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اليوم أكتب هذه الكلامت بتاريخ 2014/2/7م ،وهو يوم عزيز عىل قلبي،
باإلضافة إىل أ َّن معرض الكتاب قد انتهى باألمس! فبدأت يف كتابة هذا الكُ ت ِّيب
الصغري حتى أضع أمامكم سؤاالا ،أو معلومةُ ،ر َّبام مل تسمع هبا من قبل!
َّ
وكأّن أضع
رب العاملني ،بشكل ُمبارش أو غري ُمبارش!
ِّ
حمور البحث هو ّ
أصابعي عىل الجمر امل ُلتهب ،فأنا أحتدَّ ث عن اهلل ُسبحانه وتعاىل ،فال ّ
شك ِّأّن
فحسب ،ولكنَّني أحتدَّ ث عن
السبب ج
سأكون حذر اا فيام أكتب ،ولكن ليس هذا هو َّ
االعتقاد اليهودي واملسيحي يف اهلل تبارك وتعاىل ،ولألسف َّ
الشديد ،االعتقاد
سمى عندهم بـ «العهد القديم»،
املسيحي يعتمد اعتامد اا كبرياا عىل كتاب اليهود امل ُ َّ
العام ُمت َّفق عليه إىل حد ما.
وقد خيتلفون يف بعض ال َّتفاصيل،
َّ
ولكن اإلطار ّ
فمث ا
السامء واألرض يف
اهلل ُسبحانه وتعاىل بأنَّه عندما خلق َّ
ال ،يصف اليهو ُد ج
السابع! فيقول كاتب سفر التكوين املجهول :2/2
س َّتة أيام ،اسرتاح يف اليوم َّ
السابع من ججيع
رت ج
اح يف اليجوم َّ
اهلل يف اليجوم َّ
السابع من جع جمله ا َّلذي جعم جل .جفاس ج ج
« جو جف جر جغ ُ
جع جمله ا َّلذي جعم جل».
ني جبني
ل ُروج ُ « :17/31ه جو جبيني جو جب ج
ص الوارد يف سفر ا ُ
ونجد أيض اا النَّ ّ
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الس جام جء جواألجر جض ،جويف اليجوم
الر ُّ
ب َّ
ْسائ جيل جعالج جمة إ جىل األجبجد .ألجن َّ ُه يف ستَّة جأيَّام جصن ججع َّ
إ ج
اح جوتجنج َّف جس».
رت ج
َّ
السابع اس ج ج
اهلل تعاىل! وتبعهم يف ذلك النَّصارى ،فوصفوه ُسبحانه وتعاىل
اليهود مل ُيو ِّقروا ج
ِّ
لصفات! ومنها
بكل ما ال يليق ،فال أعتقد أ َّّنم يستطيعون وصف أحد آبائهم هبذه ا ِّ
أنَّه ُسبحانه وتعاىل  -وحاشاه  -خروف!
نعم ،يعتقدون بذلك ،فهم يصفون اإلهل بالروف ،وسنتناول هذا األمر
ببعض ال َّتفصيل ،وسنناقش األسباب أ َّدت لذلك ،واهلل امل ُو ِّفق وامل ُستعان.
أخوكم يف اهلل
ُ
معاذِعليان ِ

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ْ
واتلَّفاسريِاملسيحية ِ
صفِايلهودِلألنبياءِ ِ
َِو ِ
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جمل جيدج ع اليهود ص جفة نقص َّإال ونسبوها هلل تبارك وتعاىل! فكتابات العهد القديم
السباب َّ
حق اهلل ُسبحانه وتعاىل ،واألنبياء عليهم
الّصيح يف ِّ
والشتم َّ
فيها ما فيها من ّ
السالم ،وال يقول عاقل بأنَّه من اإلنصاف أن نأخذ شهادة عىل شخص من عدو له!
َّ
فاليهود ُهم قتلة األنبياء!
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ٍّ
اهلل تبارك وتعاىل يقول عنهم يف ال ُقرآن الكريم▬ :ويقتلونِاألنبياءِبغريِحقِ
َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون♂
واِواكنواِيعتد ِ
ذلكِبماِعص
حتي يف األناجيل احلالية ،نجدها تقول عىل لسان املسيح يف إنجيل متى
يم! جيا جقات جل جة األجنبيجاء جو جراجج جة امل ُر جسلنيج إلجي جها».
ور جشل ُ
يم ،جيا ُأ ُ
ور جشل ُ
 « :37/23جيا ُأ ُ
فاليهود ُهم قتلة األنبياء ،سواء يف اإلسالم أو املسيحية ،فكيف هلم أن يؤمنوا
بكتاب مأخوذ من اليهود عن األنبياء؟! أيُعقل هذا؟

 1آل عمران112 :
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أكاذيبِايلهودِحولِاألنبياء ِ
َّ
«داود»ِعليهِالسالم

انظر معي ُّأّيا القارئ ال َّلبيب إىل ما فعله «داود» ♠ بـ «أوريا احلثي»
نص الكتاب املُقدَّ س! وهو أحد جنوده!
حسب ّ
َّ
ليتمشى فوق سطح بيته ،فرأى امرأة
تزعم ال َّتوراة أ َّن «داود» ♠ خرج
ُ
تستحم! فأرسل هلا ليزّن هبا ،واملرأة حسب النَّص مل تعرتض ّ
قط ،فعندما رآها
ّ
أرسل هلا لتأيت له ،فذهبت ،فزنى هبا ،وعندما علمت أ َّّنا حبلت ،وس ُيفضح أمرمها،
أرسلت لـ «داود» ،فأرسل لزوجها ،وأمره أن ينزل ليضطجع مع زوجته ،وهكذا
عندما جيدها حبىل ،سيعتقد زوجها أن الطفل هو ابنه ،،فرفض «أوريا» الندي
النُّ ُزول لزوجته ،وأقسم أ َّال يرتك احلربَّ ،أما «داود» ،فينزل لزوجته لينام ويضطجع
معها ،وعندها َّقرر «داود» أن يتخ َّلص منه بشكل غري ُمبارش! فأرسل مع «أوريا»
رسالة مفادها أن يكون «أوريا» يف ُمقدِّ مة اليش ويرتكوه للموت! َّأمأ «أوريا» ،فلم
ُيفكِّ ر أبد اا يف قراءة الرسالة التي كان حيملها ،وكان فيها هالكه!
ُتمة خطرية ألصقها اليهود بـ «داود» ♠ ،وهي من أحقر ال ُّت جهم! جأال وهي
الزنا ،وليس الزنا فحسب ،بل ومعها القتل مع سبق اإلرصا ر َّ
والرت ُّصد،
ُتمة ِّ

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ
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مصحوبة باليانة! بل إن الق َّصة جتعل خادمه أفضل منه أخالق اا!
القصة كاملة ونحكم!
لنقرأ َّ
سفر صموئيل الثاّن اإلصحاح  11بداية من العدد الثاّن:
« جو ج
ام جعن جْسيره جو جَت ج َّشى جع جىل جسطح جبيت املجلك،
كجان يف جوقت امل ججساء جأ َّن جد ُاو جد جق ج
السطح ام جرأج اة تجستجح ُّم .جوكجانجت املجرأ ج ُة ججي جل جة املجن جظر جدًّ ا ،.جف جأر جس جل جد ُاو ُد
جف جرأج ى من جع جىل َّ
ت جألي جعا جم ام جرأ ج جة ُأور َّيا احل ِّث ِّي؟»،.
جو جس جأ جل جعن املجرأ ج ة ،جف جق جال جواحد « :جأ جلي جست هذه جبث جش جب جع بن ج
ج جع جم جع جها جوه جي ُم جط َّه جرة من جطمث جها.
جفأجر جس جل جد ُاو ُد ُر ُسالا جو جأ جخ جذ جها ،جفد ججخلجت إلجيه ،جفاض جط ج
ُث َّم جر جج جعت إ جىل جبيت جها ،.جو جحب جلت املجرأ ج ةُ ،جف جأر جس جلت جو جأخ ج جَبت جد ُاو جد جو جقا جلت« :إ ِّّن ُحب جىل».
جو جحب جلت املجرأج ةُ ،جف جأر جس جلت جو جأخ ج جَبت جد ُاو جد جو جقا جلت« :إ ِّّن ُحب جىل» .جف جأتجى ُأور َّيا إ جليه ،جف جس جأ جل
وآب جو جس ج
جد ُاو ُد جعن جس ج
ال جمة َّ
احلرب .جو جق جال جد ُاو ُد ألُور َّيا« :انزل
الشعب جون ج
ال جمة ُي ج
ججاح ج
إ جىل جبيت جك جواغسل رج جلي جك» .جف جخ جر جج ُأور َّيا من جبيت املجلك ،جو جخ جر ججت جو جرا جء ُه ح َّصة من
عند املجلك جونجا جم ُأور َّيا جع جىل جباب جبيت املجلك جم جع ججيع جعبيد جس ِّيده ،جو جمل جينزل إ جىل جبيته .جف جق جال
ْسائ جيل جو جّيُو جذا جساكن ج
وآب جو جعبيدُ
ُأور َّيا لدج ُاو جد« :إ َّن الت َُّاب ج
ُون يف ال جيام ،جو جس ِّيدي ُي ُ
وت جوإ ج
جس ِّيدي نجاز ُل ج
ب جوأجضطجج جع جم جع
رش ج
ون جع جىل جوجه َّ
الصح جراء ،جو جأنجا آيت إ جىل بجيتي آلك جُل جوأج ج
ام جرأ جيت؟ جو جح جيات جك جو جح جياة نجفس جك ،الج أجف جع ُل ج
هذا األجم جر» .جف جق جال جد ُاو ُد ألُور َّيا « :جأقم ُهنجا
يم ذل جك ال جيو جم جو جغدج ُه .جو جد جعا ُه جد ُاو ُد
ور جشل ج
ام ُأور َّيا يف ُأ ُ
ال جيو جم جأي اضا ،جو جغدا ا ُأطل ُق جك» .جف جأ جق ج
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كجر ُه .جو جخ جر جج عن جد امل ججساء ليجضطجج جع يف جمض ججعه جم جع جعبيد
جف جأكج جل جأ جم جام ُه جو جرش ج
ب جو جأس ج
وآب جو جأر جس جل ُه ب جيد ُأور َّيا.
ُوبا إ جىل ُي ج
الص جباح كج ت ج
جسيِّده ،جوإ جىل جبيته جمل يجنزل .جويف َّ
جب جد ُاو ُد جمكت ا
جب يف املجكتُوب جي ُق ُ
ول« :اج جع ُلوا ُأور َّيا يف جوجه احلجرب َّ
الشديدجة ،جوارج ُعوا من
جوكج ت ج
وت» .جو ج
املوضع
وآب املجدينج جة جأنَّ ُه جج جع جل ُأور َّيا يف ج
ب جو جي ُم ج
جارصة ُي ج
ْض ج
كجان يف ُحم ج ج
جو جرائه جفيُ ج
وآب ،جف جس جق ج
ا َّلذي جعل جم جأ َّن ر جج جال ال جبأس فيه .جف ج
ط جبع ُض
خ جر جج ر جج ُال املجدينجة جو جح جار ُبوا ُي ج
َّ
ات ُأور َّيا احل ِّث ُّي جأي اضا».
الشعب من جعبيد جد ُاو جد ،جو جم ج
ََ ْ ََْ
عز ّ
وجل عنهَ ▬ :ولقد ِآتيناِ
بي العظيم يف اإلسالم ،الذي قال اهلل َّ
انظر إىل النَّ ّ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ِّ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ
يد♂ [سبأ  ،]10 :وانظر
اِهلِاْلَد ِ
داوودِمناِفضال ِياِجبال ِأوِبِمعه ِوالطري ِوأنل
حرفة!
إىل وضاعته حسب ّ
نص ال َّتوراة امل ُ َّ
يزّن وخيون ويقتل! والندي يظهر وكأنَّه أفضل منه أخالق اا وأدب اا!
ملاذا نصدق إذاا هذه ال ُّت جهم؟ وقد قال «املسيح» ♠ عن اليهود أ َّّنم قتلة
األنبياء ،فامذا نتنظر منهم عندما يتك َّلمون عن األنبياء الذين قتلوهم وكفروا هبم؟!
ليس هذا فحسب ،بل إ َّن الكتاب امل ُقدَّ س يصف «داود» ♠ بأنَّه عندما
الس ّن ،جط جلب «د َّفاية» ،وهذه الدَّ َّفاية هي امرأ ة!
شاخ وتقدَّ م يف ِّ
ص الوارد يف سفر امللوك األول  « :1/1جو جش ج
اخ املجل ُك جد ُاو ُد .ت ججقدَّ جم يف
لنقرأ النَّ ّ

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ13

األجيَّام .جوكجانُوا ُيدج ِّث ُرو جن ُه بالثِّ جياب جف جلم جيد جفأ .جف جق جال جل ُه جعبيدُ ُه« :ليُ جفت ُِّشوا ل جسيِّدنجا املجلك جع جىل
جفتجاة جعذ جرا جء ،فجلتجقف جأ جما جم املجلك جولتجكُن جل ُه جحاضنج اة جولتجضطججع يف حضن جك جفيجد جفأج جسيِّدُ نجا
املجل ُك» .جف جفت َُّشوا جع جىل جفتجاة ججي جلة يف ججيع ُ ُ
يش جج ُّ
ْسائ جيل ،جف جو ججدُ وا جأب ج
الشونجم َّي جة،
ختوم إ ج
جف ججا ُءوا هبجا إ جىل املجلك .جوكجانجت ال جفتجا ُة ججي جل اة جدًّ ا ،جفكجانجت جحاضنج جة املجلك .جوكجانجت
جختد ُم ُه ،جولك َّن املجل جك جمل جيعرف جها».
ص العَبي عىل اليسار ،وعىل اليمني الرتجة العربية املشرتكة ،
انظر معي للنَّ ّ
ص يقول يف العَبية« :فقالوا له عبيده يطلبون لسيدي امللك فتاة بتولة فتقف أمام
فالنَّ ّ
امللك وتكون له ُمساكنة وتنام يف حضنك فيحمى لسيدي امللك»...
َّأما يف َّ
الرتجة العربية امل ُشرتكة« :فقال له رجال حاشيته دعنا نبحث لسيدنا
امللك عن فتاة عذراء ختدمه وتؤانسه وبني ذراعيه تنام فيدفأ».
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الرتجة العربية املشرتكة هي أول ترجة عربية شاركت فيها كل الكنائس املسيحية من كاثوليك

وبروتستانت وأرثوذكس.

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ14

يا للعجب! هذا نبي اهلل «داود» ♠ ،يأتون له بفتاة لينام يف ُحضنها!
ص امل ُقدَّ س يقول يف العدد الرابع « جولك َّن املجل جك جمل جيعرف جها» ،فجزا ه اهلل
ولروعة النَّ ّ
أي أ َّن «داود» استخدم الفتاة كد َّفاية ،ولكنَّه مل ُجيامعها! وهذه أخالق «داود»
خرياا! ّ
♠ يف كتاهبم امل ُقدَّ س! هذا كتاب اليهود واعتقادهم ،واعتقاد النَّصارى
أيض اا!
تقول «املوسوعة الكنسية» يف تفسريها هلذا النص « :عبيده :العاملون يف
القّص امللكي واملقربون بامللك وّيتمون بشئونه الاصة ملا مل تنجح حماوالت عبيد
داود يف تدفئته ،فكروا يف اختيار فتاة عذراء ختدمه وتنام بجواره ،كانوا يف ذلك
 4املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية املجلد السادس صفحة .14

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ15

حياكون ما يفعله ملوك األمم املحيطني هبم يف مثل هذا الظرف ،فتقوم الفتاة هبذه
املهمة دون االرتباط به كزوجة بل كممرضة إذ أصبح امللك داود ضعيف اا وغري قادر
عىل التزوج ،ويعاّن من أمراض وهذا عالج يوناّن كانوا يقدمونه للشيوخ يف هذه
العصور ،إذ كانوا يظنون أن السد الضعيف ينال نشاطاا وحيوية عند التصاق بجسد
مملوء شباباا وحيوية).
وبعد ذلك خيرج علينا كاتب سفر امللوك األول املجهول « :5/ 15ألج َّن جد ُاو جد
الر ِّب جو جمل جحيد جعن جَشء ممَّا جأو جصا ُه به ك َُّل جأيَّام جح جياته ،إال َّ
جعم جل جما ُه جو ُمستجقيم يف جعينجي َّ
يف قجضيَّة ُأور َّيا احلثِّ ِّي».
يا هلا من براءة! مل خيطئ َّإال يف قضية « ُأوريا احلثّي»!
هل هذه الفتاة التي كانت تبيت بأحضانه ليست بخطيئة؟!
هل هذا أمر مباح له إذ اا؟ هلم ننظر إىل ما هو منسوب لـ «داود» ♠ أيض اا.

