تلننك الننننوب 

بعنندها النرف  مننن عقولننا ، ألنهننا إمنا مسننت يلة ، أو كااانة ، وإمننا غينر متنننورل ل

عننن المنطننق والموضننوعية ، وإمننا فنناجرل ننناال ، مسننتبعدل عننن الفطننر السننوية ، 

 ومستهقنة من العقول الواعية ألن اها عنوارا واضنطرااا وتناقضنا ، أوهني نناال ،

كننل عنين مبنننرل وااصننرل ، مننن أن هللا أو تنناق  كننل دافننن لل قيقنة الواضنن ة فنني 

متنندني ، وال ينننزل إلننى هننذا النندرك اللننه ال ينبغنني أن يتسننفل إلننى هننذا المسننتوو ال

الرديء من البالهة والهطل والعقنز المخنزي ، النذي يقعلننا ننفنر منن عبادتنه علنى 

فيننه أحنن  وأدننن  صننفات البشننر ، المفسنندين ، المننزري اننه كإلننه الغريننب هننذا الوضننن 

التافهين ، ولهذا سنتعرا لبع  ننوب الكتاب الذي يقدسنه النننارو ، اعهدينه 

أن تفكر اموضنوعية واناحترام ، سنا ال  –أيها القارئ  –ن ، وعليك ، قديمه وال دي

نفسك : هل هذا معقول ؟؟ ، هنل يُقبنل مثنل هنذا منن اللنه أو منن النبني المرسنل منن 

هللا ؟؟ ، ومننااا سننيفيد هننذا فنني عقينندتي ؟؟ ، و هننل كتنناب مقنند  يت مننل مثننل هننذا 

ي التعلينق ، حتنى أفنت  النا أو ااك ؟؟ ، ولن أترك لك األمر دون تعليق ، فمنن حقن

لنك انناب التفكيننر فيننه ، وعليننك أن تتعمننق افهمنك أكثننر حتننى تنننال مننن عقلننك قناعننة 

اننالقبول أو اننالرف  ، ومننن نفسننك رضننا االيمننان أو اننالكفر ا قيقننة هننذا الكتنناب 

وتقديسه ، وإال فلتب نن لنك عنن دينن جديند وكتناب جديند ، يعنز فينه اللنه ، وي تنرم 

النسان ، كإنسان حر لنه كينان واحتنرام وتقندير ، منن االقنه فيه العقل ، ويقدر فيه 

، الذي أنزل عليه كتااا يفهمه اكل سنهولة ويسنر ، ويقبلنه انال حنر  ، ويقدسنه انال 

!! ، لكننن إن دينننا  يسننخر مننن عقننل النسننان ويسننفه أحالمننه ، وال ي تننرم  تهننريل

وانوصنننا  –عقنننول أتباعنننه ال يسنننت ق مننننا أي تقنننديس وال تعظنننيم ، ألن األدينننان 

ال تخاطب فني النسنان إال معانينه السنامية وأاالقنه الفاضنلة ونوازعنه  –السماوية 

الم ترمة ، وعقله الواعي ،  ف ين كل هنذا منن الكتناب النذي تننرون علنى تقديسنه 

اال أية دال ل على تقديسه ؟؟ ولذا فإن كنم النننوب الغريبنة والمسنت يلة  انالتورال 

رنا ال نثق في أية معلومة تنرد اهنذه الكتنب التني انين والنقيل كثيرل جدا ، ا ين ص

ت ناول إاضناعنا لنوهم مننن اننل يندي اليهنود والنننارو ، ألنهننا لنم ت تنرم عقولننا ، 

الكهنننوت غيننر المعقننول وغيننر المقبننول ، ممننا يتننناق  مننن المنطننق السننليم لل يننال 

االقيننات والوجننود والفطننرل السننوية  التنني فطننر هللا النننا  عليهننا  ، ولهننذا تنهننار أ

أتباع هذه العقا د اسهولة ، وتضطرب لديهم المقاييس العقلية والنفسنية  تقناه هنذا 

الدين ، وي يون في صراع دا م أمنام فهنم تلنك المعتقندات والرضنا اقبولهنا علنى أي 



 336 

وجه كان ، ولذا علينك أن تقنرأ انال انوف ، وتسنتعذب الفهنم والتفكينر ، ايننك وانين 

فني احتينا  لمنن يضنلك أكثنر منن النك ، ولنذا فإلينك نفسك فقن  ، ولسنع أعتقند أننك 

اعضننا مننن الننننوب العرجنناء ، التنني هنني مسننت يلة فعننال ، فنني الفهننم والمنطننق ، 

لكنن إاا غريبة في المطلنب ، سنااجة فني الم انذ ، ال دلينل عليهنا ، وال رواء فيهنا ، 

 حاولع أن تضلل نفسك ا ي نكل من أنكال القبول لتلك الننوب فال مالمنة علينك

ألنننني ال  فتلننك حريننة نخنننية ، لكننن ال تضننلني ، وت نناول إقننناعي أنهننا مقدسننة ، ،

أمتلننك فنني رفضننها سننوو عقلنني أنننا ، وأنننا علننى رًضننا تننام اننننيبي منننه اننالفهم 

، كمنا أننع علنى اات الرضنا انننيبك فني ااك التني أ نهنا فينه أو فنيَّ والموضنوعية 

ع أطلننب منننك أايننرا إال أن العقننل الننذي اننين دفتنني رأسننك ، وأنننع عنننه رااو ، ولسنن

واعتدال ، فإن قبلع اكل قول فلتكن علنى ثبنات تقرأ وتفكر وتزن كل ما ي تيك ا رية 

منن ننك فنال  –ولنو ضن يال  –، وإن داالنك أي قندر وقند   منا ترت ينه مما أننع فينه 

، لكنن اا نن وفكنر وتعقنل ، فلقند مينزك هللا عنز وجنل االعقننل وال تهنزل تظنل صنامتا 

 ا، والخننزعبالت أايننرا جمننن ازعبلنة ، والخزعبلننة هنني مننا ال يننندقهأيهنا النسننان 

، ألنها لم ت منل أي داللنة العقل ، ا ي معنى من معاني التنديق والقبول  اوال يقبله

المعتدل ، فتكون مقبولة من كنل جاننب منن المقبول ، واالستواء من دالالت المنطق 

  .   جوانب العقل ، ومستهقنة ومراولة في كل طبن  
 

،  األعداد من الثامن حتى ال نادي عشنراالص ا  الثالن ،  التكوين سفر * ورد في

وفيها :   وسمعا صوت الرب الله مانيا فني القننة عنند هبنوب رين  النهنار فااتبن  

آدم وامرأته من وجه الرب الله في وس  نقر القنة ، فنادو النرب اللنه آدم وقنال 

ك فني القننة فخشنيع ألنني عرينان فااتبن ُت ، لنه : أينن أننع ؟؟ ، فقنال سنمعع صنوت

فقال من أعلمك أنك عريان ؟؟ هل أكلع من الشقرل التني أوصنيتك أن ال ت كنل منهنا 

 ؟؟   أ . هـ . 

& تلك مقموعة منن االستفسنارات واألسن لة ، تبنين لننا طبيعنة هنذا اللنه القاهنل ، 

شنر سناا  لنم ينؤت الذي ال يعي ، وال يدرك حقيقنة منا يقنري فني ملكوتنه ، وك ننه ا

ليستفسنر مننه عنن مكاننه ومخلوقنه ، حظه من العلم والمعرفة ، فيلهن وراء تااعه 

وعما فعل مما نهاه عنه ، ون ن هنا أمام صنفات لبشنر ضنعي  ، ال ينن  أن تكنون 

، وممننا ويعلننم اا نننة األعننين ومننا تخفنني الننندور سننمة للننه يعبنند ويخلننق ويننرزق 

في اات الكتاب الذي يقدسنه هنؤالء ، منا ورد  يظهر لنا جانب من جوانب االضطراب

 من الساان حتنى ال نادي عشنر والثالثين اعد الما ة ، وااألعداد في المزمور التاسن

، وفيهنننا :   أينننن أاهنننب منننن روحنننك ومنننن وجهنننك ، أينننن أهنننرب إن صنننعدت إلنننى 

السماوات ف نع هناك ، وإن فرنع فني الهاوينة فهنا أننع ، إن أانذت جنناحي الننل 

أقاصي الب ر فهناك أيضنا تهنديني يندك وتمسنكني يميننك   ، فنن ن هننا  وسكنع في

أمام ننين منبعهما واحد ، ولكنهما متضاراين تماما في نعع اللنه ووصنفه ، فهنل 
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يعقل أن يكون هذا وحي صادق ؟؟ إننا إن قبلنا هذا نكون قند فقندنا احترامننا لعقولننا 

كنااب لم اولنة لنمَّ ننمل النننين معنا ، و فرطننا فني كرامتننا ، ولنو دعاننا الت وينل ال

اسنكر وملن  معنا ، فكين  سنيكون طعمنه ؟؟ ،  النرنا كمن يننن ويعد طعاما واحند

ويقترب من هذا المعنى وي اايه حدين قنايين اانن آدم قاتنل أاينه هااينل منن هللا عنز 

وجل ، فال تشعر فيه أنك أمام إله االق ورازق وواهب وعلنيم ، انل تشنعر أننك أمنام 

فقننند كنننل منهمنننا احتنننرام ارانننر ، فتنننير لغنننة الكنننالم اينهمنننا لغنننة ت فنننز  نخنننين

:   فقنال لتكوين في الصن ا  الراانن ، العندد التاسنن ، وفينه واستعداء ، كما روو ا

الرب لقايين أين هاايل أاوك ؟ فقال ال أعلم ، أحار  أنا ألاني   ، إنننا ال يسنعنا إال 

إلى اراب حقيقني ، واللنه إلنى ننخا تافنه أن نقول : إن التورال قد حولع العقيدل 

فيننه أدنننى مسنن ة مننن ، حقيننر ال كرامننة وال إجننالل لننه ، وهننذا مننا ال يقبلننه أي عقننل 

 تفكير . 