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ16

مهرِ«مياكلِبنتِشاول»ِمائيتِغلفة! ِ
خت َّيلوا معي ...
يتقدَّ م شخص لط جبة امرأة ،ف ُيطلب منه مهرا ا

غلفة!5
عبارة عن مائتي ُ

ام جد ُاو ُد
لنقرأ يف النص الوارد يف سفر صموئيل األول  « :27 / 18جحتَّى جق ج
وها
ب ُه جو جور ججا ُل ُه جو جقت ججل م جن الفلسطينيِّنيج مئجتجي جر ُجل ،جو جأتجى جد ُاو ُد ب ُغلجفهم جف جأك جم ُل ج
جو جذ جه ج
اه جرة املجلك .جف جأع جطا ُه جش ُاو ُل م ج
يكجال ابنج جت ُه ام جرأ ج اة».
لل جملك مل ُ جص ج
يا له من رجل ُمطيع! ُيطلب منه أن يقتل مائتي رجل ،فيقتلهم وال ُيالم،
وعندما نسأل ما هذا؟! ُيقال لنا ال َّلوم عىل «شاول» الذي طلب منه هذا! فهل لو
تقدَّ م عاقل المرأة ،و طلب منه والدها أن يقتل مائتي شخص ،سيقتلهم فع ا
ال؟! وال
ُيالم! ّ
وكل هذا والكتاب يتحدَّ ث عن «داود» ♠ ويقول « :جو جمل جحيد جعن جَشء
ممَّا جأو جصا ُه به ك َُّل جأيَّام جح جياته ،إالَّ يف جقض َّية ُأور َّيا احل ِّث ِّي»!
ص،
تعليق اا عىل هذا النَّ ّ

يقول مؤ ِّلفو «املوسوعة الكنسية» 6:

 5هي القطعة التي يتم قطعها يف التان أو الطهور كام ُيسمى.
 6املوسوعة الكنسية لتفسري العهد القديم الزء الامس إعداد وتفسري جمموعة من كهنة وخدام كنيسة مار
مرقس بمّص الديدة صفحة .163

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

فقتلهم وانتّص «داود» ♠ ،وقدَّ م مهر «ميكال» وتزوجها!
وال حول وال قوة إال باهلل...

ِ17

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ18

ُ ُ
ش ِذوذِ«داود»ِمعِ«يوناثان» ِ
ِ

بل ويزيد كتاب اليهود عىل «داود» ♠ ،ويتحدَّ ث عن عالقته مع
«يوناثان» ،وهو ابن «شاول»!
يقول كاتب سفر صموئيل األول  « :5-1/18جو ج
كجان ج َّملا جف جر جغ م جن الكج ج
الم جم جع
جش ُاو جل جأ َّن نجف جس ُيونجا جثا جن جت جع َّل جقت بن جفس جد ُاو جد ،جو جأ جح َّب ُه ُيونجا جث ُ
ان جكنجفسه .جف جأ جخ جذ ُه جش ُاو ُل يف
جع إ جىل جبيت جأبيه .جو جق جط جع ُيونجا جث ُ
ان جو جد ُاو ُد جعهدا ا ألجنَّ ُه جأ جح َّب ُه كج نجفسه.
ذل جك ال جيوم جو جمل جيدج ع ُه جير ُ
جو جخ جل جع ُيونجا جث ُ
اها لدج ُاو جد جم جع ث جيابه جو جسيفه جو جقوسه جومن جط جقته»...
ال َّب جة ا َّلتي جع جليه جو جأع جط ج
ان ُ
هبذه الكلامت ،ال يرتاح ضمريي أن أقرأها وال أضعها أمامك ُّأّيا القارئ،
فالبدَّ أن ُأو ِّضح األمر أمامك!
فلقد تر َّددت كثرياا يف أن أتناول هذا األمر رصاحةُ ،
بدأت أن أبحث يف األمر ،وأقرأ عن هذه العالقة ،ففي سفر صموئيل الثاّن
ت جع جلي جك جيا جأخي ُيونجا جث ُ
ب
ان .كُن ج
 « :26/1جقد ت ججضا جيق ُ
ت ُحل اوا يل جدًّا .ج جحمبَّت جُك يل جأع جج ُ
من ج جحم َّبة الن جِّساء».
حم َّبة الن جِّساء!
ب من ج ج
ج جحم َّبت جُك يل جأع جج ُ
وما عالقة حم َّبة «يوناثان» بمح َّبة النِّساء؟!

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ19

اهدج ُيونجا جث ُ
ب
ان جبي ج
ويف صموئيل األول  « :16/20جف جع ج
الر ُّ
ت جد ُاو جد جو جق جال« :ل جيط ُلب َّ
من جيد جأعدج اء جد ُاو جد»ُ .ث َّم جعا جد ُيونجا جث ُ
ف جد ُاو جد ب جم جحبَّته جل ُه ألجنَّ ُه جأ جح َّب ُه ج جحم َّب جة
ان جواستجح جل ج
نجفسه»...
ّصح هبذه العالقة َّ
الشا َّذة ،ولكن ُجم َّرد ال َّتلميح
واحلقيقة أ َّن الكتاب امل ُقدَّ س مل ُي ِّ
أي أفكار
جتردنا جيع اا من ّ
يكفي! فهل يف العادة يتحدَّ ث رجالن هبذه ال َّطريقة؟! فلو َّ
تعجب حول هذه العالقة!
ُمسبقة ،ستجد نفسك تضع عالمة َّ
َّأما جمن يتحدَّ ث ويقول إ َّن ُّ
فالزنا ُحمرم و
الش ُذوذ ُحم َّرم يف الكتاب امل ُقدَّ س! ِّ
«داود» وقع فيه ،والقتل ُحم َّرم و «داود» قتل مائتي شخص! فال داعي للدِّ فاع عن
الباطل!
«داود» ♠ جح جسب الكتاب امل ُقدَّ س« ،كتاب اليهود» قاتل وزان وخائن!
ومل يقتل «أوريا احلثِّ ّي» فحسب ،بل قتل من الفلسطينيني مائتي شخص! والتَّحريم
مل يمنعه من ارتكاب هذه الرائم.
السوء ،فلو كان «داود» ♠ يفعل
ويزعم بعضهم أ َّن اهلل ُيبيد جمن جيف جعل ُّ
ُّ
كتايب ،ولكن حيتاج لتفكري مل ُدَّ ة
والر ّد عىل هؤالء ال حيتاج لنص
الش ُذوذ ألباده اهلل! َّ
ّ
دقيقة واحدة! أمل يزن «داود» ويقتل حسب الكتاب املُقدَّ س؟ ومع ذلك تركه اهلل
ومل ُّيلكه كام أهلك «سدوم» و «عمورة»!

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ20

وأخريااُ ،نذكِّ ر القارئ بام قاله بولس «رسول النَّصارى» يف رسالة كورينثوس
كُوت اهلل؟ الج تجض ُّلوا :الج
ون جأ َّن ال َّظاملنيج الج جير ُث ج
األوىل  « :9/6جأم جلستُم تجع جل ُم ج
ون جم جل ج
ون جوالج جمأ ُبو ُن ج
ُزنجاة جوالج جع جبدج ُة جأو جثان جوالج جفاس ُق ج
ون جوالج ُم جضاج ُعو ُذكُور ،جوالج جسار ُقو جن
ون جير ُث ج
ون جوالج جخاط ُف ج
َّام ج
ون جوالج سكِّ ُري ج
جوالج جط َّام ُع ج
كُوت اهلل».
ون جم جل ج
ون جوالج جشت ُ
هل بذلك «داود» ♠ سيدخل امللكوت؟!
فهو زان! و ُحيتمل أن يكون من ُمضاجعي ا ُّ
لذكُ ور حسب الكتاب امل ُقدَّ س!
ص« 7:فإ َّنه ُيذكِّ رهم بقائمة
يقول الدكتور «وليم ماكدونالد» يف تفسريه هلذا النَّ ّ
من الُطاة الذين لن يكون هلم نصيب يف ملكوت اهلل .وهو ال يقصد َّ
أن مؤمنني
ُيمكنهم أن ُيامرسوا مثل هذه الطايا فيهلكوا ،بل أن الناس الذين ُيامرسون مثل
هذه الطايا ليسوا بمسيح ِّيني حقيق ّيني " ...الزنى" ُهنا جيعني العالقات النسية غري
تزوج  ...و ُمضاجعو ُّ
َّ
الذ ُكور ُهم الذين يامرسون
الّشعية من جانب شخص غري ُم ِّ
ال ِّلواط 8بغريهم».

 7تفسري الكتاب املقدس للمؤمن ،الزء الثاّن ،وليم ماكدونالد ،صفحة .781
 8يزعم بعض النَّصارى أن َّه عندما يقول بعض أهل اإلسالم كلمة «ال ِّلواط» ،فإ َّن هذا ُيعدّ انتقاصاا من قدر
«لوط» ♠! وهذا ك ّله كتَبير منهم لفعل «لوط» يف ُكتُبهم! ولكن ها هو أمامنا ُعلامء املسيحية أيضا ا
األصح هو :فعل قوم لوط ،أل َّن لوط ♠ بريء من جريمتهم.
يقولوها! ولك َّن التَّعبري
ّ

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ21

فمن الهتني ،لن يدخل «داود» ♠ امللكوت يف املسيحية!
ملحوظة :من ناحية احلوار بني األب وابنه! فهم يعرضون احلوار بينهام هبذه
ال َّطريقة ،ففي سفر صموئيل األول :30/ 20
ب جش ُاو جل جع جىل ُيونجا جث ج
ان جو جق جال جل ُه :جيا اب جن املُتج جع ِّو ججة
ترجة الفانديك « :جف جحم جي جغ جض ُ
ت جأن جَّك جقد اخ جرت جت اب جن جي َّسى لزي جك جوخزي جعو جرة ُأ ِّم جك؟»
املُتج جم ِّر جدة ،جأ جما جعلم ُ
َّ
الرتجة العربية امل ُشرتكة« :فغضب شاول عىل يوناثان وقال له :يا ابن الفاجرة
العاصية أحتسبني ال أعلم أنك متحزب البن يسى لزيك وعار أمك؟»
هذه أخالقهم يف ُك ُتبهم ...

ِ22

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

َّ
«داود»ِعليهِالسالمِيفِاإلسالم ِ

عام ذكره اليهود والنَّصارى
«داود» ♠ يف اإلسالم خيتلف اختالف اا كثرياا َّ
يف كُ تُبهم! جف جح جسب اإليامن اليهودي واملسيحي ،يؤمنون أ َّن «داود» زان وقاتل
وسفك دماء مائتي فلسطيني بدون أدنى مشكلة! وغري ذلك من األفعال َّ
الشنيعة!
َّأما يف اإلسالمَّ ،
فإن «داود» ♠ له مكانة رفيعة وعظيمة.
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ
ََُ
اوودِمناِفضالِياِجبالِأ ِّوِبِمعهِ
يقول اهلل تبارك وتعاىل عنه▬ :ولقدِآتيناِد
َ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ
يد♂ [سبأ ]10 :
اِهلِاْلَد ِ
ريِوأنل
والط ِ
من اهلل-
يقول الدكتور «حممد سيد طنطاوي» شيخ األزهر الراحل« 9:بيان ملا ّ
تعاىل -به عىل عبده داود -♠ -من خري وبركة .أي :ولقد آتينا عبدنا داود
فضال عظياما ،وخرياا وفرياا ،وملكاا كبرياا  ،بسبب إنابته إلينا ،وطاعته لنا .ثم فصل-
سبحانه -مظاهر هذا الفضل فقال :يا ج ُ
بال جأ ِّويب جم جع ُه والتأويب الرتديد والرتجيع.
رجع مع غريه ما يقوله».
يقالّ :أوب فالن تأويب اا إذا ّ

 9التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجلد احلادي عّش صفحة
 .272دار ّنضة مّص للطباعة والنّش والتوزيع ،الفجالة – القاهرة ,الطبعة األوىل
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ِ
صِفاتِ
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وعلام ،وقلنا
وكتابا
يّس» « :ولقد آتينا داود نبوة،
ونجد أيض اا يف «التَّفسري امل ُ َّ
ا
ا
للجبال والطري :س ِّبحي معه ،وألنَّا له احلديد ،فكان كالعجني يتّصف فيه كيف
يشاء».
ُ ُ َ َّ ْ َ
ْ َ
وكل هذا الفضل مصداق اا لقول اهلل تبارك وتعاىل▬ :تلك ِالرسل ِفضلناِ
َْ َ ُ ََ َْ
ِّ ْ ُ َّ َ َّ َ ي ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِو َِرفعِبعضه ْمِد َرجاتِ♂ [البقرة ]253 :
بعضه ْمِىلعِبعضِمنهمِمنِلكمِاّلل
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َّ ِّ َ َ َ َ ْ
َ ََْ َ ُ َ
اوودِ
ني ِىلع ِبعضِ ِوآتينا ِد
وقوله تعاىل أيض اا▬ :ولقد ِفضلنا ِبعض ِانلبي

َُ
زبوراِ♂ [اإلْسا ء ]55 :

ولو تت َّبعنا اآلية الكريمة ،نجد َّ
أن اهلل عز وجل يقول لنبينا ☺ بعدها:
ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َّ ُ َ
َّ َ َّ َ ْ َ َ
اوود ِذاِاأليد ِإنه ِأ َّوابِ ِإناِسخ ْرناِاجلبالِ
▬اصِب ِىلعِماِيقولون ِواذكر ِعبدناِد
َ َّ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ
ْ
ِش َ
ْشاقِِوالط َ
ِو ْاإل ْ َ
َم َع ُهِي ُ َس ِّب ْح َنِبال َع ِّ
ِهلِأ َّوابِ♂
ريَِمشورةُِك
الصوت ،كان «داود» ♠ إذا قرأ شيئاا
فمع َّ
أن اهلل تعاىل وهبه حالوة ّ
يقف ال َّطري يف اهلواء ،يرجع برتجيعه ،و ُيس ِّبح بتسبيحه ،وكانت البال ُجتيبه ،و ُتسبِّح
صور فضل «داود» ♠ ،وأنَّه قد بلغ من َّ
جرد هلل
معه ،واآلية ُت ِّ
الشفافية والتَّ ُّ
حدًّ ا انزاحت احلجب أمامه ،فالتقت معه الكائنات ،وانمحت الفواصل بني
 10التفسري امليّس لنخبة من أساتذة التفسري جممع امللك فهد لطباعة املصحف الّشيف – السعودية ,الطبعة:
الثانية ،مزيدة ومنقحة1430 ،ـه  2009 -م صفحة .429
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املخلوقات ،وس َّبح ال َّطري والبل معه ،وأخذ ّ
كل منهم ي َّتصل باآلخر يف التَّسبيح،
واحلمد ،والدُّ عاء ،يسمع ،ويفهم ،ويرجع ،ويعيد ،وتلك درجة ال يناهلا َّإال
قربون.
امل ُ َّ
والر ُسل الكرا م ،وقد
فهذا فضل «داود» ♠ يف اإلسالم ،فهو من األنبياء ُّ
ا
رسوال إىل بني إْسائيل.
آتاه اهلل تعاىل النُّ ُب َّوة واملُلك ،وجعله
جو جر جد اسم «داود» ♠ يف ال ُقرآن الكريم يف ستة عّش موض اعا ،وأنزل اهلل
عز َّ
وجل
اهلل َّ
عليه « َّ
الزبور» ،وهو ما ُي ِّ
سميه النَّصارى اآلن «املزامري»  ،بل ونادى ُ
َ
ْ
ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ ُ
اوودِذاِاأليدِإنهِ
النَّبي حممد ☺ وقال له▬ :اصِبِىلعِماِيقولونِواذكرِعبدناِد
َ
أ َّوابِ♂ [صـ ]17 :
القوة
أي واصَب يا حممد عىل ما يقولون ،واذكر عبدنا «داود» ذا األيد ،أي «ذا ّ
والبطش َّ
والصَب عىل طاعته»
الشديد يف ذات اهللَّ ،

الرسالة ،ال َّطبعة األوىل.
 1دعوة الرسل عليهم السالم ،للدكتور أمحد غلوش ،صفحة  ,406مؤسسة ِّ
 1سفر املزامري هو سفر عند النَّصارى ،خيتلفون يف عدد إصحاحاته (فصوله) ،وقد تناولنا موضوع كاتبه
يف كتابنا «من جكت جب التَّوراة؟».
آي ال ُقرآن ،حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر،
 1تفسري اإلمام «ال َّطَبي» رمحه اهلل ،جامع البيان يف تأويل ّ
املجلد احلادي والعّشون ،الطبعة األوىل ،صفحة .166
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عز َّ
وجل إىل ما ُيرضيه ،ف ُيقال:
رجاع فيام يكرهه اهلل َّ
أي أنَّه َّ
َّأما معنى أنَّه َّأوابّ ،
رجاع عن ُّ
الر ُ
الذ ُنوب.
جل إىل أهله إذا رجع إليهم ،يعني أنَّه َّ
آب َّ
الصَب
الس جال ُم ب َّ
يقول اإلمام «القرطبي» رمحه اهلل  « :جأ جم جر نجب َّي ُه جع جليه َّ
الص جال ُة جو َّ
جع جىل جأ جذ ُاهم ،جو جس َّال ُه ب ِّ
كُل جما ت ججقدَّ جم ذك ُر ُهُ .ث َّم جأ جخ جذ يف ذكر جد ُاو جد جو جق جصص األجنب جياء ،ل جيت ججس َّىل
ري ُه م جن
َب من ُهم ،جول جيع جل جم جأ َّن جل ُه يف اآلخ جرة جأض جع ج
اف جما ُأعط جي ُه جد ُاو ُد جو جغ ُ
ب جصَب جمن جص ج ج
يص األجنب جياء ،لت ج
جكُون ُبر جها انا
األجنب جياء .جوق جيل :املجعنجى اصَب جع جىل جقوهلم ،جواذكُ ر جهلُم جأ جقاص ج
جع جىل ص َّحة ُن ُب َّوت جك ".جذا األجيد" جذا ال ُق َّوة يف الع جبا جدة .جو ج
وم جيو اما جو ُيفط ُر جيو اما،
كجان جي ُص ُ
ف ال َّليل ،جو ج
الصوم جو جأف جض ُل ُه ،جو ج
كجان جال جيف ُّر إ جذا جال جقى ال جعدُ َّو،
كجان ُي جص ِِّّل نص ج
جو جذل جك جأ جشدُّ َّ
جو ج
ّشفه هبجذه اإل جضا جفة.
كجان قويا يف الدعاء إ جىل َّ
اَّلل جت جع جاىل .جو جقو ُل ُه ":جعبدج نا" إظ جه اارا ل ج ج
جو ُي جق ُال :األجيدُ جواآل ُّد كج جام ت ُجق ُ
ول العيب والعاب».
عز َّ
السابق ،ذكر له «داود»
اهلل َّ
بي ☺ باألنبياء يف َّ
وجل ،عندما أراد تذكري النَّ ّ
ف به «داود»
♠! يا هلا من كرامة وفضل كبري! هل هذا أفضل أم ما ُوص ج
الزاّن والقاتل كام يزعمون!
♠ يف الكتاب امل ُقدَّ س! َّ

 14الامع ألحكام القرآن املعروف باسم «تفسري القرطبي» حققه أمحد الَبدوّن وإبراهيم أطفيش املجلد
الامس عّش صفحة .158
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وسى جل جقد
بي ☺ قال أليب موسى األشعري  « :ؓ 5جيا جأ جبا ُم ج
بل إ َّن النَّ ّ
أي حالوة صوته ،وليس املزمار
ُأوت ج
يت مز جما ارا من جم جزامري آل جد ُاو جد» ،واملزمار ُهنا ّ
حرم.
امل ُ ّ

َّ
والردِعليها
اتهاماتِاكذبةِلـِ«داود»ِعليهِالسالمِ َِّ
قصة زنا «داود» ♠ مع
يزعم بعض امل ُشكِّ كني يف اإلسالم أ َّن َّ
«بتشبع» 6زوجة «أوريا احلثي» املذكورة يف الكتاب املُقدَّ س ،موجودة أيضاا يف
ُ
القرآن الكريم! واستد ُّلوا بروايات موضوعة عىل ذلك! لنقرأ اآلية أوالا:
ْ َ َ ُ ََ َ ُ َ ََ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ
عِ
اب * إذ ِدخلواِىلع ِداوود ِففز ِ
﴿وهل ِأتاك ِنبأ ِاخلصم ِإذ ِتسورواِالمحر ِ
ْ َ ِّ َ َ
َ
ُْ َ ُ َ ََْ َ ْ َ ََ َْ ُ َ ََ َْ
ْ ُ َََْ
منه ْم ِقالوا َِل َِتف ِخصمان ِبَغ ِبعضنا ِىلع ِبعض ِفاحك ْم ِبيننا ِباْلق ِوَلِ
ُْ ْ َ ْ َ َ َ
َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ِس َواء ِّ َ
ِلِنعجةِ
ِالرصاطِ * إنِهذاِأِخِهلِتسعِوتسعونِنعجةِو
تشططِواهدناِإىل
ْ
ْ
َ ََ َ َ ْ
َ َ ََ ْ َ ََ َ ُ َ َْ َ َ َ
َ َ َ
َ
ع َّزين ِيف ِاخلطابِ * قال ِلقد ِظلمك ِبسؤال ِنعجتك ِإىلِ
اِو ِ
َواحدة ِفقال ِأكفلنيه
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َ َّ َ
ُْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
َ
واِوعملواِ
ِوإن ِكثرياِم َن ِاخللطاء ِيلَبِغ ِبعضه ْم ِىلع ِبعض ِإَل ِاَّلين ِآمن
نعاجه
َّ َ َ َ
َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ
َََ َ
ِو َخ َّر َ
استَ ْغ َف َر َ
ِربَّ ُه َ
اب *
اِوأن ِ
ِراكع
ِوقليلِماِهمِوظنِداوودِأنماِفتن ِاهِف
الصاْلات
 1رواه البخاري برقم .5048
 1بتشيبع التي ألوريا هي الّشيفة املصونة التي ذكرها كاتب إنجيل متى املجهول يف سلسلة نسب يسوع
(و جد ُاو ُد املجل ُك جو جلدج ُس جلي جام جن م جن الَّتي ألُور َّيا ).فجدة يسوع زانية! زنت مع جده
باإلصحاح األول العدد :6ج
داود ثم قتل داود زوجها أوريا وتزوجها وأنجب منها سليامن! إّنا حقاا عائلة حمرتمة!

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ِوحس َنِمآبِ﴾ [ص]25-21 :
فغفرناِهلِذلكِوإنِهلِع ِندناِلزلَف

ِ27

الروايات التي وردت يف كُ ُتب ال َّتفسري،
وبعد أن ْسدوا اآلياتْ ،سدوا بعض ِّ
القصة ال َّتوراتية التي نقلناها من الكتاب
كتفسري اإلمام «ال َّطَبي»  ،7والذي ذكر َّ
امل ُقدَّ س!
والقصة ال َّ
ألّنا غري صحيحة بجميع ُط ُرقها ،وإ َّنام هي من
َّ
شك أنَّنا ال نقبلها َّ
اإلْسائيليات التي نقلها أهل ال َّتفسري من باب نقل ّ
اصة باآلية،
كل الروايات ال َّ
الروايات ُمتم ِّثلة يف اآليت:
واألسباب التي حتملنا لرفض هذه ِّ
-1

إ َّّنا ُختالف رصيح اإلسالم بأ َّن األنبياء معصومون من الكبائر.

-2

إ َّن ظاهر اآليات ال تتحدَّ ث عن حادثة زنى.

-3

إ َّن هذه الروايات ليست عن النبي ﷺ ،وال حتى بسند صحيح.

-4

الروايات تك َّلم فيها أهل العلم بال َّتكذيب وال َّطعن! وليس
إ َّن هذه ِّ
بالقبول ،ونأخذ عىل سبيل املثال ال احلّص ،األقوال التَّالية:

يقول اإلمام «القرطبي» رمحه اهلل :8

 1تفسري اإلمام الطَبي جامع البيان يف تأويل القرآن املجلد احلادي والعّشون صفحة.182
 1الامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي طبعة دار الكتب املّصية املجلد الامس عّش صفحة .176
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« جو جلي جس يف ال ُقرآن جأ َّن جذل جك ك ج
الر ُجل جعن جها،
جان ،جو جال جأن َّ ُه ت ججز َّو جج جها جبع جد جز جوال عص جمة َّ
جو جال و جال جد ُتجا ل« ُسليامن» ،جف جع َّمن يُر جوى جه جذا جويُسن جدُ ؟! جو جع جىل جمن يف نجقله ُيعت ججمدُ  ،جو جلي جس
ورة" ج
جيأث ُُر ُه جعن ال ِّث جقات ج
األح جزاب" نُك جت اة تجدُ ُّل جع جىل جأ َّن جد ُاو جد
األث جبات جأ جحد .جأ َّما جأ َّن يف ُس ج
جقد جص جارت جل ُه املجرأج ُة جزو جج اة ،جو جذل جك جقو ُل ُه ":جما ك ج
اَّلل
ان جع جىل النَّب ِّي من جح جرج فيام جف جر جض َّ ُ
ين جخ جلوا من جقب ُل"»
اَّلل يف ا َّلذ ج
جل ُه ُسنَّ جة َّ
ويقول احلافظ «ابن كثري» رمحه اهلل :9
يها جعن
ّسو جن جه ُ
ْسائيليَّات جو جمل يجثبُت ف ج
اهنجا ق َّص اة جأكثج ُر جها جمأ ُخوذ م جن اإل ج
« جقد جذك ججر امل ُ جف ِّ ُ
اع ُه جو جلكن جر جوى اب ُن جأيب جحاتم ُهنجا جحدي اثا جال جيص ُّح جسنجدُ ُه»
ب ا ِّت جب ُ
املجع ُصوم جحديث ججي ُ
الراحل ،الدكتور «حممد سيد طنطاوي» أقوال أهل
وقد نقل أيض اا شيخ األزهر َّ
القصة :
العلم يف هذه َّ
القصة وأمثاهلا من كذب اليهود ،وقد أخَبّن بعض من
«وقال البقاعي :وتلك َّ
يتعمدون ذلك يف حق داود ♠َّ ،
ألن عيسى ♠ من
أسلم منهم َّأّنم َّ
ال إىل ال َّطعن فيه .قال اإلمام ابن حزم ما ُم َّ
ُذر َّيته ،ليجدوا سبي ا
لخصه" :ما حكاه اهلل
 1تفسري القرآن العظيم للحافظ أبو الفداء إسامعيل ابن كثري حتقيق سامي بن حممد سالمة دار طيبة  ,الطبعة
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تعاىل عن داود قول صادق صحيح .ال ي ُد ّل عىل َشء مم َّا قاله امل ُستهزئون الكاذبون
امل ُتع ِّلقون ُ
بخرافات و ّلدها اليهود .وإ َّنام كان ذلك الصم قوم اا من بنى آدم بال شك.
ُمتصمني يف نعاج من الغنم».
و ُيع ِّلق أيضاا الشيخ «حممد سيد طنطاوي» فيقول :
الص َّحة ،و ُينكرها الن َّقل
«والذي نرا ه أ َّن هذه األقوال وما ُيشبهها عارية عن ِّ
ألّنا مل تثبت من طريق
والعقل ،وال يليق بمؤمن أن يقبل شيئاا منها ..ينكرها النَّقلَّ :
يعتد به ،بل ال َّثابت َّأّنا مكذوبة ...وهي غري صحيحة من ناحية العقل ،ألن َّه ليس
من املعقول أن يمدح اهلل تعاىل نبيه داود هذا املدح يف ّأول اآليات ويف آخرها كام
تزوجها بعد أن
سبق أن أرشنا ،ث َّم نرى بعد ذلك من يتَّهمه بأنَّه أعجب بامرأة ،ث َّم َّ
احتال لقتل زوجها بغري حق .أو طلب منه ال َّتنازل له عنها ،أو خطبها عىل خطبته...
َّ
إن هذه األفعال يتنزه عنها كثري من الناس الذين ليسوا بأنبياء ،فكيف يفعلها واحد
من أعالم األنبياء ،هو داود ♠ ،الذي مدحه اهلل تعاىل ُ
بالق َّوة يف دينه».
القصة!
بل إ َّنه نقل أيض اا أ َّن اإلمام عِّل ◙ كان جيلد من يقول هبذه َّ
فيقول :
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«و ُيروى َّ
أن اإلمام علياا ◙ قال :من ح َّدث بحديث داود عىل ما يرويه
القصاص جلدته مائة وستني جلدة ،وهو حد الفرية عىل األنبياء».
َّ
طهره اهلل ممَّا نسبه له اليهود وأتباعهم من ُتجم ال ِّزنا والقتل
«داود» ♠ َّ
فأّيام ختتار ُّأّيا ال َّلبيب؟! ختتار ال َّطهارة والعبادة؟ أم ختتار القتل
واليانة وغري ذلكُّ ،
والزنا؟!
وسفك دماء البّش ِّ