 

:   فقننال التكننوين االصنن ا  الثالننن ، العنندد الرااننن عشننر ، و فيننه  * ورد فنني سننفر

جميننن الننرب اللننه لل يننة ألنننك فعلننع هننذا ملعونننة أنننع مننن جميننن البهننا م ، ومننن 

 وحوش البرية ، على اطنك تسعين ، وترااا ت كلين كل أيام حياتك   أ . هـ

& هذه العبارل فيهنا تقنديم يفيند التخننيا والت كيند ، ويندل علنى أن ال ينة ال ت كنل 

؟؟ ال قيقنة أننه ال ، فال ينة حقنا غير التراب ، وال ت كل ني ا غيره ، فهل هذا حناد  

لبنني  و اعن  ال شنرات وصنغار ال ينوان والطيننر ال ت كنل التنراب مطلقنا ، وت كنل ا

، ال يعنني ننني ا ممننا يقننول ، أو يكننون  ا الكننالم إمننا أن يكننون قا لننه أهطننلأكننال ، فهننذ

حوله ، وال ين  اكتناب تندعون أننه مقند  أن يكنون أو ممن ساارا مستهز ا امن 

اه مثنل تلنك الخنزعبالت التافهنة ، ويقنب أن نعلنم أن صناحب كتناب ننبهات وهمينة 

مننيس عبند الننور لنم يتعنرا  العالمة الكتاب المقد  المدعو االدكتور القس  حول

، ال مننن قريننب وال مننن اعينند ، ألن اهنننه لننم يتفتننق اعنند عننن رد فيهننا ،  لهننذا النننا

ولكنه قد ي ت في يوم من األيام ليقول   إن ال ية رمنز الشنر ومآلهنا للتنراب دومنا   

أنا  ال يعرفنون معننى الندين والعقيندل ، ولسوف يقد من يندقه حتما ، ألنه يوجد 

، أمننا هننو فيكفيننه انبننا مننا يقننوم اننه مننن إضننالل النننا  اهننذا الننوهم ، وعلننى العمننوم 

فني مالاني فالتورال تؤكد هذا القول كثيرا وك نه صار حقيقنة ال جندال فيهنا ، فتقنول 

منام ، إنننا أ :   يل سنون التنراب كال ينة   !! االص ا  الساان ، العدد الساان عشر

نننا يخننال  العلننم والواقننن وال قيقننة ، فمننا معنننى هننذه المخالفننة إال أنهننا اسننتهتار 

، وال دين عنن تقديسنها ننيء ، وم اولة تنديقها نوع من الغباء اال نك اعقولنا 

  . والوهم من المست يل 

، وفيهننا :   و  1 – 1مننن  التكننوين االصنن ا  السنناد  ، األعننداد* ورد فنني سننفر 

الننا  يكثنرون علنى األرا وولند لهنم اننات أن أانناء هللا رأوا اننات حد  لما ااتندأ 
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النا  أنهن حسنات فاتخذوا ألنفسهم نساء من كل ما ااتاروا ، فقنال النرب ال يندين 

روحي في النسان إلى األاد لزيغانه ، هو اشر وتكون أيامنه ما نة وعشنرين سننة ، 

ا داننل انننو هللا علننى انننات كننان فنني األرا طغننال فنني تلننك األيننام واعنند الننك أيضننا إ

 النا  وولدن لهم أوالدا هؤالء هم القباارل الذين منذ الدهر اوو اسم   . 

& لنتفق اداية أن هذا النا مبتور لم يكتمل معنناه عنند   اوو اسنم   ، وهنذا البتنر 

له داللة واحدل أنه ناقا ، ولم يتم ال فا  علينه ، وإاا كنان النك فنال ي نق ألحند أن 

تقديس أو تعظيم أو تبقيل لهذا الكتاب ، ولقد ااتل  مفسروا التنورال فني يتكلم عن 

تعنين وت دينند أاننناء هللا ، هنل هننم النننال ون مننن البشنر أم المال كننة أم هننم أاننناء هلل 

حقيقة ؟؟ ، وإن كنع أميل هننا إلنى أن المقننود ا انناء هللا هننا هنم الننال ون ، إال 

مهننم علننى أنهننم أاننناء حقيقيننون هلل تعننالى ، أن سننياق النننا هنننا ال ينندفن إال إلننى فه

 ننة ام دد عمننر النسننان فنني هننذه الننننوبوهننذا مننا ال يقبننل عقننال ، ثننم إن هللا قنند حنن

ينفيه الواقن تماما على كنل وضنن وفني كنل حنال ، هذا ما يكذاه ووعشرين عاما ، و

فالبشنر أعمنارهم متفاوتنة ، وليسننع كلهنا من ننرل فني م ننة وعشنرين عامنا ، كمننا 

وأعقب من النك أن تقند اعضنا منن الكناااين ممنن يوهمنون الننا  التورال ، ادعع 

ا نهم يدافعون عن كتااهم النذي يقدسنونه فيقولنون :   إن المقننود ا عمنار الننا  

هنا هم النا  المعنيين اهنذا الموقن  فقن  ال عمنوم الننا    ، ونقنول : كنذاتم ، إن 

ينند ألعمننار كثيننر مننن هننؤالء ممننا الواقننن لننم يثبننع الننك لهننم ، واننالتورال نفسننها ت د

العالمننة يخننال  هننذا الت دينند األعمننى ، واألعقننب مننن هننذا أن ينن تي النندكتور القننس 

منيس عبند الننور فني كتاانه ننبهات وهمينة حنول الكتناب المقند  ليقنول معلنال انال 

مقند وال ارهان  للتعليل :   ليس المقنود االما ة وعشرين عاما أعمنار البشنر ، 

طوفان الذي سي تي ليهلك البشر سوف ي تي اعد م ة وعشنرين عامنا ال المقنود ال

  !! ، وال قيقة أنني لن أفترا في هذا الرجل حسنن الظنن مطلقنا ، ولنن أقنول إننه 

واحتنراف ، هذا ألنه يضل النا  اعلم ، ويتالعب اعقنولهم ا رفننة ق  رجل مقنون 

الكنالم مباننر وواضن  واإصرار وترصد ، ألنك لو حللع هذا النا لغويا لعلمع أن 

وال ي تا  لهنذا اللن  وااك الت وينل ،   فقنال النرب ال يندين روحني فني النسنان إلنى 

األاد لزيغانه هو اشر وتكون أيامه م ة وعشرين سنة   ، فالضمير فني أيامنه عا ند 

وأن الكنالم علنى عمنوم ، عموما واأليام ااتها منسواة لالنسان  على اات النسان ،

ن النندكتور منننيس جاهنند لنسننبة الننك للمنندل اننين هننذا الكننالم ومقننيء النسننان ، ولكنن

الطوفنان ، وهنو واهننم ألن ال ندين ال ي تمننل النك الت وينل ، وحتننى لنو كننان هنذا هننو 

المقنود ألم ينل من الطوفان اشر ، نعم ، نو  عليه السالم وأتباعه من المنؤمنين 

هللا عننز و جننل لعمننر  والعشننرين عامننا التنني حننددها ة؟؟ ألننم تتخطننى أعمننارهم الما نن

صننعع اهنذا الكتناب  االنسان ؟؟!! ، يا دكتور منيس : إننك سنتت مل كثينرا جندا فيمن
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قننيم ، ولننو أنننك أننننفع لعلمننع أن كتننااكم لننو كننان فيننه مسنن ة مننن الغيننر الننوهمي 

 . اكل هذه الترهات الندق والنال  ما احتا  لمن يدفن ويدافن عنه 

 

:    ال ننادي عشننر ، العنندد السنناد  ، وفيننه صنن ا * ورد فنني سننفر الالويننين ، اال

ينة واألرنب ألنه يقتر ، لكنه ال يشق  لفا فهو نقس لكنم   ، كنذا ورد فني سنفر التثن

:   إال هنذه فنال ت كلوهنا ممنا يقتنر  ، االص ا  الراانن عشنر ، العندد السناان ، وفينه

شنق  لفنا ومما يشق الظل  المنقسنم القمنل واألرننب والنوار ألنهنا تقتنر لكنهنا ال ت

 فهي نقسة لكم   . 