َّ
َ َ
ُ
سبِكتابِايلهود! ِ
ح ِ
«سليمان»ِعليهِالسالمِاكفرِ ِ
عز َّ
وجل قال يف آية واضحة ورصحية عن « ُسليامن» ♠:
اهلل َّ
َّ َّ ْ َ َ َ ُ ْ
َ
َ ََ ُ
وا﴾ [البقرة]102 :
﴿ َوماِكف َرِ«سليمان»ِ َولـكنِالشياطنيِكفر ِ
مل أكن أعلم َّ
أن ُهناك من يتَّهم « ُسليامن» ♠ بالكُ فر عندما قرأت هذه
مرة ،ومل أختيَّل أبد اا َّ
أن هؤالء الذين يتَّهمونه بالكُ فر ُهم أل الكتاب! ولو
اآلية َّ
ألول ّ
لقلت َّأّنم يزعمون ذلك بألسنتهم ،ولكنَّهم مل يكتبوها يف
تدبرت اآلية جيد اا
ُ
أ َّنني ُّ
كتبهم! فلم خيطر ببايل َّ
أن أيدّيم اآلثمة وصلت لوصف أنبياء اهلل وخرية خلقه
بالكفر!
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ِ
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لنقرأ ما ورد يف «العهد القديم» ،امللوك األول :6-1/11
ري اة جم جع بنت فر جعو جنُ :موآب َّيات
« جو جأ جح َّ
ب املجل ُك « ُسليامن» ن جسا اء جغري جب اة كجث ج
ب
الر ُّ
جو جع ُّمون َّيات جو جأ ُدوم َّيات جوصيدُ ون َّيات جوح ِّث َّيات ،م جن األُ جمم ا َّلذ ج
ين جق جال جعن ُه ُم َّ
ون إ جليهم جو ُهم الج جيد ُخ ُل ج
ْسائ جيل« :الج تجد ُخ ُل ج
وبكُم
ون إ جليكُم ،ألج َّّنُم ُيمي ُلو جن قُ ُل ج
ل جبني إ ج
جو جرا جء آهلجتهم» .جفالت ججص جق « ُسليامن» هب ُؤالجء بامل ججح َّبة .جوكجانجت جل ُه جسب ُع مئجة م جن الن ِّ جساء
الّسار ِّي ،جف جأ جما جلت ن جس ُاؤ ُه جقل جب ُه ،.جو ج
السيِّدجات ،جو جثالج ُ
كجان يف جز جمان جشي ُخ ج
وخة
َّ
ث مئجة م جن َّ ج
« ُسليامن» جأ َّن ن جسا جء ُه جأ جمل جن قجلبج ُه جو جرا جء آهلجة أُخ جرى ،جو جمل جيكُن جقل ُب ُه كجام ا
الر ِّب إهله
ال جم جع َّ
ُور ج
الصيدُ ون ِّينيج  ،جو جملكُو جم
ث إهلجة ِّ
كج جقلب جد ُاو جد جأبيه ،.جف جذ جه ج
ب « ُسليامن» جو جرا جء جعشت ج
ب جَت ج ااما كج دج ُاو جد
الر َّ
الر ِّب ،جو جمل جيت جبع َّ
الّش يف جعينجي َّ
رجس ال جع ُّمون ِّينيج  .جو جعم جل « ُسليامن» َّ َّ
جأبيه»
كرر الكاتب املجهول أ َّن « ُسليامن» مل يكن تقياا كقلب «داود»
ال أدري ملاذا ُي ِّ
َّ
وكأن «داود» الورع العابد الساجد الناسك أصبح ُيْضب به املثل يف املعصية
أبيه!
واالنحراف عن رصا ط اهلل املستقيم!
َ ََ
انظر إىل « ُسليامن» ♠ يف كتاهبم ،وتذكَّ ر قول ربنا تعاىل ﴿ َوما ِكف َرِ
َّ َّ ْ َ َ َ ُ ْ
ََ
ُ
ولكن األمر مل يتو َّقف عند هذا احلدّ  ،بل
،
﴾
ِ
وا
ر
ف
ِك
ني
اط
ي
ِالش
ن
ـك
«سليمان»ِول
َّ
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نسبوا له ♠ أنَّه ذهب وراء آهلة نسائه! نبي اهلل عبد إهلاا غري اهلل!
يقول ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» :
«بدأ « ُسليامن» يشتهى املال ثم اشتهى النساء وهو سقط بسبب النساء ومل يتعظ
من درس شمشون ودليلة وكام خالف أمر اهلل يف زيادة اليول والذهب خالف أمره
يف زيادة النساء وربام كان عدد زوجاته أكثر من ْساريه ألنه اهتم بالزجيات السياسية
وتكثري داود لنسائه أعطى مثال سيئ اا البنه بل وَتادى يف هذا الطأ وحبه لكل هذا
العدد سبب زيادة نفقاته وبالتايل زيادة الْضائب بل ربام أمهل شئون مملكته وأسوأ
الكل أن قلبه مال وراء آهلة غريبة هي آهلة نسائه هو مل يرتك حمبة اهلل أو ينكره َتاما بل
فرتت حمبته األوىل وترك حمبته األوىل لذلك مل يكن كام ا
ال أمام اهلل هو قال كام يقول
كثريون األديان كلها هلل والطوائف كلها هلل فلامذا التعصب»...
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ُ
ُ
ُيالفِأمرِاهلل! ِ
«سليمان»ِ ِ

ِ33

وليس هذا فحسب ،بل َّ
إن الكتاب امل ُقدَّ س يذكر ُمالفة « ُسليامن» ♠
ألمر اهلل! ففي سفر التثنية « :17-15/17الج جحي ُّل جل جك جأن ججت جع جل جع جلي جك جر ُج ا
ال جأجنجب ًّيا
جلي جس ُه جو جأ جخ ج
ال جيز ج
اك ،.جولكن الج ُي جكثِّر لج ُه الجي جل ..جوالج ُيكج ِّثر جل ُه ن جسا اء ل جئ َّ
يغ جقل ُب ُه .جوف َّض اة
ريا».
جو جذ جهباا ال ج ُي جكثِّر لج ُه كجث ا
و ُيع ِّلق ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» فيقول :5
«اليل رمز ُّ
للق َّوة ،وكان امللوك يسعون لزيادة اليل كنوع من ا ُّ
لش ُعور
بالعظمة ،وينسون َّ
أن اهلل هو الذي ُحيارب عنهم وأن نّصتم من عنده  ...سبق أن
ّنى اهلل امللوك من زيادة القوة ،وهنا ينبههم عن زيادة النساء واملال ،وبذلك ينهاهم
اهلل عن الثالث َّ
الشهوات الطرية التي هبا يبعد قلب اإلنسان عن اهلل وهي القوة
والنساء واملال والغنى».
َّأما عن زيادة الُ ُيول ،فكاتب سفر امللوك األول املجهول  26/4يقول « :جو ج
كجان
ل « ُسليامن» جأر جب ُع ج
ف جفارس».
ّش جأل ج
ون جأل ج
ف مذ جود ج
ليل جمر جك جباته ،جواثنجا جع ج ج
الزواج
وهي مالفة ملا قاله الرب حسب زعمهم ،فلم يقتّص األمر عىل مسألة َّ
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بنساء كثريات ،ولكنَّه أيض اا خالف أمر ال َّر ّب وامتلك أعداد اا كبرية من اليول!
وقد ّنى اإلهل عن امتالك َّ
الذهب الكثري ،وقد امتلك « ُسليامن» الكثري من
الذهب وقد ورد هذا األمر يف سفر امللوك األول :21 / 10
يع آن جية جبيت جوعر ُلبن ج
جان من
« جو ججي ُع آنيجة ُرشب املجلك « ُسليامن» من جذ جهب ،جو جج ُ
جذ جهب جخالص ،الج ف َّضة ،ه جي جمل ُحت جسب جشي ائا يف جأ َّيام « ُسليامن»».
ويؤكِّ د هذا األمر ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» فيقول :6
« ُسليامن امللك ،أحكم إنسان يف العامل ،سقط يف الثالث ،أي أنه فعل عكس ما
هو مكتوب َتاماا ،ربام ألنه نسى النص  ،18فهو تزوج كثريات ( ،)1000ومنهم
كثريات من الوثنيات ،وهؤالء أزغن قلبه فبخر لألوثان ،وكان الذهب والفضة ال
حساب هلا أيام ُسليامن ،فاهلل أعطاه الغنى ولكنه اشتهى الزيادة ،فوضع رضائب
ثقيلة عىل شعبه» 7
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السنن القويم تأكيد عىل ما فعله « ُسليامن» ♠ فيقول :8
ويف تفسري ج
الّشيعة ّنت امللك عن ثالثة أمور :تكثري اليل ،وتكثري الفضة َّ
« َّ
إن َّ
والذهب،
وتكثري النِّساء ،ويف اإلصحاح السابق ذكر مالفة « ُسليامن» الّشيعة يف أمرين ،أي
تكثري اليل وتكثري الذهب ،وهنا ذكر مالفته يف األمر الثالث»...
يا اهلل  ...هل جيرؤ هؤالء أن يقولوا عىل أحد رجال الكنيسة أنَّه سارق أو زان
أو قاتل؟! قطع اا ال ،وعندما كُ نَّا نسأل عن القس املدعو «برسوم املحرقي» وعن
صور اا!
كونه زنا بالكثري من النِّساء ،وقد ذكرت جريدة «الن َّبأ» هذا الَب ونّشته ُم َّ
واألمر ليس بالفي ،فقد نّشته الريدة وشاهده النَّصارى قبل املسلمني ،حينها
أتذكَّ ر دفاع النَّصارى األعمى عنه ،وقوهلم أنَّه قد ترك الدمة!
عز وجل ،فهل اهلل سبحانه
ملاذا ال ُيدافعون عن األنبياء ،فهم اختيار اهلل َّ
وتعاىل سيخطئ يف اختيار أنبيائه؟!

 2السنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم الزء الرابع تأليف القس وليم مارش صفحة  , 302صدر
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ُ
هلِ«سليمان»ِنيب؟! ِ

وكأّنم يقولون َّ
أن عدم
يزعم بعض امل ُ ِّ
نّصين أ َّن « ُسليامن» ♠ ليس نبي اا! َّ
نبوته تفيد وقوعه يف الكفر واملعايص والذنوب كام ُيريد!
َّ
جأال يعتقد النَّصارى َّ
أن « ُسليامن» ♠ كتب بعض أسفار الكتاب امل ُقدَّ س؟
جأال يعتقدون أنَّه كتب «نشيد اإلنشاد» و «األمثال» و «الامعة» ،باإلضافة إىل سفر
«احلكمة» الذي يؤمن به الكاثوليك واألرثوذكس والكنيسة احلبشية وغريهم ،وأنَّه
كتب أيضاا بعض املزامري يف سفر املزامري!
هل يا ُعقالء سيكتب ّ
عز
كل هذه األسفار ويكون كافرا ا باهلل ويعيص أمر اهلل َّ
َّ
وجل؟!
عىل ّ
أي إيامن أعمى.
يتجرد من ّ
كل مسيحي أن ُيفكِّ ر يف هذه األُ ُمور ،وأن َّ
شخص يكتب أربعة أسفار و ُيشارك يف الامس وال يكون نبي اا؟! فهل يكتب
الكتاب امل ُقدَّ س عوام البّش؟!

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ37

يقول األب األرثوذكيس «متى املسكني» :9
الرسالة اإلهلية ،كام جاء نفس املعني يف (خر
« ُهنا وظيفة النبي ،حتدَّ دت بنقل ِّ
 )16 :4وهو ُيك ِّلم َّ
الشعب عنك ،ويكون لك فاما (أي نبي اا) وأنت تكون له إهل اا ،ومن
هذا نفهم أ َّن عمل الن َّبي هو أن يكون فاما أو كليام ا ينقل كالم اهلل َّ
للشعب».
واألوضح من ذلك ما ورد يف «دائرة املعارف الكتابية» :
أن الكتاب امل ُقدَّ س يعتَب َّ
«ال َّثابت َّ
أن الن َّبي هو من يتكلَّم بام ُيوحى به إليه من
اهلل ،فأقواله ليست من بنات أفكاره ،ولكنَّها من مصدر أسمى  ...ولكن األمر
األسايس هو أن يكون قادر اا َتام اا عىل ال َّتمييز بني صوت اهلل وصوت قلبه أو أفكاره
َّ
الر ّب».
الذاتية .فبهذا وحده يستطيع أن يقول إ َّنه يتك َّلم باسم َّ
فالنَّبي هو جمن يتك َّلم بام أوحى اهلل له! و « ُسليامن» ♠ كتب هذه األسفار
بوحي كام يزعم النَّصارى ،فهو بذلك يكون نبي اا.
وحتى إذا فرضنا َّ
فإّنم ال
أن « ُسليامن» ♠ ليس نبي اا بالنِّسبة للنَّصارىَّ ،
ُينكرون إيامّنم بأنَّه كتب أربعة أسفار يف الكتاب امل ُقدَّ س! ومن امل ُفرتض أ َّن هذه

 2كتاب النبوة واألنبياء يف العهد القديم  -األب متى املسكني صفحة 46
 3دائرة املعارف الكتابية  -الزء الثامن  -صفحة 14

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ38

األسفار تن َّبأت عن جميء املسيح ♠ حسب زعم النَّصارى ،وقد أوحى اهلل
له جح جسب زعمهم ،وال ننسى النَّص الوارد يف رسالة بطرس الثانية :21/1
يس ج
ون جم ُسوقنيج م جن
«ألجنَّ ُه جمل تجأت ُن ُب َّوة جق ُّط ب جمشيئجة إن جسان ،جبل تجكج َّل جم ُأن ُ
جاس اهلل القدِّ ُ
الروح ال ُقدُ س».
ُّ
النَّصارى يؤمنون َّ
أن األسفار التي كتبها « ُسليامن» ♠ بزعمهم تن َّبأت
الروح
عن املسيح ♠ ،إذن ،هو من ُأناس اهلل القدِّ يسني املسوقني من ُّ
ُ
القدُ س!
هل ُيعقل َّ
أن ُأناس اهلل القديسني يكفرون باهلل ويبنون املعابد التي ُيعبد فيها
غري اهلل! هل تعتقد أ َّن هذه ال ِّسرية هي حق اا سرية أحكم أهل األرض كام يعتقد
النَّصارى؟! ناهيك عن كونه نبي من اهلل اصطفاه اهلل من خلقه! وجعله ملكاا
أربعني عام اا!
يا له من أمل شديد وأنا أكتب هذه الكلامت عن نبي اصطفاه اهلل من خلقه!
شوهة ،ولكن علينا أن نعي ونفهم تلك احلقيقة،
الصورة امل ُ َّ
ويظهرونه بتلك ُّ
فال َّتشكيك يف األنبياء ليس ُجم َّرد التَّشكيك يف أشخاص األنبياء فحسب ،وإنَّام هو
تشكيك في جمن اختارهم ليكونوا أنبياء! أي أنَّه يف النِّهاية تشكيك يف اهلل تبارك
وتعاىل ،وحاشاه ،وهذا ما يريده اليهود!

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ39

األعجب مما سبق هو ما نجده مذكور اا يف الكتاب املُقدَّس من َّ
أن اإلهل وعد
«داود» ♠ بـ « ُسليامن» ♠ ،وأنَّه سيكون هلل ابن اا!
نجد يف األخبار األول ُ « :10-9/22ه جو جذا ُيو جلدُ جل جك ابن جي ُ
احة،
ب جر ج
كُون جصاح ج
حي ُه من ججيع جأعدج ائه جح جوا جليه ،ألج َّن اس جم ُه جي ُ
كُون « ُسليامن» .جف جأج جع ُل جس ج
ال اما جو جسكينج اة
جو ُأر ُ
ْسائ جيل يف جأيَّامهُ ،ه جو جيبني جبيتاا السمي ،جو ُه جو جيك ُ
يس
يل ابناا ،جو جأنجا جل ُه جأباا جوأُثجبِّ ُ
ُون ج
يف إ ج
ت كُر َّ
ْسائ جيل إ جىل األجبجد».
ُملكه جع جىل إ ج
يكون يل ابناا وأنا أكون له أب اا!
الذهب الكثري واليول! وأيضاا
هذا عن « ُسليامن» الذي عىص أمر اهلل يف اقتنائه َّ
تزوج الكثريات ( ،)1000ويف النهاية جيكفر باهلل ،بل ويبني لزوجاته معابد يعبدن
فيها غري اهلل !
أهذا يكون هلل ابن اا؟! أمل يكن يعلم اإلهل أ َّن « ُسليامن» سيفعل ك ّل ما فعله؟!
ّ
كل هذه األُ ُمور من حتريف اليهود وتشوّيهم لألنبياء ،وهلل تبارك وتعاىل،
 3ورد بدائرة املعارف الكتابية املجلد الرابع صفحة .427
وقد سمح سليامن للكثريات من أوئلك النسوة أن يعبدن آهلتهن بل باحلرى بنى هلن معابدهن ،فلم يعد
سليامن يبايل بالشهادة إلهله ،بينام كانت نساؤه أكثر منه اهتامماا ،كل واحدة بآهلتها ،فغضب الرب عليه،
حتى إنه ظهر له مرة ثالثة ووبخه وأنذره بأنه يف زمن ابنه سيمزق اململكة (1مل .)13-9 : 11

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ40

فاليهود قتلة األنبياء ،فهل سيرتكون سريتم عطرة وطيبة؟ أم سيقومون بتشويه ّ
كل
صورهم؟

َّ
ُ
«سليمان»ِعليهِالسالمِيفِاإلسالم ِ
اهلل عىل « ُسليامن» ♠ ،وآتاه العلم واحلكمة ،وع َّلمه منطق ال َّطري
قد َّ
من ُ
َّ
والن ،وأورثه النُّ ُب َّوة وامل ُلك ،فكان له ُملك اا عظياما مل
الرياح
واحليوانات،
ّ
وسخر له ِّ
يؤته أحد اا من قبله ،ولن ُيعطى ألحد من بعده إىل يوم الدِّ ين ،فقد استجاب اهلل
ِّ ْ
ُ ْ َّ َ َ
َ َ ْ
ِوهب ِِل ِملاك َِل ِينبِغِ
لدعاء « ُسليامن» ♠ عندما قال َ ﴿ :رب ِاغف ْر ِِل
َ َ ِّ ْ َ ْ
َّ َ َ َ ْ َّ ُ
اب﴾ [صـ]35 :
ألحدِمنِب ِعديِإنكِأنتِال َوه ِ
رب
ربه ُمنيباا إليهّ :
و ُيع ِّلق «التَّفسري امل ُنتخب» فيقول « :دعا ُسليامن ♠ َّ
الوهاب
اغفر يل ما بدر مني ،وهب يل ُملك اا ال يليق ألحد من بعدى ،إ َّنك ج
أنت َّ
الكثري العطاء».
بل وأيض اا َّ
اهلل له ال ّن!
سخر ُ

[ 32صـ ]35 :
 33املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ,لنة من علامء األزهر ,نّشه املجلس األعىل للشئون اإلسالمية الطبعة
الثامنة عّش صفحة .678

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ41

َ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
ِع ْ َ
نيِ
انِالريحِغدوهاِشهرِورواحهاِشهرِوأسلناِهل
يم ِ
قال اهلل تعاىل▬ :ولِس ِل ِ
َ
ْ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ
اِنذقهِ
القطر ِومن ِاجلنِمنِيعمل ِبني ِيديه ِبإذن ِربهِ ِومنِيزغِمنهم ِعن ِأمرن ِ
ْ َ َ
َّ
منِعذابِالسعريِ♂ [سبأ ]12 :
َْ َ َْ
ُ
َ ِّ َ َ َ َ ْ
ْ
الريحِاعصفةَِتريِبأمرهِإىلِاألرضِِ
ليمانِ
ِ
ويقول اهلل عز وجل أيض ااَ ▬ :ولِس
َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ
ُ ِّ َ ْ َ
ني♂ [األنبياء ]81 :
َِشءِاعلم َِ
اِوكناِبكل
اليتِباركناِفيه
و ُيع ِّلق الدُّ كتور «حممد سيد طنطاوي» :
« َّ
وسخرنا لنبينا ُسليامن بن داود عليهام السالم ا ِّلريح ،جترى بأمره يف الغدوة
الواحدة مسرية شهر ،وتعود بأمره يف الروحة الواحدة مسرية شهر .أي :أ َّّنا
لّس عتها تقطع يف مقدار الغدوة الواحدة ما يقطعه الناس يف شهر من ا َّلزمان،
ُ
وكذلك احلال بالنِّسبة للروحة الواحدة ،وهي يف ّ
مرة تسري بأمر ُسليامن ،ووفق
كل َّ
إرادته التي منحه اهلل تعاىل إ َّياها».
ََ َ ْ َ َُ َ
ِع ْ َ
نيِ
ومن ن جعم اهلل أيض اا إسالة النّحاس ،ففي تفسري قوله تعاىلِ ▬ :وأسلنا ِهل

ْ ْ
القطرِ♂ ،يقول اإلمام «ال َّطَبي» « :5وأذبنا له عني النّحاس ،وأجريناها له».

 34التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجلد احلادي عّش
صفحة.275
 3تفسري اإلمام الطَبي – جامع البيان يف تأويل القرآن – املجلد العّشون صفحة .363

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ42

هذه نعم اهلل عىل « ُسليامن» ♠ .واآلن لنرى كيف يتحدَّ ث « ُسليامن»
♠ مع اهلل تبارك وتعاىل؟!
هل يتحدَّ ث كام حتدَّ ث «مويس» و «أيوب» واألنبياء يف الكتاب امل ُقدَّ س مع
اهلل؟ هل يقول« :ملاذا تغفل عيناك عني» مث ا
ال؟! بال َّطبع ال ،ولكننا نجد « ُسليامن»
عز َّ
وجل بأحسن أسلوب ،بعد أن سمع النَّملة تتحدث
♠ ُخياطب اهلل َّ
َ
َ َ ْ َْ َ َ َ
ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ
انِ
وتقول▬ :قالت ِنملة ِياِأيهاِانلَّمل ِادخلواِمساكنك ْم َِل َِيطمنك ِْم ِس ِل ِي ِم ِ
ِّ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ
اِوقالِ َربِأ ْوزعِنِأنِأشك َرِ
ون * فتبس َمِضاحاكِمنِقوله
جنودهِوهمَِلِيشعر ِ
وِ
َ
َ
َ
َ
َْ َ ُ َ ْ ْ
َْ َ
ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ
ِوأدخلِن ِب َرْحتكِ
ِوأن ِأعمل ِصاْلِا ِترضاه
نعمتك ِاليت ِأنعمت ِلَع ِوىلع ِوادلي
َ َ َّ
ني♂ [النمل ]19-18 :
يفِعبادكِالصاْل َِ
«أي :وقال « ُسليامن» :يا رب أهلمني امل ُداومة عىل ُشكرك واالمتناع عن ُج ُحود
والكف عن ّ
والدي.
عِّل وعىل
ّ
نعمك،
ّ
كل ما يؤ ِّدي إىل ُكفران منجنك التي أفضتها ّ
وو ِّفقني كذلك ألن جأع جم جل عم ا
ال صاحل اا تجرضا ُه عنِّي وتقبله منِّي جو جأدخلني يا إهلى
الصاحلنيج الذين رضيت عنهم ورضوا
ب جرمحجت جك وإحسانك يف عباد جك َّ

عنك» 6

هكذا فعل « ُسليامن» ♠ ،وليس كام يزعم اليهود وغريهم أنَّه كفر باهلل
يف آخر عمره كام عرضنا ُمسبق اا!
 3التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجلد العارش صفحة .316

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ43

«لوط»ِابلارِماذاِفعل؟!
عز َّ
قد ال يعتقد النَّصارى َّ
وجل،
نبي ُمرسل من اهلل َّ
أن لوط البار ♠ ّ
ولكنَّهم يزعمون َّ
بار!
أن اإلهل اكتفى بأن يصفه بأنَّه ّ
نجد يف العهد الديد ،يف رسالة بطرس الثانية  « :9-7 /2جو جأن جق جذ لُو اطا البج َّار،
السمع جو ُه جو جساكن
رية األجرد جياء يف الدَّ جع جارة ،.إذ كجا جن ال جب ُّار ،بالنَّظجر جو َّ
جمغ ُل ا
وبا من س ج
ب جأن ُينق جذ األجتق جيا جء
الر ُّ
يمة ،.جيع جل ُم َّ
جبينج ُهمُ ،ي جع ِّذ ُب جيو اما جف جيو اما نجف جس ُه ال جب َّار جة باألجف جعال األجث ج
م جن التَّجر جبة ،جو جحي جف جظ األجث ججم جة إ جىل جيوم الدِّ ين ُم جعا جقبنيج »...
فهو لوط البار حسب ما قاله بطرس!
لنقرأ ما قالته «املوسوعة الكنسية» لتفسري
العهد الديد :7

 3املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية الزء الامس  ,إعداد وتفسري جمموعة من كهنة
وخدام الكنيسة صفحة 191

ِ44

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

َّأما ُ
ص :8
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» فيقول يف تفسريه هلذا النَّ ّ

 3من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطى لرسالة بطرس الثانية صفحة .20

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ45

اختص به اإلهل لوطاا ♠! فامذا فعل لوط
هذا ال َّتكريم اإلهلي الذي
ّ
حسب الكتاب املُقدَّ س؟! لنقرأ ما ورد عن لوط يف سفر التكوين :36 -30 /19
« جو جصعدج ُلوط من ُص ج
اف جأن جيسكُ جن
وغ جر جو جسكج جن يف الج جبل ،جوابنج جتا ُه جم جع ُه ،ألجنَّ ُه جخ ج
رية « :جأبُونجا جقد جش ج
يف ُص ج
اخ ،جو جلي جس
كجن يف ج
امل جغ جارة ُه جو جوابنجتجا ُه جو جقا جلت البك ُر ل َّ
وغ جر .جف جس ج
لصغ ج
يف األجرض جر ُجل ليجد ُخ جل جع جلينجا جك جعا جدة ك ُِّل األجرض .جه ُل َّم نجسقي جأبجانجا جَخ ارا جونجضطجج ُع
امها جَخ ارا يف تل جك ال َّلي جلة ،جو جد جخلجت البك ُر
جم جع ُه ،فجن ُحيي من جأبينجا نجسالا» .جف جس جقتجا جأ جب ُ ج
يها ،جو جمل جيع جلم باضط ججاع جها جوالج بق جيام جها جو جحدج ج
ث يف ال جغد جأ َّن البك جر
جواض جط جج جعت جم جع جأب ج
ت البجار جح جة جم جع أجيب .نجسقيه جَخ ارا ال َّلي جل جة جأي اضا جفاد ُخِّل
رية« :إ ِّّن جقد اضطج ججع ُ
جقا جلت ل َّ
لصغ ج
امها جَخ ارا يف تل جك ال َّلي جلة جأي اضا ،جو جقا جمت
اض جطجعي جم جع ُه ،فجنُحي جي من جأبينجا نجسالا» .جف جس جقتجا جأ جب ُ ج
ريةُ جواضطج جج جعت جم جع ُه ،جو جمل جيع جلم باضط ججاع جها جوالج بق جيام جها ،جف جحب جلت ابنجتجا ُلوط من
َّ
الصغ ج
وآب» ،جو ُه جو جأ ُبو املُوآب ِّينيج إ جىل ال جيوم.
جأبيه جام .جف جو جلدج ت البك ُر ابناا جو جد جعت اس جم ُه « ُم ج
الصغ جري ُة جأي اضا جو جلدج ت ابناا جو جد جعت اس جم ُه «بن جع ِّمي» ،جو ُه جو جأ ُبو جبني جع ُّم ج
ون إ جىل ال جيوم».
جو َّ
فحبلت ابنتا لوط من أبيهام! ،يا اهلل هكذا يعتقدون يف أنبياء اهلل ،وحتى وإن مل
الصاحلني ،أو من األبرار
عامة النَّصارى  -فهو من َّ
يكن من أنبياء اهلل  -حسب اتقاد َّ
فّسين ُيدافعون عن موقف
حسب التَّعبري الكتايب ،بل واألدهى من ذلك أ َّن امل ُ ِّ
هاتني البنتني!
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عىل سبيل املثال ،ننقل ما قاله األرشيدياكون «نجيب
درس
جرجس» ،واعظ األقباط األرثوذكس بملوي ،وامل ُ ِّ
بالكُ ِّل َّيات اإلكلرييكية :9

نصه :
ونجد أيض اا يف «التَّفسري التَّطبيقي للكتاب املُقدَّس» ما ُّ
« يف ختام هذه املأساة األليمة لتدمري سدوم نجد امرأتني تضطران إىل احلفاظ
عىل وجود نسل لألْسة فلم يكن دافعهام الشهوة بل اليأس ألّنام خشيتا أال تتزوجا
أبد اا »...

3

تفسري سفر التكوين لألرشيدياكون نجيب جرجس واعظ األقباط األرثوذكس بملوي واملدرس

بالكليات اإلكلرييكية باملنيا ودير املحرق صفحة .248
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يا له من عار! حني ندافع عن بنتني جف جع جال الفاحشة مع أبيهام!
أن النَّصارى يغضبون عندما نقول َّ
والعجيب َّ
إن الكتاب املُقدَّ س حيتوي عىل
قصص خادشة للحياء! فهل ُيعلمنا الكتاب امل ُقدَّ س َّ
أن الغاية ُت َِّبر الوسيلة؟!
وبخ زنا
وبخ هاتني البنتني! وإن كان الكتاب ُي ِّ
الغريب أ َّن الكتاب امل ُقدَّ س مل ُي ِّ
وبخ فعل األختني!
املحارم بشكل ّ
عام ،ولكنَّه مل ُي ِّ
هل نستطيع أن نقول َّ
فّسي الكتاب امل ُقدَّ س هلذه الفاحشة نابع عن
إن تَبير ُم ِّ
عدم توبيخ أو جتريم الكتاب امل ُقدَّ س هلذا الفعل َّ
الشنيع؟!
«التَّفسري التَّطبيقي للكتاب امل ُقدَّ س» ُيؤكِّد هذه املعلومة قائالا :
«ملاذا ال يدين الكتاب امل ُق َّدس ُبو ُضوح هاتني األختني عىل ما فعلتاه؟ يف
حاالت كثرية ال يدين الكتاب امل ُقدَّ س الناس عىل أفعاهلم ،بل يكتفي بّسد األخبار،
أي حال َّ
فإن الكتاب امل ُقدَّ س يدين ارتكاب الفحشاء مع املحارم يف مواضع
وعىل ّ
أخري »...
والسؤال ُهنا سيكون عن كاتب سفر التَّكوين املجهول ،هل يرى هو أيض اا،
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فّسونَّ ،
أن ابنتا لوط كانتا ُحم َّقتجني فيام فعلتاه من زنا حمارم؟!
كام يرى امل ُ ِّ
لألسف ،إ َّّنا احلقيقة امل ُ َّرة! قصص خادشة للحياء يف كتاب من امل ُفرتض أنَّه
عز َّ
وجل ،سواء
كالم اهلل ،أو عىل األقل موحى به من اهلل! أهذا كالم ُينسب هلل َّ
بشكل ُمبارش أو غري ُمبارش؟! أهذه هي القصص التي تعتَب هبا األلباب؟!

َّ
لوطِعليهِالسالمِيفِاإلسالم
يف األرض ،جتد « جه ُل َّم نجسقي جأبجانجا جَخ ارا جونجضطجج ُع جم جع ُه ،جفنُحيي من جأبينجا نجس ا
ال»،
َ َ ُُ
السامء جتد قول ربنا ُسبحانه وتعاىل ،حكاية عن لوط ♠َِ ▬ :وجاءهُِق ْومهِ
ويف َّ
َ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ِّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َُْ ُ َ
ونِإ َ ْيله َ
اِق ْومِهـؤَلءِبناِتِه َّنِأطه ُرِ
ِومنِقبلِاكنواِيعملونِالسيئاتِقالِي ِ
يهرع
َ
َ ُ ْ َ َّ ُ ْ ي َ َ َ ُ ْ
َ ْ
ُ
َْ َ
ِر ُجل َّ
نك ْم َ
ِرشيدِ♂ [هود ]78 :
ِوَلَِت ُزونِيفِضيِف ِِأليسِم
لك ِمِفاتقواِاّلل
هذا هو الفارق بني ال ُقرآن الكريم والكتاب امل ُقدَّ س ،الذي هو يف احلقيقة
السامء واألرض!
كالفرق بني َّ
وضح فرقاا عظياما بني كتاب اليهود والنَّصارى ،وبني ُ
القرآن
اآلية الكريمة ُت ِّ
الكريم ،فال ُقرآن الكريم يصف األنبياء بك ّل خري ،وهذا إن َّ
دل ،فإ َّنام يدُ ُّل عىل أ َّن
ُ
القرآن الكريم هو كالم اهلل الذي ليس فيه حتريف وال تبديل وال تغيري.
إذا فكَّر النَّصارى قلي ا
ال سيجدو أنَّه ال توجد أدنى مصلحة للنبي ﷺ يف أن
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السابقني بالري ،يف حني أنَّنا نجد الكتاب املُقدَّس يصف األنبياء
يصف األنبياء َّ
الصحيحة لألنبياء؟!
الصورة َّ
بأبشع األلفاظ! فام هي مصلحة النبي ﷺ يف أن ُيعيد ُّ
الزنا َّإال يف
السالم ،وملاذا مل نجد براءتا من ُتمة ِّ
وكذلك نسأل عن مريم عليها َّ
القرآن الكريم؟!
هذه األسئلة قد ال يلتفت هلا الكثري من اليهود والنَّصارى ،ولكنَّنا نقول :جمن
للسمع فليسمع ...
كان له آذان َّ
َّأما عن دعوة «لوط» ♠ ،فكانت مثلها مثل دعوة األنبياء اآلخرين،
ْ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ََ
وهي دعوة ال َّتوحيد ،فهو ﷺ الذي قال لقومه▬ :إذ ِقال ِله ْم ِأخوه ْم ِلوط ِأَلِ
َ َّ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ َ
َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ
ِوأطيعونِ♂ [الشعراء ]163 -161 :
ِرسولِأمنيِِ،فاتقواِاّلل
ونِ،إِّنِلكم
تتق ِ
َ َ ْ َُ ُ َ َْ
ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ِّ
ِربِ
وبعدها قال هلمَ ▬ :وما ِأسألك ْم ِعليه ِمن ِأجر ِإن ِأجري ِإَِل ِىلع
َْ َ
ني♂ [الشعراء ]164 :
العالم َِ
فلم يكُ ن حال لوط ♠ ُمتلفاا عن ما سائر األنبياء!
«فعىل نفس ال َّطريق ،وبنفس الدَّ عوة التي دعا هبا نوح وهود وصالح عليهم
السالم ،جاء نبي اهلل لوط ♠ ودعاهم إىل عبادة اهلل وحده وترك ما ُهم عليه
َّ

 4للمزيد عن هذا األمر يمكنك مراجعة كتايب "املجهول يف حياة البتول" بمكتبات األزهر الّشيف.