& واالجترار في اللغة من الفعل جر  ، واجتر  البعير أانر  جرتنه ، أي طعامنه النذي 

يخزنننه ليعنناود أكلننه ، وهننو يكننون فنني الاننل ألنهننا تسننير مسننافات طويلننة ، فتخننزن 

طعامهنا ، وتقتننره وقنع ال اجننة ، وال يواننات المقتننرل لهنا معنندل مكوننة مننن أراننن 

الخاصة ، واألرنب لنيس منن المقتنرات مطلقنا ، ومعدتنه  اا و يفتهغرف ، لكل منه

تشري يا ليسع اهذا التكوين !! ، فمن ننندق ؟؟ أننندق التنورال أم ننندق عيونننا 

؟؟ ، إننني ال ديثة التي كشفع لنا عن طبيعة تكوين معندل األرننب وعقولنا وعلومنا 

منام نفسنه وعقلنه ليقن  أوالتشنري  أدعو كل مسي ي متخنا فني مقنال األحيناء 

ه كلَّن وليس ل نفسه : هنل انالق هنذا الكنون والوجنود فق  ، ولو لمقرد ساعة واحدل 

ال ينندري ننني ا عننن طبيعننة مخلوقاتننه أهنني مقتننرل أم ال ؟؟ ، هننل كننان رب  واألرنننب  

لمنااا وموسى الذي أوحى إليه اهذا يضله ويسخر منه ؟؟ أين عقولكم أيهنا البشنر ، 

مننيس عبند الننور صناحب األااطينل العالمنة حقنا أن القهبنذ ال تنتبهون ؟؟ والغرينب 

، ، ولننم يننتكلم فيننه والشننبهات الوهميننة لننم ينننبس ابنننع نننفاه حيننال هننذا الموضننوع 

!! ، لما ؟؟ ألنه سيواجه اعاصنفة منن المتخنننين ينردون وك نه ال يعلم عنه ني ا 

تراتنة التني يسنتطين ، فهنو ال ينتكلم إال فني األمنور الرواالاتعناد كذاه ، فآثر السالمة 

المقادلنة والخننداع اهنا ، وإال فليخبرنننا وليخبنر كننل نننراني علننى وجنه األرا هننل 

منن رجنال من أهل العلنم األرنب من المقترات ؟؟ فإن قال نعم فلنتركه للمتخننين 

دينننه فنني علننم األحينناء يننردون عليننه ، وإن قننال ال ، فلنقننل لننه إن راننك الننذي كتننب 

ظمه  كااب ، ال يدري ني ا عنن مخلوقاتنه ، وكنان األجندر التورال والذي تقدسه وتع

منننيس عبنند النننور أن يتعلنل انن ن األرنننب فنني الماضني كننان يقننري لمسننافات القس ان

طويلة فكان يقتر ، أما ارن فهو قد راي في المنازل والمنزارع ف صنب  ال حاجنة لنه 

ليطلعننه علننى لالجتنرار ، أو كننان األجنندر اننه أن ي اننذ راننه إلننى كليننة الطننب البيطننري 

حقيقنننة مخلوقاتنننه وطبيعتهنننا قبنننل أن ينننوحي لموسنننى علينننه السنننالم اهنننذا الهنننراء 

    ، أيها النا  أليس منكم رجل رنيد ؟؟!! والسخ  
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بنه هنو نبني هللا موسنى علينه السنالم، ، النذي يندعون أن كات * ورد في سنفر التثنينة

ا :   منن، وفيه السنناد حتننى  الخننامسمننن  ، األعننداد الصنن ا  الرااننن والثالثننينا

قنواء ، ودفننه فني ال د الرب في أرا موآب حسب قنول النربفمات هناك موسى عب

 ، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم   أ . هــ                                                في أرا موآب مقاال ايع فغور

أو علننى األقننل  & يرينند الننبع  أن يوهمنننا انسننبة التننورال لموسننى عليننه السننالم ،

األسفار الخمسة األولى منها ، ومنها سفر التثنية هذا ، فكين  ؟؟ ، لكنن هنذا الننا 

، ال ، وأن موسننى عليننه السننالم ال عالقننة لننه اننالتورال وان ننالل فكننرهم يثبنع كننذاهم 

من قريب وال من اعيد ، حين سفر التثنية الذي هنو أحند تلنك األسنفار الخمسنة التني 

السالم كاتبها  يبين اكل وضو  أن كاتبه غير موسنى علينه  يدعون أن موسى عليه

ازمن لنيس االقلينل ، ف نين  عليه السالم السالم ، و أنه كتب اعد وفال موسى ودفنه

يقول   فمات هناك موسى   فهذا معناه أن موسى عليه السنالم لنم يكتنب ابنر موتنه 

ه فني القنواء   ، ، وانوصا أنه جاء انيغة الماضي ، وأكد على هذا قوله   ودفنن

أما الفاصل الزمني الكبير فهذا يبين و يتض  في قوله   ولم يعرف إنسان قبنره إلنى 

هذا اليوم   ، ولهذا فعلى كل من يظن أن لموسى عليه السنالم عالقنة انالتورال التني 

ا يدي اليهود والننارو ارن هو واهم مخدوع ، ولم ينِّ منا يقنرأ ، فلنو كنان موسنى 

كاتب هذا الكالم ما تكلم عن موته ودفنه وااتفاء موضنن قبنره عنن  عليه السالم هو

، وإاا تبننين هنذا لعقننل العاقننل فكينن  لنه أن يننؤمن اقدسننية هننذا سنننينا طويلننة الننا  

إال أن أقننول للعاقننل احتننرم  الكتناب الننذي ي تننوي علننى هننذا الكننذب ؟؟ ، إنننني ال أملننك

نبيناء والرسنل ، إال قبنر م مند عقلك ، ثم أانين أننه ال قبنر لنبني معلنوم منن جمينن األ

صلى هللا عليه وسنلم ، وهنذا لداللنة ، يريند أن يبينهنا المنولى عنز وجنل ، فهنل علنى 

ل أن م منندا صننلى هللا عليننه وسننلم هننو النبنني الخنناتم ، ورسننالته هنني العاقننل أن يعقنن

   الخالدل . 

 

،  5 – 1مننن  ول ، الصنن ا  ال ننادي عشننر ، األعننداد* ورد فنني سننفر الملننوك األ

وفيها :   وأحب الملك سليمان نساء غريبنة ، كثينرل ، منن اننع فرعنون ، موآاينات 

وعمونيات وأدوميات وصديونيات وحيثيات ، من األمم الذين قال عننهم النرب لبنني 

إسرا يل ال تدالون إليهم وهم ال يدالون إليكم ، ألنهنم يميلنون قلنواكم وراء ألهنتهم 

كانننع لننه سننبن م ننة مننن النسنناء السننيدات ، ، فالتنننق سننليمان اهننؤالء االم بننة ، و

                                                          وثال  م ة من السراري ، ف مالع نساؤه قلبه   أ . هــ                                                                           

ل : سنليمان علينه السنالم ، رسنول نبني أاتل  من هذا النا من جانبين ، األو& و

مرسنل مننن رب العننالمين ، ومسننت يل عليننه أن يعننى هللا عننز وجننل فنني أمننر ، وإال 

ف ين مناط النبول والتكلي  والعنمة هننا ، حنين يعنني الرسنوُل هللا  عنز وجنل ؟؟ ، 

واسنتهالله والثاني : هنل يعقنل أن يكنون لرجنل مهمنا كنان قندره وعنفواننه  ونندته 
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أن يكون رجال أللن  امنرأل ؟؟ انوصنا وأن هنذا نبني ملنك ، لنه مسن وليات  االمرأل

، وهي مهلكة ، ف ين لمثنل هنذا ان ل  امنرأل ، ااستمرار عديدل ، ال اد من مبانرتها 

  –وفنوق طاقنة أي اشنر اال ننك وهذا ايال  – وهل لو اانر يوميا امسا من نساءه

التننق انسنا ه االم بنة ؟؟ ،  أكان ي ي لمواصلة مبانرته لنل  ، انوصا أنه قد

وال إن قبننول مثننل هننذا األمننر جنننون مننن أي جانننب ومننن كننل جانننب ، وال عقننل فيننه 

، وهنذا الكنالم إمنا أن يكنون حقيقننة وإمنا أن يكنون كنذاا ، فنإن كنان حقيقننة وازع لنه 

ف ننا ال أقبلننه وال أصنندقه ، وإاا كننان كننذاا فيكفني أنننه وضننن اكتننااكم المقنند  ، فمننن 

ذاه فكين  يقند  كتاانا فينه كنذب ؟؟ ، ، ومن يكفهذا ن نه ، مة عليه يندقه فال مال

     الذي ت اولون تقديسه ؟؟  ثم أليسع تلك دعوو لتعدد الزوجات من كتااكم 

 

فني مواضنن عديندل مننه منن الصن ا  األول حتنى ونشاد ، * ورد في سفر نشيد األ 

...... أننننا سنننوداء  !!  نهايتنننه االصننن ا  الثنننامن ، وفينننه :   ليقبلنننني اقنننبالت فمنننه

!! ...... حبيبنني لنني  اننين ثننديي يبيننع !! ...... مننا أجمننل اننديك اسننموط !! وجميلننة 

...... ثنندياك كخشننفتي  بيننة تننوأمين !! ...... أنعشننوني االتفننا  فننإني مريضننة حبننا 

...... قنند العننع ثننواي !! ...... نننراع امننري مننن لبننني !! يرعيننان اننين السوسننن 

...... رفعنوا !! .. حبيبي مد ينده منن الكنول ف ننع علينه أحشنا ي ....؟؟! فكي  ألبسه 

...... ننننفتاه سوسنننن تقطنننران منننرا !! ...... حبيبننني أاننني  وأحمنننر !! إزاري عنننني 

...... دوا نر فخنذيك !! ...... سناقاه عمنودا رانام !! ...... اطنه عنا  أاني  !! ما عا 

...... ثندياك !! صنبرل حنطنة ...... اطننك !! ...... سنرتك كن   مندورل !! مثل ال لي 

...... ليتنك كن ل !! ...... منا أحنالك أيتهنا ال بيبنة االلنذات !! ك شفتين تنوأمي  بينة 

...... ف سننقيك !! لنني الراضننن ثننديي أمنني ف جنندك فنني الخننار  و أقبلننك وال يخزونننني 

...... لننا أانع صنغيرل لنيس لهنا ثنديان !! منن الخمنر الممزوجنة منن سنالف رمناني 

  أ . !! ...... أنننا سننور وثنندياي كبنننرجين  ! ن ألاتنننا فنني ينننوم تخطننب ؟فمننااا ننننن

هـننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننـ                                                                                                  

هذا قلينل منن كثينر ، وننذر منن ا نر ، &                                                       

سناانة ، تلهنب مما االتورال من كلمات وتعبيرات وألفا  وعبنارات ر من في  وقط

 قيقنة مننا أجمننل ، ومننا أروع عقنول وأطننراف المننراهقين منن السننذ  والشننواا ، وال

الننذين أن نننتعلم العهننر والفقننور علننى أينندي ارلهننة واألرانناب ومننا أفنند  ومننا أقننب  

ذا أإلنه هنذا  قا نل هنذا الفقنور أم هنو ، منا هن!! يقيدون الغزل والتقبيل والـ .......... 

، والغننرام حندين وكننالم زننديق لعبننع ارأسننه كنؤو  الهننوو ، وعضنته آالم الشننبق 

إن ارلهة ليس لديها وقنع للتغنزل ؟؟!! ، ويريد ي ب ففاا جنانه اما يهوو ، وما 

أكلهنا الشنوق ، والعبهنا أو تقنه على لسان امنرأل في نساء مخلوقاتها اهذا العهر 

، إننننا لننو صنندقنا أن ارلهننة تقننول هننذا السننتب نا ألنفسنننا فعننل كننل اننزي !!  الهننوو
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الشنرف ، ليقنل لني أي و، ولم ونا من حياتنا معناني العفنة واألانالق وفقور وعار 

حنين الننري  هنذا السنفر هنذه الكلمنات منن اها ا هللا   عاقل ما نوع العبادل التي نتعبدُ 

، يتعبند اهنذا السنفر أب منن انينه واناتنه ؟؟  وهل يقبنل أن ؟ ،نتلوه ايننا واين رانا ؟

إنننا أمنام وثيقنة ؟؟ ، أمام الرجال والنساء في الكننا س أو يتلوه قسيس في صلواته 

فاجرل توأد اها الفضيلة ويضين اها الشرف وتنهنار عليهنا األانالق انهينارا انال نندم 

قرينب وال ال عالقنة لنه االشنرف ال منن  –انال ننك  –، إننا أمام كتاب جنسني فاضن  

تنام يندفن للنشنول إن هنذا ان نراف : من اعيند ، فينا أصن اب العقنول فني تلنك الدياننة 

، فكننروا ولننو لل ظننة واحنندل : أيننن األاننالق فنني هننذا والشننوق وااللت ننام !! والغننرام 

السفر ؟؟ ، من منكم يقبل أن تستمن إلى هنذا الكنالم أمنه أو زوجنه أو أاتنه أو اانتنه 

ر أمام جمن من الرجنال ؟؟ ، منن مننكم يقبنل أن يخاطنب من قسيس أو راهب في الدي

مااا أريد من هللا حنين أااطبنه اهنذه الكلمنات هللا اهذا الكالم في تعبده و صالته ؟؟ ، 

هننو العمنندل فني هننذا الفسننق والفقننور ،  نشنناداألصنندقوني لننيس نشنيد الملتهبنة ؟؟ ، 

يننوحي ا ننننا ال ، امننا !! أيضننا فيننه مننن هننذه الكنن   الكثيننر  وغيننره فسننفر حزقيننال

، وحانننا هلل أن يكننون هننو ااعننن هننذا نتعامننل مننن كتنناب مقنند  وال رب للفضننيلة 

                                         .                                                                                                                            النال ين لعباده 

  --مالحظة وتعليق : 

النذي لسنليمان  نشناداألعبارل تقول :   نشيد  نشاداأل  ورد في مفتت  وادء نشيد 1 

  ، ثم وردت عبنارل أانرو االصن ا  الثنامن تقنول :   كنان لسنليمان كنرم فني اعنل 

هامون ، دفن الكرم إلى نواطير ، كل واحد يؤدي عن ثمره ألفنا منن الفضنة ، كرمني 

ي هننو أمننامي ، األلنن  لننك يننا سننليمان وم تننان لنننواطير الثمننر   ، ...... الننذي هننو لنن

وحننننين نضننننن هنننناتين العبننننارتين أمننننام عقولنننننا ال يمكننننن أن ننننننفهما إال االكننننذب 

واالضننطراب ، وانن ن نسننبة هننذا السننفر لسننليمان عليننه السننالم كننذب أيضننا ، فكينن  

ب !! إنننا أمنام يكون هو كاتب هنذا الكنالم وينتكلم عنن نفسنه اننيغة الغيناب والخطنا

تندليس غيننر منننظم لهنذه الكتننب التنني يقولنون أنهننا مقدسننة ، ولكنن مننا زالننع عقننول 

أتباعهنا غيننر قاالننة لاللتفنات لكننل هننذا الوضنو  ، تعنننبا و جهننال وحقندا منننهم عننن 

 قبول التفكير اموضوعية . 

  يقب أن نس ل أنفسنا : لما كل هذا العهر والف ص في الك السفر علنى األانا 2 

، ومنننا الننندافن إلينننه ؟؟ ،  الجاانننة اسنننيطة جننندا ، لقننند حننناول اليهنننود أن يعننننوا ؟؟؟ 

 ، وحاول الننارو أن يعننوا انه االموصوف في هذا السفر أنه سليمان عليه السالم

المسي  عليه السالم ، وال قيقنة أننه ال هنذا وال ااك ، انل المعنني هننا االوصن  هنو 

،  س ، العنندد السنناد  عشننرر الخننامم مند صننلى هللا عليننه وسننلم ، كمننا جناء االسننف

وحين تبنين لهنم النك حولنوا السنفر إلنى منا تروننه منن ف نص وعهنر ، حتنى يتغافنل 

عنننه الالهنني ، ويمقننه الفطننن ، ويزدريننه العاقننل ، لكننن ننناء هللا العزيننز ال كننيم أن 
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يظهننر حكمتننه علننى لسننان أحفنناد القننردل والخنننازير فنني ايننان سننواد قلننواهم وسننوء 

 ي ال فا  ابشارته نقية اين ركام التورال .         فعالهم ، وأيضا ف

  إن م نرف هننذا السننفر ومبدلننه كننان رجنال نسننونقيا فنناجرا ، ال يراعنني ملننة وال 5 

ديننن ، وأراد اهننذا العبننن أن يسننخر اتلننك العقينندل ، ويهينهننا إهانننة االغننة ، والنندليل 

أل ، التني ال على النك أننك تستشنعر لهفتنه العميناء انالقنس ، وعطشنه الشنديد للمنر

، فن راد إليهنا لكنه زا ند الشنيق تمنعه منها ، استبعد أن يكون م روما منها لعلة ما 

النذي أن يسق  هذا الوله وهذا ال رمان في أان كنل الننا  ، إحساسنا مننه انالنقا 

، وأتتنه الفرصنة حنين كلن  اهنذا الت رين   يعانيه ، وارااا مننه لنفنو  الننال ين

نال وجال كما يهوو ، فلم يت ند  عنن صنور وال أوصناف من رجال الدين اليهود ف

، ال حدثنا عن أحدا  ي اول استشعار لذتها حين يرويهنا ، لنذا فم نرف هنذا السنفر 

، وال مننانن أن يكننون قنند فيننه كبننر وجهننل ومننري  جنسننيا وعقليننا ، هننو رجننل ننناا 

هننذا ، ومننا أتمننناه أايننرا أن يقننن تخطننى السننن القانونيننة لرعونننة الننذكورل العمينناء 

 .                                                                                                                            الكتاب ت ع مبضن الطب النفسي ، ليظهر لنا طبيعة نفسية هذا المؤل  التعس 

 

، وفيهنا :    3ى حتن 2منن  األعنداد* ورد في سفر إنعياء ، االصن ا  العشنرين ، 

في الك الوقع تكلم الرب عن يد إنعياء ان آمنوب قنا ال : ااهنب وحنل المسن  عنن 

حقويك واالنن حنذا ك عنن رجلينك ، ففعنل هكنذا ومشنى معنرو وحافينا ، فقنال النرب 

كمننا مشننى عبنندي إنننعياء معننرو وحافيننا ثننال  سنننين آيننة وأعقواننة علننى منننر ، 

وجنالء كنوش الفتينان والشنيول وعلى كوش هكذا يسوق ملنك أننور سنبي مننر ، 

عرال حفنال ومكشنوفي السنتاه ازينا لمننر ، فيرتناعون ويخقلنون منن أجنل كنوش 

 رجا هم ، ومن أجل منر فخرهم   .                                  .