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ50

ج
من الكفر ِّ
الرجال شهو اة من دون
والّشك ،وقد كان قوم لوط ♠ يأتون
النِّساءّ ،
فحذرهم ♠ من عاقبة هذا الفعل البيث واملرض الف َّتاك ،وامل ُخالف
لسنجن الفطرة ،لكنَّهم مل يلتفتوا لقوله ،ومل يأهبوا له ،ووقفوا منه موقف املعارض
ُ
وعدج م ُر ُجوعهم
ور ُسله .ونتيجة ألفعاهلم امل ُنكرة ،ج
واملكابر وامل ُستهزئ بدعوة اهلل ُ
هبم األرض ،ليكونوا
إىل طريق ّ
احلق َّ
عقابا شديدا ا وخسف ُ
والصواب ،عاقبهم اهلل ا
عَبة ملن يعتَب».
ولقد كان ذكر لوط ♠ يف القرآن الكريم ذكرا ا ط ِّيب اا ُمبارك اا!
ِّ َ َ ْ َ ُ َ
َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ َ ْ ِّ ُ
ِالرجال ِشه َوة ِمن ِدون ِالنساء ِبل ِأنت ِْم ِق ْومِ
قال تعاىل▬ :أئنكم ِتلأتون
َّ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
ََْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِّ َ َ ُ َّ ُ
ونِ ،فماِاكن ِج َواب ِق ْومه ِإَل ِأنِقالواِأخرجواِآل ِلوط ِمنِق ْريتك ْم ِإنه ْمِ
َتهل ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َُ
َ
ْ َ ُ َّ َ
ََْ ُ َ ْ ُ
َ َ َ َّ َ
ين♂
ِوأهلهِإَلِام َرأتهِقد ْرناهاِم َنِالغابر َِ
ونِ*ِفأجنيناه
أناسِيتطه ُر ِ
[النمل]57-55 :
السياق ّ
يدل عىل
فهذا الكالم عىل لسان قوم «لوط» ♠ ،ولكن ِّ
توبيخهم.
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يقول احلافظ «ابن كثري» رمحه اهلل :
« جأي :جما جأ جج ُابوا ُلو اطا إ َّال جأن جمهوا بإخ جراجه جونجفيه جو جمن جم جع ُه [م جن املُؤمننيج ] من
اَّلل جت جع ج
املا ،جوأجه جل جك ُهم يف أجرضهم جصاغري جن ُم جهاننيج »
اىل جس ا
جبني جأظ ُهرهم ،جفأجخ جر جج ُه َّ ُ
والشيخ «حممد ّ
متويل َّ
وضح األمر أكثر :5
الشعراوي» ُي ِّ
طهر عيب! ال ،لكنَّهم عاشوا يف النَّجاسة وألفوها ،ويرفضون الُ ُروج
«هل ال َّت ُّ
طهر .واملثال عىل ذلك حني نجد شاب اا ُيريد أن ينضم إىل
منها ،لذلك كرهوا ال َّت ُّ
ل ُمور ،فنصحهم باالبتعاد
صداقة جاعة يف مثل عمره ،لكنَّه وجدهم يّشبون ا ُ
عنها ،ووجدهم يغازلون النِّساء َّ
فحذرهم من مغ َّبة الوض يف أعراض النَّاس ،لكن
جاعة األصدقاء كرهت ُو ُجوده بينهم ،ألنَّه مل يألف الفساد ،فيقولون :لنبتعد عن
َّ
املتزهد امل ُ ِّ
الصفات صارت ُس َّبة يف نظر أصحاب
تقشف،
هذا امل ُستقيم
ِّ
وكأن هذه ِّ
املزاج امل ُنحرف ،مثلهم مثل احليوان الذي حييا يف القذارة ،وإن خرج إىل النَّظافة
احلق سبحانه
يموت َّ ...إّنم بذلك قد تعج َّلوا العقاب ،وجاءهم العقاب وأنجى ُّ
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لوط اا وأهله بتدبري حكيم ال حيتاج فيه سبحانه إىل حد».
عز َّ
وجل جع َّجل عقاهبم بسبب قوهلم هذا للوط ♠ ،فلم يكتفوا فقط
اهلل َّ
ُ
ألّنم من
وذموا آل لوط ♠ َّ
ّص ُحون بالفاحشةُّ ،
بفعلتهم ،بل وبدأوا ُي ِّ
األطهار ،ولذلك جيب طردهم!
وعندما دعا لوط ♠ عىل قومه استجاب اهلل لدعائه.
ُ
ْ َ َ َ
َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
قال تعاىلَ ▬ :ولوطاِإذ ِقال ِلق ْومه ِإنك ْم ِتلَأتون ِالفاحشة ِماِسبقك ْم ِبهاِ
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ
ْ َ َ
ِوتأتون ِيفِ
ني ِ* ِأئنكم ِتلأتون ِالرجال ِوتقطعون ِالسبيل
من ِأحد ِمن ِالعالم ِ
ُ ُْْ َ ََ َ َ َ َ َ
َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
َ
َّ ْ ُ ْ َ
ناديك ُم ِالمنك َر ِفماِاكن ِج َواب ِق ْومه ِإَل ِأن ِقالواِائتنا ِبعذاب ِاّلل ِإن ِكنتِم َنِ
َ َ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
َ َ َ َّ َ
َّ
ِر ُسلُنَاِإبْ َراه َ
اء ْت ُ
اِج َ
يمِ
ين ِ*ِولم
رصين ِىلع ِالق ْوم ِالمفسد ِ
ني ِ* ِقال ِرب ِان
الصادق ِ
ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َّ َ
ني ِ* ِقال ِإن ِفيهاِ
بالبَّشىِقالواِإناِمهلكوِأهل ِهذه ِالقرية ِإن ِأهلهاِاكنواِظالم ِ
ُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ِّ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ
َ َ ََّ
ينِ*ِولماِ
لوطاِقالواَِننِأعلمِبمنِفيهاِنلنجينهِوأهلهِإَلِامرأتهِاكنتِمنِالغابر ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َُ ُ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ
أن ِجاءت ِرسلناِلوطا ِِسء ِبهم ِوضاق ِبهم ِذراع ِوقالوا َِل َِتف ِوَل َِتزن ِإ ِناِ
َْ
َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ
ينِ ،إناِمزنلون ِىلع ِأهل ِهذه ِالق ْريةِ
ِوأهلك ِإَلِام َرأتك ِاكنت ِم َن ِالغابر ِ
منجوك
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ ُ َ
َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
ْ
ون♂
ونِ*ِ َولقدِت َركناِمنهاِآيةِبينةِلق ْومِيعقل ِ
رجزاِم َنِالسماءِبماِاكنواِيفسق ِ
[العنكبوت]35-28 :
َ ِّ ْ
رصينِ♂ أي أعنِّي
ِان ُ ِْ
ربه تبارك وتعاىل وقال▬ :رب ِ
عندما دعا لوط ♠ َّ
بالعذاب عليهم ،فقد سلك معهم ّ
أرصوا عىل معصية اهلل!
كل ال ُّط ُرق ،ولكنَّهم ُّ
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ب انّصّن} جأعني بال جع جذاب
{ر ِّ
يقول «ابن عباس» ¶  {« :6جق جال} لوط ج
{ع جىل ال جقوم املفسدين} املُّشكني».
ج
فأرسل اهلل هلم العقاب!
َ ُ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ
ني♂
نِأهلهاِاكنواِظالم ِ
قال تعاىل▬ :قالواِإناِمهلكوِأهلِهذهِالقريةِإ ِ
ويقول «امل ُنتخب» يف تفسري ُ
القرآن الكريم :7
«قالواَّ :
إن أمرهم بإهالك أهل هذه القرية بسبب إفسادهم وظلمهم أنفسهم
بالّشك وارتكاب الفاحشة ،قال إبراهيم ♠ للمالئكةَّ :
ِّ
إن يف القرية لوط اا،
نجون
وأّنم ُي ُّ
بأّنم يعلمون جمن فيهاَّ ،
وكيف ُتلكوّنم وهو فيهم؟ فأجابته املالئكةَّ :
فإّنا يف اهلالكني لكفرها وإساءتا ،وملا ذهب
لوط اا وأهله من العذابَّ ،إال امرأتهَّ ،
املالئكة املرسلون إىل لوط ورآهم حزن ،لوفه عليهم من عدوان قومه ،وعجزت
ني عدوان قومك علينا ،وال
حيلته فيام يتع َّلق بحاميتهم ،فطمأنوه وقالوا له :ال خت جش ج َّ
حتزن من أجلنا ،فقد أتينا إلهالك أهل هذه القرية ،وسننجيك وأهلك ،ولكن

 4تنوير املقباس من تفسري ابن عباس لعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام جعه جمد الدين أبو طاهر الفريوز
آبادي –دار الكتب العلمية لبنان صفحة .334
 4املنتخب يف تفسري القرآن العظيم تأليف لنة من علامء األزهر الّشيف الطبعة الثامنة عّش صفحة .595
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ا مرأتك لكفرها ستكون مع اهلالكني».
ويقول لوط ♠ أيض اا يف موضع آخر:
َ ِّ َ ِّ َ َ ْ
َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ
نيِ ،إَل ِعجوزا ِيفِ
ونِ ،فنجيناه ِوأهله ِأْجع ِ
ِوأهِل ِمما ِيعمل ِ
▬رب ِجنِن
َ
َْ
َ ُ َّ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ
ينِ،إنِيفِ
ينِ*ِوأمطرناِعليهمِمطراِفساءِمطرِالمنذر ِ
ينِ،ثمِدمرناِاْلخر ِ
الغابر ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ْ
َ
ني♂ [الشعراء]174-169 :
ذلكِْليةِوماِاكنِأكَثهمِمؤمن ِ
فاستجاب اهلل له بعد دعائه عليهم ،وهذا من فضل اهلل عليه!
هذا هو الفارق بني الكتاب امل ُقدَّ س واإليامن اليهودي واملسيحي ،وبني ُ
القرآن
بنص ُ
عز َّ
القرآن
الكريم! فاهلل َّ
كرم األنبياء خري تكريم ،ومل ولن يتالعب أحد ّ
وجل َّ
نص الكتاب املُقدَّ س!
الكريم ،عكس ما حدث يف ّ

ُُ
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ِ
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َّ
ُ ِّ
عليهماِالسالم
ِ
تحدثِعنِموىسِ
الم ِ
هارونِ ِ
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هارون النبي ♠ ،الذي قال عنه اإلهل يف املسيحية أنَّه كان نبي اا ملويس!
وسى :ان ُظر! جأنجا جج جعلت جُك
الر ُّ
ب مل ُ ج
اقرأ معي ما ورد يف سفر الروج  « :1 / 7جف جق جال َّ
إهلاا لفر جعو جن .جو جه ُارو ُن جأ ُخو جك جيك ُ
ُون نجبيّ جك».
فهو امل ُتحدِّ ث عن مويس ♠ ،كام ذكر ذلك ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب
ملطي»  8ولنقرأ ما قالته أيض اا «دائرة املعارف الكتابية» :9
«هو هارون بن عمران بن قهات بن الوي ،من زوجته يوكابد بنت الوي وهو
أخو موسى ،وأول كاهن عظيم إلْسائيل .ونرى يف أسفار الروج والالويني
والعددَّ ،
الساعد األيمن ملوسى ،وامل ُتك ِّلم عنه عند ُخ ُروج بني
أن هارون كان َّ
إْسائيل من مّص».
عز َّ
بمعجزة ر ّد هبا كيد سحرة فرعون
وقد أكرمه اهلل َّ
وجل  -كام يزعمون ُ -

 4تفسري سفر الروج تادرس يعقوب ملطي صفحة .54
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قسيس!
ومع ذلك نقرأ يف الكتاب امل ُقدَّ س ما ال يقبله النَّصارى عىل أي ِّ
لنقرأ ما ورد يف سفر الروج ،من بداية اإلصحاح :32
ال جبل ،اجت ججم جع َّ
« جو ج َّملا جر جأى َّ
ب جع جىل
الشع ُ
الشع ُ
وسى جأب جط جأ يف الن ُُّزول م جن ج
ب جأ َّن ُم ج
ون جو جقا ُلوا جل ُهُ « :قم اصنجع جلنجا آهلج اة تجس ُري جأ جما جمنجا ،ألج َّن ج
جه ُار ج
الر ُج جل ا َّلذي
وسى َّ
هذا ُم ج
ون« :انز ُعوا جأق جرا ج
ّص ،الج نجع جل ُم جما جذا جأ جص جاب ُه» .جف جق جال جهلُم جه ُار ُ
ط
جأص جعدج نجا من جأرض م ج
الشعب جأق جر ج
َّ
الذ جهب ا َّلتي يف آ جذان ن جسائكُ م جو جبنيكُ م جو جبنجات ُكم جوأتُوّن هبجا» .جفن ججز جع ك ُُّل َّ
اط
الذ جهب ا َّلتي يف آ جذاّنم جو جأتجوا هبجا إ جىل جه ُار ج
َّ
ون .جف جأ جخ جذ ذل جك من جأيدّيم جو جص َّو جر ُه باإلزميل،
جو جصنج جع ُه عج ا
ْسائ ُيل ا َّلتي جأص جعدج ت جك من جأرض
ال جمس ُبوكاا .جف جقا ُلوا« :هذه آهلجت جُك جيا إ ج
ب».
لر ِّ
ّص» .جفلج َّام جنظج جر جه ُارو ُن جبن جى جمذ جب احا جأ جما جم ُه ،جو جنا جدى جه ُارو ُن جو جق جال « :جغداا عيد ل َّ
م ج
بل ج
جف جبكَّ ُروا يف ال جغد جو جأص جعدُ وا ُحم جر جقات جو جقدَّ ُموا جذ جبائ جح جس ج
ال جمة .جو جج جل جس َّ
ألكل
الشع ُ
جو ُّ
الّشب ُث َّم جق ُاموا ل َّلعب».
أ سألكم باهلل هل هذا نبي من اهلل؟!
يقول له اليهود« :يا هارونُ ،قم واصنع لنا صناما نعبده من دون اهلل» ،فال يرت َّدد،
الر ّد خيرج منه ُمبارشا ا،
وال يدعوهم لل َّتوحيد ،وال ُحياول ُجم َّرد ُحماولة لر ِّدهم ،ولكن َّ
وكأن الكالم خيرج من ُملحد! فيقول هلم« :انزعوا يل َّ
ّ
الصنم»!
الذهب ألصنع لكم َّ
بل ُ
وحيدِّ د هلم عيد اا! و ُيقدِّ مون ذبائح لغري اهلل!
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يا له من نبي كريم ،وهذا هو اختيار اإلهل كام يزعمون! خيتار هلم أنبياء ،ال
ليدعوهم لل َّتوحيد ،ولكن ليدعوهم ِّ
للّشك وعبادة األصنام! والدَّ عوة لليشء
تأملوا حال من يدعوا ِّ
للّشك باهلل!
أعظم من ُجم َّرد اعتقاده أو اإليامن به! لذاَّ ،
وعندما نسأل ُعلامء املسيحية ،ونتص َّفح ما يقولونه بخصوص ما فعله هارون،
نجد اآليت « :اجتمع َّ
الشعب عىل هارون وقالوا لهُ :ق م اصنع لنا آهلة تسري أمامنا
َّ
الرجل الذى أصعدنا من أرض مّص ،ال نعلم ماذا أصابه.
ألن هذا موسى َّ
كل أقراط َّ
الشعب ،وأخذ ّ
فاستجاب هارون  -يف حلظة ضعف  -ملطلب َّ
الذهب
التي قدَّ موها له ،وصنع عج ا
ال مسبوك اا».
ونجد أيض اا يف «قاموس الكتاب امل ُقدَّ س» ما يِّل « :غري َّ
أن هارون أظهر
ضعف إيامن يف حاالت كثرية ،وكان ّأوهلا ملَّا َّ
الر ّب .فقد
تأخر موسى عىل البل مع َّ
ضج َّ
الشعب ،وارتدَّ عن طاعة اهلل ،وطلب هارون أن يصنع له َتاثيل آهلة ليعبدها.
ّ
فصنع هارون عجل َّ
مذبحا».
الذهب وبنى له
ا
فهل املُختار من اهلل يقع يف حلظة ضعف تؤ ِّدي إىل صناعة صنم ُيعبد من دون
اهلل؟ أنا ال أستطيع قبول هذا الوصف! حلظة ضعف ُيصنع فيها صنم!

 51دائرة املعارف الكتابية الزء الثامن  ,حرف اهلاء كلمة هارون صفحة .132 , 131
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الكتاب املُقدَّ س يصف هارون ♠ بأنَّه املدعو من اهلل! فكيف يقع يف
حلظة ضعف يصنع فيها صناما ُيعبد من دون اهلل؟!
الرسالة إىل العَبانيني  « :4 / 5جوالج جيأ ُخ ُذ جأ جحد هذه
لنقرأ النَّ ّ
ص الوارد يف ِّ
كجام جها ُر ُ
ون جأي اضا».
ال جوظي جف جة بنجفسه ،جبل املجد ُع ُّو م جن اهلل ،ج
ص:
فّس املسيحي «وليم ماكدونالد» يف تعليقه عىل هذا النَّ ّ
وهذا ما قاله امل ُ ِّ
«مل يكن الكهنوت من الوظائف التي خيتارها الناس .بل كان ينبغي هلم أن
أيضا .كانت دعوة اهلل تقتّص عىل هارون وعىل
يكونوا مدعوين من اهلل كام هارون ا
ألي شخص خارج هذه العائلة أن خيدم يف خيمة االجتامع أو
ساللته .مل يكن ّ
حيق ّ
اهليكل».
هذا ما فعله اليهود يف أنبياء اهلل! ونُذكِّر َّ
َّبي ،بل
بأن ال َّطعن لن يكون ُم َّ
وجه اا للن ّ
َّبي واصطفاه! هل ُيعقل أن خيتار اهلل ُسبحانه وتعاىل نبي اا،
هلل الذي اختار هذا الن ّ
َّبي ويصنع صناما لليهود ليعبدوه!
ثم يذهب هذا الن ّ
ويصطفيه من بني ماليني البّشَّ ،
أين ُحسن االختيار ،وأين االصطفاء ،وال حول وال قوة إال باهلل ...
ب  -بزعمهم  -ملويس وهارون عليهام
الر ّ
األعجب من ذلك هو ما يقوله َّ
 53تفسري الكتاب املقدس للمؤمن – الزء الثالث – وليم ماكدونالد صفحة .1316
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وسى جو جه ُار ج
ون :من جأجل جأنَّك جُام جمل
الر ُّب مل ُ ج
السالم ،ففي سفر العدد  « :12 / 20جف جق جال َّ
َّ
ْسائ جيل ،لذل جك الج تُدخ ج
الن هذه الج جام جع جة إ جىل
تُؤمنجا يب جحتَّى ُت جقد جِّساّن أج جما جم جأع ُني جبني إ ج
اها».
األجرض ا َّلتي جأع جطيت ُُهم إ َّي ج
و ُيع ِّلق ُ
َّص قائ ا
ال :
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» عىل الن ّ
«لقد ُحرم االثنان من قيادة َّ
ب
الر ّ
ألّنام مل ُيق ِّدسا َّ
الشعب إىل داخل أرض املوعد َّ
أمام الشَّ عب .يرى القدِّ يس أوغسطينوس َّ
أن موسى قد محل شكاا يف البداية عند
الصخرة ،إذ قال مع هرون "أمن هذه الصخرة نخرج لكم ما اء؟" ،وقد جاء
رضب َّ
يف املزمور" :وأسخطوه عىل ماء مريبة حتى تأذى موسى بسببهم ،ألّنم أ جم ُّروا روحه
ط بشفتيه" (مز  .)33-32 :106ويرى البعض َّ
حتى جف جر ج
ب قال هلام" :ك ِّلام
الر َّ
أن َّ
الصخرة بالعصا».
الصخرة أمام أعينهم أن ُتعطي ماءها" ،ومل يقل هلام أن تُْضب َّ
َّ
الر ُّب! ولكنَّهام مل ُيقدِّ سا اهلل!
من املفرتض أ َّّنام ممَّن قدَّ سهم َّ
أهؤالء ُهم أنبياء اهلل؟! ملصلحة جمن هذا ال َّطعن امل ُبارش يف األنبياء؟ ال يوجد
ُّ
يستحقون!
يف ال َّتاريخ أعداء لألنبياء كاليهود ،عليهم من اهلل ما

 54من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي – سفر العدد صفحة .119
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َّ
هارونِعليهِالسالم يفِاإلسالم ِ

عندما صعد موسى ♠ لبل ال ُّطور للقاء اهلل تبارك وتعاىل ،صنع هارون
 حسب الكتاب امل ُقدَّ س  -العجل لليهود ليعبدوه!ربنا ُسبحانه وتعاىل يف
هذا افرتاء عظيم عىل نبي من أنبياء اهلل! ولقد َّ
وضح ُّ
ُ
الق رآن الكريم حقيقة األمر حني قال:
َ َ َ ُ َ َ
َ ْ َ َ َ َّ ُ
َّ
َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
▬قال ِفإناِقد ِفتناِق ْومك ِمنِبعدك ِ َوأضله ُم ِالسامريِ ِ* ِف َرجع ِموىس ِإىلِ
َ ْ َ َ َ
َ
َ َ َ َْ ََْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ
ِوعدا ِحسنا ِأفطال ِعليك ُمِ
ق ْومه ِغضبان ِأسفا ِقال ِياِقوم ِألم ِيعدكم ِربكم
ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َّ ِّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َّ
نِر ِبك ْمِفأخلفتمِم ْوعدي♂
العهدِأمِأردتمِأنَِيلِعليكمِغضبِم
[طه ]86 -85 :
ال55:
الشعراوي» عىل موضوع السامري قائ ا
ويع ِّلق فضيلة الشيخ «حممد متويل َّ

ُ

َّ

َ َ َّ ُ
َّ
احلق،
ِالسامِرِيِ♂ ،أضلهم :جسلج جك هبم غري طريق ّ
«ثم يقول تعاىلَ ▬ :وأضله ُم ِ
احلق قد يكون َّ
للذاتية املحضة ،فيحمل اإلنسان فيها وزر نفسه
وس ُلوك غري طريق ّ
ُ
الضالل ،فيحمل وزره ووزر غريه
فقط ،وقد تتعدَّى إىل اآلخرين فيسلك هبم طريق َّ
ممَّن أض ّلهم».
 55تفسري الشعراوي – الواطر الزء الامس عّش صفحة .9355
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ويقول أيض اا الدكتور «حممد سيد طنطاوي» شيخ األزهر الراحل56:

لربه ،وبعد تلقيه ال َّتوراة ،حالة
«واملعنى :فرجع موسى إىل قومه بعد ُمناجاته ِّ
كونه جغض ج
ثم َّبني ُسبحانه ما صنعه هلم
بان جأسف اا ،أي :غضبان شديد الغضب َّ ...
َ ُ
َ َ َُ ُ
ََ ْ َ َُ
ْ
ِهل ِخوار ِفقالواِهذاِ
ِّل فقال▬ :فأخ َرج ِله ْم ِعجال ِجسدا
السامري من تلك ا ُ
َّ
حل ّ
َ
َ
ُ ُْ َ ُ
ِّل يف النَّار ،أن أخرج
ِوإ ُهلِموىسِفن َِ
إلهكم
س♂ أي :فكانت نتيجة ما قذفوه من احلُ ّ
ْ َ َ َُ ُ
ِهلِخوارِ♂».
امري هلم من ذلك ▬عجالِجسدا
الس ُّ
َّ
تم إلصاقها هبارون ♠ مل ينفها عنه َّإال كتاب ربنا
فهذه ال ُّتهمة التي ّ
ُ
الق رآن الكريم الذي نزل عىل حممد بن عبد اهلل ﷺ ،هذا هو الكتاب امل ُقدَّ س
احلقيقي الذي ُي َِّبئ األنبياء األبرار من ّ
شو ه صورهم!
كل ما ينقص منهم و ُي ِّ
هل ُيعقل أن يكون القرآن الكريم  -بعد ّ
كل هذا  -كتاب اا بّشي اا؟!
والرسالة ال تأيت لكافر وال قاتل
ولقد َّ
بالرسالةِّ ،
اهلل عىل هارون ♠ ِّ
من ُ
وال زان ،كام هو احلال يف اإليامن املسيحي والكتاب امل ُقدَّ س! ولكنَّها تأيت ملن
عز َّ
وجل من خلقه.
اصطفاهم اهلل َّ

 56التفسري الوسيط لشيخ األزهر حممد سيد طنطاوي املجلد التاسع صفحة .139 ,138
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ْ َ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
اِوق ْو ِمهماِم َنِالك ْربِ
ونِ*ِوجنيناهم
قال تعاىل▬ :ولقدِمنناِىلعِموىسِوهار ِ

َْ
العظيمِ♂ [الصافات ]115 -114 :

العالمة «عبد الرمحن السعدي» رمحه اهلل57:
يقول الشيخ َّ

َّ

َّ

«يذكر تعاىل منَّت ُه عىل عبدج يه ورسو جليه ،موسى وهارون ابني عمران ،بالنُّ ُب َّوة
عدومها فرعون ،ونّصمها
والرسالة ،والدَّ عوة إىل اهلل تعاىل ،ونجاتام وقومهام من ّ
ِّ
وهم ينظرون ،وإنزال اهلل عليهام الكتاب امل ُستبني ،وهو
اهلل ُ
عليه ،حتى أغرقه ُ
كل َشءَّ ،
ال َّتوراة التي فيها األحكام واملواعظ وتفصيل ّ
الّصا ط
وأن اهلل هدامها ِّ
وم َّن عليهام
امل ُستقيم ،بأن رشع هلام ديناا ذا أحكام ورشائع ُمستقيمة ُموصلة إىل اهلل ،ج
بس ُلوكه».
ُ
وال جش َّك أ َّن هارون ♠ كان ُيساند موسى ♠ يف دعوته.
َ
ْ ُ َ ِّ ُ
َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ َ ْ ْ ُ َ
ِم َ
ِع ِردءا ِيصدقِنِ
قال تعاىلَ ▬ :وأِخ ِهارون ِهو ِأفصح ِمِن ِلساناِ ِفأرسله
ِّ َ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ
إِّنِأخافِأنِيكذبونِ♂ [القصص ]34 :
يف اإلسالم ،نجد َّ
أن هارون ♠ أفصح من مويس ♠ لسان اا ،ويف

 57تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للشيخ عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي (املتوىف:
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اس ِّ
للّشك باهلل تعاىل وصنع هلم العجل!
اليهودية واملسيحية دعا النَّ ج
ْ ُ
ْ َ
ُ َ َّ ُ َ َ
عز َّ
وجل عن هارون ♠َ ▬ :واذك ْرِيفِالكتاب ِموىس ِإنه ِاكنِ
قال اهلل َّ
َ
َ ََْ
ََْ
ْ َْ ََ َْ َ ي
َّ ي
ُْ َ ََ َ َ ُ
َ
ِوق َّربناهُِجنياِِ*ِ َو َوهبناِ
ِرسوَلِِنبياِِ*ِ َوناديناهُِمنِجانبِالطورِاأليمن
ُملصاِوَكن
َ
َ
َ
َ
ُ َ ُ َ ي
َّ ْ َ َ
ارونِنبياِ♂ [مريم ]53 -51 :
نِرْحتناِأخاهِه
ُهلِم
َ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َ
ِرْحتنا♂
يقول اإلمام «ابن الوزي» رمحه اهلل«58:قوله تعاىل▬ :ووهبناِهل ِمن
أي :من نعمتنا عليه ،إذ أجبنا دعاءه حني سأل أن نجعل معه أخاه وزيرا ا له».
ويقول الدكتور «حممد سيد طنطاوي» رمحه اهلل«59:أي :ووهبنا ملوسى من
أجل رمحتنا له ،وعطفنا عليه ،أخاه هارون ليكون عون اا له يف أداء رسالته ،كام قال
ُ َ َ
ْ َْ
ْ َْ
ْ ُ ْ َْ
تعاىل حكاي اة عنهَ ▬ :واجعل ِِل ِ َوزيراِمن ِأهِلِ ِ*ِهارون ِأِخِ ِ* ِاشدد ِبه ِأزري ِ*ِ
َ ًّ
َْ ْ ُ َْ
َوأْشكه ِيف ِأمري♂  ...وقوله▬ :نبيا♂ حال من هارون ،أي حال كونه نبي اا من
عز َّ
وجل».
أنبياء اهلل َّ