اننني إسننرا يل امننا سننيؤول إليننه  –وحانننا وكننال  –يهنندد هللا  & فنني هننذه الننننوب

اهنذا النبني ، فمنااا كاننع لهنم نن وسيلة إيضا  حالهم جراء معنيتهم ، فكان أن ص

تلك الوسيلة ؟ ، لقد استخدم نبي وعاقبه اال انب ان ن يتعنرو كاننفا مؤارتنه ثنال  

؟؟  هأنبيناءهللا عنز وجنل اال حياء وال اقل وال حنر  ، فهنل هكنذا يندعو !! ، سنيين 

ن يكشن  أ للهداينة والرنناد واألانالق والعفنة ، هل يعقل على نبي مبعو  منن رانه

أال يخشنى عوامنل التعرينة ؟؟ ، ؟؟ ، كاملنة انال انقطناع عورتنه للننا  ثنال  سننيين 

انه امؤارتنه العارينة وهل توق  هذا النبي عن عبادل راه االل هذه الفترل أم عبد ر

عقل من مننكم يقبنل هنذا العبنن كرامة ومس ة من  ثال  سنيين ؟؟ ، يا من تمتلكون

ألنيس مننكم رجنل رننيد ؟؟ انه هنذا الفقنور ؟؟ ، وااك العهنر ؟؟ منن مننكم يرضنى لر

، يتلنذا وعقلينا ونفسنيا إن كاتب هذا الكالم مسنت يل إال أن يكنون رجنال نناا جنسنيا 

، ومنا ال كمنة ساارا اسماع هذا العهر من أنا  فقدوا القندرل علنى التفكينر مطلقنا 

 منننن هنننذا العنننري ؟؟ ، وكيننن  اسنننتفاد مننننه ننننعب هللا الم تنننار ؟؟ ، ومنننا الننندرو 
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، إننني المسننتفادل مننن هننذا الموقنن  ؟؟ ، صنندقوني إن عقلنني فنني حيننرل واضننطراب 

 .                     مشفق عليكم أيها النا  

 

، وفيهنا :    13حتنى  12منن  األعداد* ورد في سفر حزقيال ، االص ا  الراان ، 

، تخبننزه أمننام الننذي يخننر  مننن النسننان  كعكننا مننن الشننعير ، علننى الخننرءو ت كننل 

ونهم ، وقنال النرب : هكنذا ي كنل انننو إسنرا يل ، ابنزهم الننقس انين األمنم الننذين عين

أطردهم إليهم ، فقلع آه يا سيد النرب هنا نفسني لنم تتننقس ، ومنن صنباي إلنى ارن 

لم آكل ميتنة أو فريسنة ، وال دانل فمني ل نم نقنس ، فقنال لني انظنر ، قند جعلنع لنك 

                         ، فتننننننن ابننننزك عليننننه    .                               النسننننان انننندل انننرء  أي رو  البقننننر   اثننني البقننننر 

                                                                                                                           .

ة منننن الننننا & ادايننة هنننذا ننننا تنننرجم ترجمنننة غينننر أميننننة ، و ترجمتنننه ال قيقيننن

العبرانني تقنول :   اننالخرء   اندال مننن   علنى الخنرء   ، و   تعقنننه أمنام عيننونهم   

، و   تنننن ابنزك مننه   اندال منن   فتنننن ابنزك ادال من   تخبزه أمام عيونهم   

، وال قيقة إنني أعقب أن يكون هذا وحي إله ، فضال علنى كوننه طلنب إلنه ,عليه   

نون  حقيقي ، ألن مقام األلوهينة مقنام القنالل والتعظنيم لنبي أو من نبي ، إن هذا ج

، ومقنام النبننول مقنام االحتننرام والتقندير والتبقيننل ، فكين  ينن مر والعظمننة والجنالل 

هللا عز وجل ا ن تعقن نعمته من النقاسة ليطعمهنا أكنرم مخلوقاتنه ، وهنو النسنان 

 –النذي كرمنه انالنبول الذي كرمه ، وجعله أكرم مخلوقاتنه ، و كين  انه ين مر النبني 

أن يعقننن ايديننه اننراء النننا  ، وكينن  اننه يعاقننب النسننان الننذي  –وهننو   الطنناهر 

ال إن كاتنب هنذا الكنالم انال ألنيس هنذا غريبنا ؟؟ ، كرمه اكل تلك الهانة والنقاسة ، 

نننك مقنننون نننناا األاننالق والطبننناع ، منقننو  الننرو  والننننفس ، اننرب النننرأ  

عقل أن يعيد حسناااته منن تلنك النننوب المزيفنة من و  الطبيعة ، وعلى كل اي 

لنم تُنبن  ، وال قيقة أن تلك النننوب التني يندعون أنهنا مقدسنةويراجن نفسه فيها 

، ؟؟ لنا نوع الخراء الذي سيعقن اه ااك الكعنك ، هنل هنو انراء اكنر أم انراء أنثنى 

ولة يموننة ؟؟ ، وهنل هنو فني حنال سنيأم أن كال الخنرا ين يننل ان لهنذه العقننة الم

زوجننة أم يقننب أن يكننون اننراء يااسننا مننن ه قننوام ولصنناحب إسننهال ، أم لننأي مننن 

، و هنننذا ألن !! ؟؟ تنندفن لل ننزق والبواسننير صنناحب إمسنناك وتعنيننة وآالم مبرحنننة 

فنال يفني انالغرا اليهود يعتبرون المرأل نقسة ، فهل اراؤها أيضا نقنس مثلهنا ، 

اء الطننري اللننين اللنندن لننيس أم غيننر نقننس فينننل  للعقننين ؟؟ ، كننذا الخننرعننندهم ، 

مثل الخراء اليااس الذي قد يكنون فقند كثينرا منن اواصنه الخرا ينة المقنززل ، وهنل 

ن نفكننر فنني صننناعة اننودر اننره ، لمثننل هننذه المناسننبات أل –فيمننا اعنند  –هنذا ينندفعنا 

علننى أن يعقننن امنناء المقنناري ، وهننذا الخننراء ال انند أن يكننون فننرش وطننازل أم مننن 

اء اايننع مننذ أينام مضنع ؟؟ ، كننل هنذه استفسنارات مهمنة مننن الممكنن أن يكنون انر
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أجل إتمام المهمة الخرا ية المقدسنة .............. والغرينب أن سنعادل الندكتور القنس 

 مينة قند تعنرا للندفاع عنن تلنك النننوبمنيس عبد الننور صناحب الشنبهات الوه

اسنتقااة صنالل  فقال اال رف :   ال ناسن  وال منسنول ، انل هنذهالخرا ية التوراتية 

النبي حزقيال ، فقد استغا  النبي ااهلل ف جاب صالته وحقق طلبه ، وقند تمنع نبوتنه 

هذه ا نار أورنليم   . واالطبن الرجل لم يسنتطن النرد علنى هنذه الشنبهة ، ون نن 

نعنذره ، فالرجنل لنم يكنن قنبال منن اريقنني كلينة المقناري العامنة قسنم هنره أحمننر ، 

النا ليظهر أن هذه دعنول نبني علنى قومنه ، فهنذا ااطنل  لكنه ي اول االلتفاف على

اعندما  –ألن هذا النبي م مور أيضا أن ي كل معهنم منن نفنس العقنين ، وافن  عننه 

مثلمنا  –لي كل من اري البقر حين هو أسنرع هضنما ، وكنان األجندر انه  –دعا راه 

 أن يتغافل النا لسوء را  ته وفساد مادته .     –فعل في مواق  كثيرل 

كلمة الميمونة الواردل اتلنك الفقنرل لنيس معناهنا السنعيدل أو البهيقنة ،  تنويب :

أجنود أنننواع الخنراء الكبريتنني  قنسننواة إلنى القننرد ميمنون النذي يبننزانل ميموننة الم

الننا   والبنفسنقي وإن كنان الممل  الذي يستخدم في عال  النلن والبهاق األزرق

 . ي االدنا ف لندرل الميامينوتبتعد عنه لغلو ثمنه 
  

، وفيهمنا :   أول  العندد الثناني والثالنن* ورد في سفر هونن ، االصن ا  األول ، 

ما كلم الرب هونن قال الرب لهوننن ااهنب انذ لنفسنك امنرأل زننى وأوالد زننى ألن 

األرا قد زنع تاركة الرب ، فذهب وأاذ جومر اننع داالينم ف بلنع وولندت لنه ااننا 

  .   

هذا نبي ؟؟ من منكم ينا رجنال النننارو واليهنود يقبنل علنى  & هل هذا رب ؟؟ وهل

نفسنه أن ينرتب  ويتنزو  اننامرأل زانينة ؟؟ انل وسنتنقب لننه أانناء منن زننى ؟؟ ومننن 

منكن يا نساء الننارو واليهود تقبنل الانهنا وأايهنا هنذه الزيقنة النقسنة ؟؟ ألنيس 

شنرين منن سنفر منن الصن ا  الع العندد الراانن عشنرهللا هو القا ل فني وصناياه فني 

الخنرو  :   ال تنزن   ؟؟ ، فكينن  انه ين مر اننالزوا  منن زانينة ، اننل ويندفعها للزنننى 

حتى تنقب أاناء زنى ؟؟ ، ألنيس هللا قند أمنر الكهنان أال يتزوجنوا منن نسناء الف نص 

االصننن ا  ال نننادي والعشنننرين ، العننندد الراانننن عشنننر والزننننى فننني سنننفر الالوينننين 

األرملة والمطلقة والمدنسنة والزانينة فمنن هنؤالء ، وفيهما :   أما  والخامس عشر

ال ي انذ ، انل يتخننذ عنذراء منن قومننه امنرأل ، وال ينندنس زرعنه انين نننعبه ألنني أنننا 

الرب مقدسه   ، هل تراجنن النرب عنن رأينه ، وتخلنى عنن مباد نه ووصناياه ؟؟ أينن 

ي كرامة هذا النبي الذي يقبنل انالزوا  منن امنرأل ماضنيها مشنين ، انل وستسنتمر فن

الزنننا حتننى تنقننب لننه أاننناء مننن زنننى ينسننبون إليننه ، وكينن  سننيدعو أتباعننه وامننااا 

سيدعوهم أاطهر وعفاف أم اف ص وفقنور؟؟ هنذا جننون حقيقني ، انل والعقينب إن 

صاحب الشبهات الوهمينة يقنول :   إن هللا أمنر النبني هوننن أن يتنزو  زانينة لكننه 

سنان أميننا لشنريك حياتنه حتنى لنو لم يسم  له انالزنى !! ، فنالمطلوب أن يكنون الن
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كنان الشنريك اا ننا   !!! وأقننول : إان لمنا أااحنع الننننرانية الطنالق لعلنة الزنننا إن 

؟؟ ، ولما عوقبع المنرأل الزانينة انال رق الم فون كان ما تقوله ص ي ا أيها الرجل 

إن كنان منا تقولوننه صن ي ا ؟؟ ،  فني أنناجيلكمعنندهم ويعة اليهود واالرجم في نر

لتعنرف وتتعنرف علنى  لثالن منن اات السنفر ، وان ول أعندادهلتذهب لالص ا  ا لكن

أن هللا تعنننالى يننندعو للخياننننة أيضنننا ، نعنننم أن تخنننون المنننرأل زوجهنننا منننن صنننديقه 

وصاحبه ، واالتالي يخون الناحب صناحبه فني زوجنه ، فيقنول :   وقنال النرب لني 

بننني إسننرا يل وهننم ااهننب أيضننا أحبننب امننرأل حبيبننة صنناحبو وزانيننة كم بننة الننرب ل

ملتفتون إلى آلهة أارو وم بين ألقراب الزاينب   ، فالندعوو هننا للزننا والخياننة 

معا ، فلما كنل هنذا ، ومنا الندر  المسنتفاد مننه ؟؟  ، سنلوا أنفسنكم سنؤاال واحندا : 

                  هل تلك تعاليم راانية أم تعاليم نيطانية ؟؟                                                  
 

:   وأقننول  متنى االصنن ا  التاسننن عشنر ، االعنندد التاسنن ، وفيننه* ورد فني إنقيننل 

لكننم : إن مننن طلننق امرأتننه إال اسننبب الزنننا وتننزو  انن ارو يزننني ، والننذي يتننزو  

                                                          امطلقة يزني   .                                                                                 

علنى كثينر والمرأل التي زنا زوجها هل ي ق لها الطالق ؟؟ ، ال ي ق لها الطنالق & 

وال قيقننة إن هننذا نننا فيننه غرااننة وعقننب ، !! ، فنن ين عنندل هللا ؟؟ مننن مننذاهبهم 

ني علنى  لنم واضنطراب ، ال ينتمي لالله من قريب وال من اعيد ، ألنه مبوأجزم أنه 

وجعلهنا منن مكوننات فاهلل عز وجنل قند النق النسنان والنق فينه الغرينزل والشنهول 

، وحدد له الطرق الشرعية لنباعها ، وهو النزوا  ، فكين  ي نرم فطرته وطبيعته 

هذا النا الرجل والمرأل من إنباع فطرتهما التي فطرهمنا هللا عليهنا لمقنرد أنهمنا 

ل ، وفشننال فنني إتمامهننا فلق ننا إلننى االنفنننال والطننالق ، وإاا ااضنا التقراننة مننن قبنن

قد أااحع الطالق لعلنة الزننا فلمنا تمننن النزو   –في زعم كهنتها  –كانع المسي ية 

الذي طلق زوجه أن يتزو  ا ارو وهو لم يزن ، وكذلك الزوجنة التني زننى زوجهنا 

ولنو كاننع زانينة  –لمطلقنة ؟؟  ، ما انبه وما انبها ؟؟ ، فمااا ارتكبنا ؟؟ ، والمنرأل ا

؟؟  النزوا وأرادت أن تتوب وتستقيم في أسرل وايع وزو  وأوالد أفال ي نق لهنا  –

، لما ن رمها من التواة والعفنة والشنرف واالسنتقامة إن أرادت النك ؟؟ ، إنننا أمنام 

وإغنالق اناب التوانة يلة ، ومست يل أن يكنون هنذا القمنود نا يدعو للفقور والرا

هللا عنز وجنل ، فن ين عقالءكنم ، وأينن عقنولكم ؟؟ ، فالعقنل يقنول إن وحينا منن عنند 

مننه ، زوجنا أو والمتضنرر للزنا عقاب يقن اناحبه فقن  ، وال يقنن علنى المضنرور 

زوجة ، لكن المسي ية تعاقب الزاني وزوجه ، والزانينة و زوجهنا معنا ، وهنذا  لنم 

نننوه إلننى أن هنذا الننا قنند انين ، ومسنت يل علنى هللا أن يكننون  المنا .... والاند أن 

حرم الزوا  الن ي  اال أية مبنررات للت نريم !! ،  وعاقنب علنى تلنك القريمنة منن 

 ارتكبها ومن ارتكبع في حقه ، فهل هذا عدل هللا يا عقالء الننرانية ؟؟     
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األعننداد مننن األول حتننى * ورد فنني إنقيننل متننى ، االصنن ا  ال ننادي والعشننرين ، 

، وفيهننا :   ولمننا قراننوا مننن أورنننليم وجنناءوا إلننى ايننع فنناجي عننند جبننل  السنناان

ينة التني أمامكمنا ، الزيتون ، حين ذ أرسل يسنوع تلمينذين قنا ال لهمنا ااهبنا إلنى القر

فللوقع تقدان أتانا مراوطة وج شا معها ، فُ الهمنا وأتيناني اهمنا ، وإن قنال لكمنا 

أحد ني ا فقوال الرب م تا  إليهما ، فللوقع يرسنلهما ، فكنان هنذا كلنه لكني ينتم منا 

قيل االنبي القا ل قولنوا الاننة صنهيون هنو اا ملكنك ي تينك وديعنا ، راكبنا علنى أتنان 

تننان ، فننذهب التلميننذان وفعنننال كمننا أمرهمننا يسننوع ، وأتيننا ااألتنننان وج ننص ااننن أ

                                              والق ص ، ووضعا عليهما ثيااهما ، فقلس عليهما   أ . هــ                                                                        

وجهننين ، األول : إن هنذه الروايننة تننناق  روايننة & و أاتلن  مننن هننذا الننا مننن  

أاننرو ، عننن اات الموضننوع ، اإنقيننل مننرقا ، وهنني الننواردل االصنن ا  ال ننادي 

، وفيها :   ولما قراوا من أورنليم إلنى اينع فناجي واينع  2 – 1من  األعداد عشر

رينة عنبا ، عند جبل الزيتون ، أرسل اثنين من تالميذه ، وقنال لهمنا : ااهبنا إلنى الق

التي أمامكما ، فللوقع وأنتما دااالن إليها تقدان ج شا مراوطنا ، لنم يقلنس علينه 

أحند مننن النننا  ، ف نناله ، وأتينا اننه ، وإن قننال لكمننا أحند لمننااا تفعننالن هننذا ؟ فقننوال 

الرب م تا  إليه ، فللوقع يرسله إلى هنا ، فمضنيا ، ووجندا الق نص مراوطنا عنند 

ه ، فقال لهما قوم من القيام هنناك : منااا تفعنالن ، الباب اارجا على الطريق ، ف ال

ت الن الق ص ؟؟ ، فقاال لهم : كما أوصى يسوع ، فتركوهما ، ف تيا انالق ص  إلنى 

يسوع ، وألقيا عليه ثيااهما ، فقلس عليه   أ . هــ ، وهنا ن ن أمنام نننيين يُندَّع ى 

ي منن عنند هللا تعنالى ، عليهما التقديس والتعظيم ،  نا ممن يدعون هذا ا نهما وحن

هللا نفسننه اهننذه البالهننة ، وهننذا السننفه ، أن يننناق   –و حانننا هلل  – وهننذا عقننب

وك ننه إلننه يخننرف وينسننى وال ينندري مننا أوحنناه إلننى متننى ممننا أوحنناه إلننى مننرقا ، 

والنتيقة أنه لو ص  أحد الننين ، فهذا حكم االكنذب علنى ارانر ، و الوجنه الثناني 

رجننال لنه منؤارتين وأراعننة إال  يتنننور يسنوع هنذا يقبنل وال : أن عقلني ال للخنالف 

أرداف ، حتننى يسننتطين االسننتقرار تمامننا علننى الق ننص واألتننان معننا ، وتلننك هنني 

راكنب وهنو النورل التي يقب على من يؤمن ايسوع إلها أن يتخيله فيها أو عليهنا 

يتننور ، و إال انس ب كل ايال يخنال  هنذا إلنى رفن  ال على الق ص واألتان معا 

، فهل يعقل أن ي د  هذا منن إلنه ، كمنا يندعون ، ومنا ال كمنة منن لنناجيل نفسها 

، ومننا هننذا الفعننل ؟؟ ، صنندقوني إن كاتننب هننذا الكننالم يسننخر مننن عقولنننا اكننل ت كينند 

أحننب أن أاكننره أايننرا ، ويعلمننه القميننن : أن صنناحب الشننبهات لننم يتعننرا لهننذا 

ال يندري عننه أي ننيء ، وهنذا ألننه أوال النا ، ال من قريب وال من اعيند ، وك ننه 

ال يمتلك أي رد على هذا الهراء ، وثانيا ألن أي دفاع عنن هنذا الهنراء سنيكون أقنب  

فمننا  –كمنا يزعمنون  –مننه ، اكنل ت كينند ، وثالثنا ألن هنذا الكننالم ال يتننور منن إلننه 
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ي والتننالعقيبنة ، ومننا النندرو  المسنتفادل منهننا الهندف وال كمننة منن تلننك الركواننة 

      ، إننا أمام أكبر عملية استهزاء اعقول البشر . ؟؟ تعود على نعب الكنيسة االخير 

                                  

،  51حتنى  22منن  الص ا  الساان والعشنرين ، األعنداد* ورد في إنقيل متى ، ا

كتيبنة ، وفيها :   ف اذ عسكر النوالي يسنوع إلنى دار الوالينة ، وجمعنوا علينه كنل ال

فعروه ، وألبسوه رداء قرمزيا ، وضنفروا إكلنيال منن ننوك ووضنعوه علنى رأسنه ، 

وقنبة في يمينه ، وكانوا يقثون قدامه ، ويستهزؤون انه قنا لين : السنالم ينا ملنك 

اليهود ، وانقوا عليه ، وأاذوا القنبة وضراوه علنى رأسنه ، واعندما اسنتهزؤوا 

                          ، ومضوا اه للنلب   أ . هــ                                                                                                   اه نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيااه 

كل تلك الهانات ؟؟ ، إن منن يقبنل هنذا منن البشنر  –في زعمكم  –& لمااا يقبل إله 

والرعونة ، وا ننه يسنتمتن االتن لم النذاتي ، وهنذا  إما أن ننفه االقنون أو االشذوا

من دواعي نزع الهيبة واالحترام عنه ، فما االنا االرب واللنه أن يفعنل انه هنذا ؟ ال 

، واهننذا ال منننق والهنننوان ، إنننني ال أقبننل وال أحنننب أن يكننون إلهننني اهننذا الضننع  

فهننو ال يننندم  والسننفه ، إن اللننه ال يطلننب النننف  والعفننو مننن مخلوقاتننه ، واالتننالي

على فعل ارتكبه ، ألنه ال يخطل فني أقنداره ، وحتنى لنو أصناب الننا  االشنر ، فهنو 

الشنر الننذي يمهنند للخيننر والنننال  ، وهننو الشنر الننذي كلننه ايننر لهننم ورحمننة اهننم ، 

ولهنذا فمننن الشننكر أن ن منند هللا عنز وجننل علننى المكننروه ، النذي ال ننندرك ايننره فنني 

ده هذا السنيناريو فني قننة الخنالب والفنداء ت ديندا ل ظته الراهنة ، ثم ما الذي أفا

، يسنعى فني تلقينننا دروسنا اال نك ؟! ، إن مؤل  هذا الكالم نخا مزدوكي معقد 

في جلد اواتنا وم بة األلم والتلذا اه ، وهذا عهر فني التفكينر يندفن للنفنور النفسني 

الغرينب ، .... والعقلي من هذا الدين ، إن كان ين  تسنميته ديننا علنى هنذا المنطنق 

ثننم الغريننب حقننا أنهننم لننم يقولننوا لنننا عننن سننبب تبننديل مالاسننه أثننناء عمليننة تعذيبننه 

وإهانته ، لمااا ادلع مالاسه ؟؟ ، هل هو نوع من الاالل أم كانع تلك عنادل عنندهم 

؟؟ ، ومنهننا جنناء إلبننا  الم كننوم عليننه االعنندام اللبننا  األحمننر !! ، مننن أنننه مننن 

يه االعدام ينبغني أن يرتندي اللبنا  األاني  ، ألننه اهنذا المفترا أن من ي كم عل

ال كم من المفترا أنه قد تنقنى منن انوانه ، عنالول علنى أن اللنون األاني  يهندئ 

 النفس ويطم نها أكثر من األحمر . 

منم يندل علنى أن دعنول عيسنى علينه السنالم لليهنود ااصنة ،  --مالحظة و تعليق : 

فنني  -الميننة لكننل النننا  ، هننو إصننرار معذايننه  وليسننع انندعول عامننة وال اديانننة ع

علننى نعتننه ووصننفه اـننـ   ملننك اليهننود   ، كمننا ورد فنني :   وكننانوا يقثننون  -رأيهننم 

قدامه ويستهزؤون اه قا لين : السالم يا ملك اليهود   ، وليس هنذا فقن  فلقند أصنر 

ن في األناجيل على ايان هذا اوضنو  تنام ، فرسنالة عيسنى ان –عيسى عليه السالم 



 349 

مريم عليه السالم كانع ااصة لليهود ، ولم تكن رسنالة عالمينة لكنل البشنر ، وهنذا 

 في حد ااته أكبر دليل على الك ، وإال لقال له معذاوه السالم يا ملك العالم . 
 

عشنرل حتنى التاسنن  األعنداد منن السناد * ورد في يوحنا في الص ا  الساد  ، 

ل تالميننذه إلننى الب ننر ، فنندالوا السننفينة عشننرل ، وفيهننا :   ولمننا كننان المسنناء نننز

وكانوا يذهبون إلى عبر الب ر إلى كفر ناحوم وكان الظالم قند أقبنل ولنم يكنن يسنوع 

قد أتى إليهم ، وها  الب ر من ري  عظيمة تهب ، فلما كانوا قند جندفوا ن نو امنس 

وعشننرين أو ثالثننين غلننول نظننروا يسننوع مانننيا علننى الب ننر مقتراننا مننن السننفينة 

 وا   أ . هـ . فخاف

& إن الله حين يتكلم أو يوحي اكالم ينبغي أن يلهنم وينوحي ايقنين وصندق وت كيند 

، حتنى يقنند صندو هننذا اليقنين والننندق األكيند فنني نفنو  أتباعننه وأننناره ، وهننذا 

 النننوبمن دال ل صدق الوحي وتنديقه ، وهذا االف وعكس ما نقنده فني تلنك 

ي دثنا الغة الشنك واالضنطراب ، وك ننه  –وم المزع –، فاهلل هنا حسب وحي يوحنا 

عقننز عننن تقنندير تلننك المسننافة التنني جنندفها ال واريننون فيقننول :   قنند جنندفوا ن ننوا 

امننس وعشننرين أو ثالثننين غلنننول   !! ، عقبننا لننك منننن إلننه ، أو عقننزت عنننن أن 

تتعرف على المسنافة التني جندفها هنؤالء النفنر ؟؟ كين  تريند منني يقيننا فينك وأننع 

غة الشك واالحتمال ؟؟ ، لكنن يبندوا أن لغنة االحتمنال والشنك تلنك ليسنع تخاطبني ال

ابعينندل علننى هننذا الكتنناب ، فلقنند ورد فنني العهنند القننديم ، فنني سننفر الملننوك الثنناني ، 

والثالثننين ، وفيهننا :   فقنناء  األعننداد مننن الثالثننين حتننى الثننانياالصن ا  التاسننن ، 

ثمند عينيهنا وزيننع رأسنها وتطلعنع ياهو إلى ازرعيل ولما سمعع إيزاال ك لع اار

منن كنول ، وعننند دانول يناهو البنناب قالنع أسننالم لزمنري قاتنل سننيده ، فرفنن وجهننه 

ننْن ؟ ف ننرف علينه اثنننان أو ثالثنة منن الخنننيان   ،  نْن معني ؟ م  ن نو الكنول وقننال م 

 اثنان أو ثالثة من الخنيان !!  
 

  ، و أمنام إصننرار علننى إنننا أمننام وهنم اسننمه الكتناب المقنند --مالحظنة و تعليننق : 

تقديسه منن اعن  البشنر ، دونمنا اعتبنار ألي منطنق وال ارهنان وال دلينل ، وكن نهم 

 ايريندون مننا أن نغمن  عيونننا وعقولننا عنن هننذا الكتناب ومنا فينه ، فنال نفكنر فيمنن

، وال نبو  اما نستشعره ، وال نقادل فيمنا ال ننندقه ، انل نقدسنه رغمنا عننا  هنقرؤ

ط  فيه علينا أن نعطل عقولنا ، ونتهم أفكارننا ، ونبتلنن كنل منا نقنده ، وإاا رأينا الخ

منن إفنك وضنالل ، حتنى نشناركهم فني إضنالل منن اعندنا ، لكنن هيهنات هيهننات  ، إن 

هني لغنة الضنع  والقهنل ، وحاننا هلل هنا لغة االحتمال والشك التي يتكلم اها الله 

ذه اللغنة اهننذا الكتنناب فننال عنز وجننل أن يكننون ضننعيفا أو يكنون جنناهال ، أمننا ورود هنن

احتمنننال فيهنننا لتفسنننير أو تعلينننل أو ت وينننل لغينننر الشنننك واالحتمنننال ولغينننر الضنننع  
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واالرتباك والقهل ، وهذا مما يناق  صفات المولى عز وجل ، ويننتقا منن قندره 

 تعالى عن الك وتنزه عن كل عيب ونقا .  
 

اد من الراانن عشنر حتنى األعد* ورد في رسالة اطر  الثانية ، االص ا  الثاني ، 

، وفيها :   أوالد اللعنة ، قد تركوا الطرينق المسنتقيم ، فضنلوا تنااعين  الساان عشر

طريق العام ان ينور ، النذي أحنب أجنرل الثنم ، ولكننه حننل علنى تنواي  تعدينه ، 

إا منن  حماقة  النبي حمار  أعقُم ، ناطقنا اننوت إنسنان ، هنؤالء هنم آانار انال مناء ، 

 قها النوء ، الذين قد حف  لهم قتام الظالم إلى األاد   أ . هــ                                     غيوم يسو

& فكينن  انناهلل علننيكم تقبلننون هننذا الكننالم اكتننااكم المقنند  ؟ ، وهننل يختننار هللا عننز 

الخلننق ثننم ينن تي حمننار ليوجهننه ويعلمننه جميننن وينننطفيه علننى أحمننق وجننل نبيننا 

، فمنااا اسنتفاد هنذا النبني منن هللا النذي اصنطفاه وأرسننله ، ويرننده ويمننن حماقتنه 

وهل ينطفي هللا عز وجل رجال ليكون نبينا اندون أن يرننده ويعلمنه ؟ ، ومنا منناط 

اصننطفاء هللا عننز وجننل للبشننر الننذين ااتننارهم للنبننول والرسننالة ؟ ، إن هننذه إهانننة 

 -انندون أن يعلننم  –االغنة هلل تعننالى ولنيس للنبنني فقن  ، حننين أسناء االاتيننار فااتنار 

جنناهال ، أحمننق  ، أردأ مننن حمننار ، ولهننذا جعننل لل مننار سننلطانا  –وحانننا هلل  –نبيننا 

عليه حين منعه من تلك ال ماقة ، فينا أيهنا العقنالء أينن عقنولكم ، لتنرو هنذا العفنن 

الفكري ، واالن طاط العقلني ، النذي يرفنن ال منار فنوق األنبيناء والمرسنلين موجهنا 

                                                                                     ؟؟ !لهم ومعلما 

                                                        

والنننوب التني يندعون أنهننا  قنول : إنننا أمنام مقموعنة مننن التعبينراتواالصنة ال

ن الظنروف قبولهنا اعقولننا ال نستطين ت ع أي  نرف من –وغيرها الكثير  –مقدسة 

أو اقلواننا وا ف نندتنا ، أو حتنى تفسننيرها ت نع أي منطننق منن المننناطق ، أو ت ويلهننا 

ا ي فكر من األفكنار الرننيدل العاقلنة ، ألن اهنا غراانة وفقاجنة واسنتهتار غرينب ، 

وفيها اعد عنن ال نق وال قيقنة ، واهنا تزين  للواقنن ال قيقني ، انل وفيهنا اسنت الة 

عقننول هننؤالء القننوم الننذين ينننرون علننى تقننديس هننذه الكتننب وتلننك  وكننذب ، فنن ين

األسفار تقديسا أعمى اال مباالل ، واال دلينل وال ارهنان للتقنديس والتعظنيم ؟؟ ، هنل 

إلههننم اهننذا السننفه حتننى يتفننوه امثننل هننذا الكننالم غيننر المسنن ول ؟؟! ، إن العلمنناء 

اعهدينه  – ن هنذا الكتناب الالهوت المسي ي قد أقروا فعنال ان تالم ترمين من رجاال

الذي يقدسه هؤالء لم يسلم من الت ري  والتبديل والتزوير ، ال األدهنى منن النك  –

أن يخننر  مننن اينننهم أنننا  ينندعون أنهننم علمنناء وأسنناتذل فنني القامعننات ي نناولون 

ترقينننن هنننذا النننوهم اكنننل لنننون وكننن نهم ينننننعون لهنننم لبنننا  اهلنننول المخبنننول !! ، 

تكبها هؤالء وهؤالء هي أنهنم ي ناولون الندفاع عنن هنذا والقريمة ال قيقية التي ير

السفه ، ا ي وسيلة ، ويظنون أنهم فعال يندافعون عنن دينن وعنن عقيندل صن ي ة ، 

ولهننم أجننرهم عننند هللا تعننالى ، لكنننهم فنني اات الوقننع يعلمننون جينندا أنهننم يضننلون 
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نناف  نعواا كاملة من أجل رغباتهم هم ، ال من أجنل ال نق ، ولنذا سنتظل دعنوتهم ك

فننى  ، يُ يملنى وسنراب انال أمنل ، فنراو ة المثقواة ، جهد اال عمل ، وتعنبفي القرا

عنندم وعنندم ، جننرم اننال ننندم ، فيننا أصنن اب العقننول الرنننيدل ، ويننا أصنن اب النفننو  

العالينة ، ويننا أهنل العنندل : فكنروا اعقننولكم منرل واحنندل ، ايننكم واننين أنفسنكم ، أيننن 

لمننا نقدسننها أو مننا األسننباب التنني تنندفعنا حقننا  مننناط التقننديس فنني تلننك الكتننب ؟؟ أي

لتقديس هذه الكتب ؟؟ ، نعم ن ن أمنام دياننة ال ننكرهنا ، ألنهنا دياننة سنماوية نزلنع 

من عند رب العالمين على رسول كريم وأمين اسمه عيسى ان مريم علينه السنالم ، 

باعننه ، لكننن أتانال تقنننير وال ت نوير أدو مهمتنه علننى أكمنل وجننه ، كمنا أمننره راننه 

فننندمروا ، ننننردوا ، فتالعبنننوا وتالعبنننع اهنننم األهنننواء ، وهنننان علنننيهم كنننل ننننيء 

وحرفنوا وزيفننوا واندلوا وغيننروا فني كتننااهم تغيينرا نننديدا ، أضناع معالمننه ، وانندل 

، مفاهيمه ، ونوه تعاليمه ، لقد مكنر هنؤالء ومكنر هللا أكبنر ، انذلوا وانذل هللا أكثنر 

  نادهم ؟؟ ألم ي ن لهم أن يعودوا إلى رندهم ور
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د لمدة تزي، ه الكتاب الذي حاول النصارى إخفاء
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 كــــلــــمــــات ومــــعـــــانـــــي

 

اللهم ال تميتني حتى أننر دينك ، و إاا أمتنني فنارزقني الشنهادل فني سنبيلك ،   – 1

  . من أجل هداية النا  ، مؤمنا راضيا ، واجعل عملي هذا االنا لك 

وانه المنطننق ال يقنرأ كتننااي هنذا الننننارو ، ألن انه ال ننق النذي ال يرغبونننه ،  – 2

قونه ينند  ، واه النندق النذي ال ونه ، واه العلم الذي ال يقبلونهالذي ال يرتض

 . ، ومن يقدم على قراءته فال يلومن إال نفسه ، إنه م زن لهم فال يقراونه 

وهنو قاانل للنقنند  ل ، انل منرات عدينندل ، ينبغنني أن يقنرأ منرل واحنندهنذا كتناب ال  – 5

لكنن الخلننل أن انال ننك ، فلنيس عمننل اشنري إال وفينه قننور مننن جاننب منا ، 

 ينق  اال فهم ، وأن يعاب اال هضم . 

لقند حمنل هنذا الكتنناب منهقنا واضن ا ، هنو ال ننوار اال سننى واعتمند المنطننق  – 1

ه اليهننود مننن اسنتخالب استشننهادات واضنن ة منن الكتنناب النذي يقدسننال نر ، 

 . ، أما الهدف ، فلكل قارئ هدف والننارو 

أحنناول فنني هنننذا الكتنناب إننننعال ثننورل علنننى العقننل الكهننننوتي ، ورغبتننه فننني  – 3

السيطرل على الدين ، فإن الدين حر ، والمؤمنون أحرار ، وعلنى الكنيسنة أن 

عننيص فيننه ، وإال ة العنننر الننذي نتعنني قيمننة هننذا العقننل جينندا ، وتنندرك طبيعنن

 .  ، ولكن انورل إسالمية هذا لوثرية جديدل  فلتعتبر

اننال نننك سننيكون لهننذا الكتنناب عننداوات نننديدل ، لكننن أتمنننى أن تت لننى تلننك  – 4

العداوات االعقل وال كمة ، ولتس ل أنفسنها سنؤاال واحندا : منن أينن منادل هنذا 

الكتنناب ؟؟ ، ألننيس مننن الكتنناب الننذي تقدسننونه ؟؟ ، ....... إان فلننيكن الغضننب 

 والعداول لسواي .  لغيري ،

ما زلع أنادي : على الكنيسة في كل مكان : إنكم تمتلكون كنوزا منن المعرفنة  – 2

؟؟ ، فنإن كننتم علنى حنق  ا ت رمون منها البشريةوالمخطوطات القديمة ، فلم

 أيدناكم ، لكن أن تمنعوا العلم فتلك جريمة . 

سننالم ، لكننن   إلننى المنندعو نقيننب سنناوير  : لقنند حاولننع السننخرية مننن ال – 1

ولعنننل هللا عنننز وجننل أن يقعنننل مننننك آينننة للمسنننلمين   ،  ه البغنننلُ وأوهننى قرن ننن

 نر االبر والفاجر اإان هللا تعالى . والننارو على السواء ، فهذا الدين ين
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، والعرفننان إلنى القنرد زكريننا اطنر  : ن ننن نتقندم إليننك ان جلى معنناني الشنكر  – 6

دال السننالم فنني قلنوب كثيننر مننن أن تنوغبنناؤك فلقند اسننتطعع اكنذاك وحقنندك 

 الننارو ، فسر على ما أنع عليه فالسالم دين ال تخذله العناكب . 

وأايرا : من يقرأ هذا الكتاب فال ينساني من الدعاء ، وأدعنو المنولى عنز وجنل أن 

 يقعل كتااي هذا معوال في وجه المننرين ، ونوكة في  هورهم . 

 ين أحمد م مد عادل عبد الرازق نرف الد

 

 

 

 

 