 58زاد املسري يف علم التفسري لإلمام جال الدين ابن الوزي حتقيق عبد الرزاق املهدي املجلد الثالث صفحة
.135
 59التفسري الوسيط لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجلد التاسع صفحة .45
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ويقول الشيخ َّ
السعدي» رمحه اهلل :
الرمحن َّ
العالمة «عبد َّ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ًّ
ارون ِنبيا♂ هذا من أكَب فضائل
ْحتنا ِأخاه ِه
«وقوله▬ :ووهبنا ِهل ِمن ِر ِ
ربه أن ُيّشكه يف أمر ه ،وأن جيعله
موسى وإحسانه ،ونصحه ألخيه هارون ،أنَّه سأل َّ
اهلل له ذلك ،ووهب له من رمحته أخاه هارون نبي اا .فنُ ُب َّوة
رسوالا مثله ،فاستجاب ُ
السالم ،فساعده عىل أمره ،وأعانه عليه».
هارون تابعة لنبوة موسى عليهام َّ
عط َّ
هذا هو هارون ♠ يف اإلسالم ،فلم ُي ج
حقه َّإال يف اإلسالم العظيم!
والسالم ...
فاليهودية واملسيحية أساءت لألنبياء جيعاا عليهم َّ
الصالة َّ
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يعقوبِي ِب َِ
ار
ِ
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أب اآلباء ،أحد اآلباء ال َّثالثة الكبار للعَبانيني  ،ولكنَّه أخذ هذه
جيعقوب ُ
تزوج
بالّسقة! والق َّصة باختصار  -حسب الكتاب املُقدَّ س  -أ َّن إسحاق َّ
الَبكة َّ
ب
ب عيسو ،ورفقة ُحت ّ
رفقة ،وكان له ابنان« ،يعقوب» و «عيسو» ،فإسحاق ُحي ّ
يعقوب ،فكان إسحاق يريد إعطاء الَبكة لعيسو ألنَّه كان ُحي ّبهَّ ،أما رفقة ،فكانت
ب يعقوب ،فأرادت ْسقة الَبكة من إسحاق لتكون ليعقوب!
ُحت ّ
لنقرأ القصة كاملة كام وردت يف سفر التكوين :46 -1 / 27
جو جحدج ج
ث ج َّملا جش ج
يس جو ابنج ُه األجك ج جَب جو جق جال
اخ إس جح ُاق جوكج َّلت جعينجا ُه جعن النَّ جظر ،جأنَّ ُه جد جعا ع ُ
جل ُه « :جيا ابني» .جف جق جال جل ُه « :ج
ف جيو جم جو جفايت.
هأن ججذا» ،.جف جق جال« :إنَّني جقد شخ ُت جو جلس ُت جأعر ُ
جف ج
اآلن ُخذ ُعدَّ ت ج
َب َّية جوت ججص َّيد يل جصيدا ا ،جواصنجع يل
جكُ :جع جبت ججك جو جقو جس جك ،جواخ ُرج إ جىل ال ج ِّ
ب ،جوأتني هبجا آلكُ جل جحتَّى ُت جبارك ج
وت» .جوكجانجت رف جق ُة
جك نجفيس جقب جل جأن جأ ُم ج
كجام ُأح ُّ
جأطع جم اة ج
َب َّية كجي جيص جطا جد جصيداا
يسو ابنه .جف جذ جه ج
بع ُ
جسام جع اة إذ تجكج َّل جم إس جح ُاق جم جع ع ُ
يسو إ جىل ال ج ِّ
وب ابن جها جقائل اة« :إ ِّّن جقد جسمع ُت جأبج ج
يس جو
يت به .جو جأ َّما رف جق ُة جفكج لمت جيع ُق ج
اك ُيكج ِّل ُم ع ُ
ل جيأ ج
جأ جخ ج
اك جقائ ا
الر ِّب جقب جل جو جفايت.
ام َّ
ال :ائتني ب جصيد جواصنجع يل جأطع جم اة آلكُ جل جو ُأ جباركج جك جأ جم ج
اآلن جيا ابني اس جمع ل جقويل يف جما جأنجا آ ُم ُر جك به :اذ جهب إ جىل ال جغنجم جو ُخذ يل من ُهن ج
جف ج
جاك ججد جيني
 61رشح كلمة ,جيعقوب أب اآلباء – موقع األنبا تكال هيامنوت.
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يك ل جيأ ج
ْض جها إ جىل جأب ج
جج ِّيدج ين م جن املع جزى ،جف جأصنج جع ُه جام جأطع جم اة ألجب ج
كُل
كجام ُحي ُّ
يك ج
ب ،جفتُح ج
جحتَّى ُي جبارك ج
يسو جأخي جر ُجل جأش جع ُر
جك جقب جل جو جفاته» .جف جق جال جيع ُق ُ
وب لرف جق جة ُأ ِّمهُ « :ه جو جذا ع ُ
جي ُّسني جأيب جف جأ ُ
ب جع جىل نجفيس جلعنج اة
كجمت ججهاون ،جو جأجل ُ
كُون يف جعينجيه ُ
جو جأنجا جر ُجل جأم جل ُس ُر َّب جام ج ُ
الج جب جركج اة» .جف جقا جلت جل ُه ُأ ُّم ُه « :جلعنجت جُك جع ج َِّّل جيا ابني .اس جمع ل جقويل جف جقط جواذ جهب ُخذ يل».
كجام ج
ب .جو جأ جخ جذت رف جق ُة
كجان جأ ُبو ُه ُحي ُّ
جف جذ جه ج
ْض ألُ ِّمه ،جف جصنج جعت ُأ ُّم ُه جأطع جم اة ج
ب جو جأ جخ جذ جو جأح ج ج
وب ابن ججها
يسو ابن جها األجك جَب ال جفاخ جر جة ا َّلتي كجانجت عندج جها يف البجيت جو جأل جب جست جيع ُق ج
ث جي ج
اب ع ُ
األجص جغ جر ،جو جأل جب جست جيدج يه جو جم ج
ال جس جة ُعنُقه ُج ُلو جد ججد جيي املع جزى جو جأع جطت األجطع جم جة جوالُب جز
وب ابن جها .جفدج جخ جل إ جىل جأبيه جو جق جال « :جيا جأيب» .جف جق جال « :ج
هأن ججذا .جمن
ا َّلتي جصنج جعت يف جيد جيع ُق ج
كجام جك َّلمتجنيُ .قم
يسو بك ُر جك .جقد جف جعل ُ
جأن جت جيا ابني؟» جف جق جال جيع ُق ُ
وب ألجبيه « :جأنجا ع ُ
ت ج
اجلس جوكُ ل من جصيدي لكجي ُت جباركج ني نجف ُس جك» .جف جق جال إس جح ُاق البنه « :جما ج
هذا ا َّلذي
وب:
ّس يل» .جف جق جال إس جح ُاق ل جيع ُق ج
الر َّ
ْسع جت لتججدج جيا ابني؟» جف جق جال« :إ َّن َّ
ب إهلج جك جقد جي َّ ج
جأ ج
وب إ جىل إس جح جاق
يسو جأم الج؟» .جفت ججقدَّ جم جيع ُق ُ
«ت ججقدَّ م ألج ُج َّس جك جيا ابني .جأ جأن جت ُه جو ابني ع ُ
يسو» .جو جمل جيعرف ُه
الصو ُت جصو ُ
ت جيع ُق ج
جأبيه ،جف جج َّس ُه جو جق جالَّ « :
وب ،جولك َّن ال جيدج ين جيدج ا ع ُ
يسو جأخيه ،جف جب جاركج ُه .جو جق جال « :جهل جأن جت ُه جو ابني
ألج َّن جيدج يه كجا جنتجا ُمشع جرتجني كج جيدج ي ع ُ
يسو؟» جف جق جال « :جأنجا ُه جو» .جف جق جال « :جقدِّ م يل ج
آلكُل من جصيد ابني جحتَّى ُت جبارك ج
جك نجفيس».
ع ُ
ْض جل ُه جَخ ارا جف جّش جب .جف جق جال جل ُه إس جح ُاق جأ ُبو ُه« :ت ججقدَّ م جو جق ِّبلني جيا
جف جقدَّ جم جل ُه جف جأكج جل ،جو جأح ج ج
ابني» .جفت ججقدَّ جم جو جق َّب جل ُه ،جف جش َّم جرائ جح جة ث جيابه جو جب جاركج ُه ،جو جق جال« :ان ُظر! جرائ جح ُة ابني كج جرائ جحة
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الس جامء جومن جد جسم األجرض .جوكج ث جر جة حن جطة
اهلل من نجدجى َّ
جحقل جقد جب جاركج ُه َّ
الر ُّب .جفل ُيعط جك ُ
جو جَخر .ليُستجع جبد جل جك ُش ُعوب ،جوتجس ُجد جل جك جق جبائ ُل .كُن جس ِّيدا ا إلخ جوت جك ،جوليجس ُجد جل جك
ُوك جمل ُعوننيج  ،جو ُم جبار ج
جبنُو ُأ ِّم جك .ل جيكُن الجعن ج
كُوك ُم جب جاركنيج » ...
الرافضة َّأّنم يقولون َّ
بأن الوحي نزل عىل حممد ﷺ
من ختاريف بعض ُعلامء َّ
حايب عِّل ؓ  ،وهؤالء عندنا
بالطأ ،وأنَّه من امل ُفرتض أن ينزل عىل َّ
الص ّ
ُ
تكررت عند اليهود ،أو
كش ُهود ّيوه بالنِّسبة للنَّصارى ،فلم يأتوا بجديد ،فالق َّصة َّ
أصح ،كتبها اليهود ونسبوها ليعقوب ♠ ،كام فعل ا َّلرافضة ،عليهم
بمعنى
ّ
ُّ
يستحقون!
من اهلل ما
هبذه الق َّصة وغريها ،نشعر َّ
َُبر
بأن الكتاب امل ُقدَّ س ُي ِّ
كرس ملبدأ الغاية ت ِّ
الوسيلة ،فيعقوب ،وإن كان قصده سلياما ،ولكنَّه سلك طريق الكذب والداع! وال
َّ
وكأن الَبكة َشء ما ِّد ّي يأخذه فيستعمله!
بالّسقة،
أدري كيف أخذ الَبكة منه َّ
وكيف ُيعطيه اهلل هذه الَبكة وقد جاءت بالداع! هل اهلل ال يعلم؟! وكيف ل
وأي َشء آخر يرتديه! فالق َّصة غري
فرق بني شعر يده ّ
يعرف إسحاق ابنه! وكيف مل ُي ِّ
واقعية ،وغري منطقية ،وغري ُمقنعة!
يا هلا من أْسة كريمة!
 62هذا القول ال يؤمن به عوام الرافضة.
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وأمه امل ُخادعة! هذه
عيسو امل ُستهرت  -كام يقول النَّصارى ،ويعقوب الكاذبّ ،
السوء!
األْسة لن تأيت َّإال بنسل ُّ
وبني» ،كام يف التكوين :22 / 35
لنقرأ ما فعله ابن يعقوب ♠ « جر ُأ ج
ث إذ ج
« جو جحدج ج
ج جع
ْسائ ُيل جساكناا يف تل جك األجرض ،جأ َّن جر ُأوبج ج
ب جواضطج ج
ني جذ جه ج
كجان إ ج
ْسائ ُيل».
ْس َّية جأبيه ،جو جسم جع إ ج
جم جع بل جه جة ُ ِّ
ُيع ِّلق ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» قائالا :
وه نا حدثت خطية رأوبني البشعة التي فقد بسببها البكورية والذي ّ
ظل
« ُ
يعقوب يذكرها له بمرارة حتى فراش املوت (تك  ،)14 / 49وقوله وسمع
الزمن وال الكالم .و
إْسائيل يعني أنَّه مل يتك َّلم ،لكنَّه كتم يف قلبه مرارة ال يمحوها َّ
ظن أ َّنه فعل يف الفاء ،لكن ليس مكتوم اا َّإال و ُيعلن »...
رأوبني َّ
اهلل يعقوب برغم ّ
كل سقطاته وسقطات أوالده؟! إذا كان عيسو
ملاذا اختار ُ
تكَباا ووحشي اا وقاسياا كام يزعم النصارى ،فهل خال الكون حينها ممَّن هو أفضل
ُم ِّ
حاالا منهام؟! هل اإلهل يف املسيحية عاجز عن اختيار شخص يليق برسالته؟!
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ما من شهادة عند اهلل أعظم من شهادة ال َّتوحيد« ،ال إهل َّإال اهلل» ،وقد كان
أئمة التَّوحيد ،حتى أنَّه كان ُيذكِّر أبناءه هبا وهو عىل فراش
يعقوب ♠ من َّ
املوت ،قال تعاىل :
َّ ي َ ْ َ َ َ ُ ُ ِّ َ َ َ
َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ََُْ ُ
وب ِيَاِبَ َّ
ين ِفالِ
ِن ِإن ِاّلل ِاصطَف ِلكم ِادل
يم ِبنيه ِويعق
▬ووَّص ِبهاِإبراه
َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َضِيعقوبِالم ْوتِإذِقالِبلَنيهِ
ون *ِأمِكنتمِشهداءِإذِح
تموتنِإَلِوأنتمِمسلم ِ

َ ُ ْ َُُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َْ
َ َُُْ َ
ِوإسحاقِ
ماِتعبدونِمنِبعديِقالواِنعبدِإلـهكِوإلـهِآبائكِإبراهيمِوإسماعيل
َ َْ ُ َُ ُ ْ ُ َ
إلَـها َ
ون♂ [البقرة ]133-132 :
ِهلِمسلم ِ
ِواحِداِوَنن
فاهلل سبحانه وتعاىل أرسل رسله ،وأنزل كتبه ،لدعوة البّش لل َّتوحيد الذي
والسالم.
نادى به يعقوب وإبراهيم ومويس وعيسى وحممد عليهم َّ
الصالة َّ
ْ ْ َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ ْ ْ َ
ُ ُ ُ
يم ِاب ُن ِالكريمِابن ِالكريم ِابنِالكريم ِيوسفِ
قال رسول اهلل ﷺ« :الكر
ْ ُ َْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َْ َ َ َْ
َّ َ ُ
م» 65
يمِِ-ع ِليه ُمِالسال ِ
ابنِيعقوبِبنِإسحاقِبنِإب ِراه
شتّان بني ما يقوله اإلسالم وما تقوله اليهودية واملسيحية!

[ 64البقرة ]133 :
 65رواه البخاري برقم .3382
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يف اليهودية واملسيحية سارق! ويف اإلسالم الكريم ابن الكريم! ُّأّيام كالم
ب أنبياء اهلل وي َّتهمهم يف رشفهم؟ أ ّم الكتاب الذي
اهلل؟! هل هو الكتاب الذي جي ُس ّ
برأهم مما نُسب هلم!

َْ َ
َّ
َّ
رِويتعرى! ِ
ِ
سِ
ك
نوحِعليهِالسالم ِي ِ
فنجاه من اهلالك بإيامنه وتقواه!
اهلل بال ُفلكَّ ،
بي ♠ ،الذي َّ
نوح النَّ ّ
كرمه ُ
الذي قال عنه كاتب الرسالة إىل العَبانيني:
اف ،جف جبنجى ُفلكاا لج ج
الص جبيته،
«باإل جيامن نُوح ج َّملا ُأوح جي إ جليه جعن ُأ ُمور جمل ت جُر جبعدُ جخ ج
جفبه جد ج
ب اإل جيامن».
ان ال جع جاملج ،جو جص جار جوار اثا لل َِّب ا َّلذي جح جس ج
نوح ♠ قال عنه كاتب رسالة بطرس الثانية املجهول :5 / 2
« جبل إن جَّام جحف ج
ب ُطو جفاناا جع جىل جع جامل ال ُف َّجار».
ُوحا جثامناا كجار ازا لل َِّب ،إذ جج جل ج
ظن ا
يقول املفّس املسيحي «وليم ماكدونالد» تعليق اا عىل هذا النَّص66:

ُ ِّ

ّ

ب .لقد طلبوا
الر ّ
«لك َّن ا
نوحا وحده ،مع أفراد عائلته ،وجدوا نعمة يف عيني َّ
ألنفسهم ملجأ ،وحصلوا عليه داخل ال ُفل ك ،وهكذا عَبوا بأمان فوق عاصفة

 66تفسري الكتاب املقدس للمؤمن – الزء الثالث – وليم ماكدونالد  ,صفحة .1485
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غضب اهلل وسخطه».
وعندما نقرأ يف سفر التكوين عن نوح ♠ :9 -6 / 6
الر ُّب « :جأحمُو
ب جأن َّ ُه جعم جل اإلن جسا جن يف األجرض ،جو جتأج َّس ج
الر ُّ
جف ج
ف يف جقلبه ،جف جق جال َّ
حز جن َّ
ان ا َّلذي جخ جلق ُت ُه ،اإلن جس ج
جعن جوجه األجرض اإلن جس ج
ان جم جع جهبجائ جم جو جد َّب جابات جو ُط ُيور ال َّس جامء،
ب ،هذه جم جواليدُ نُوح:
ألج ِّّن جحزن ُ
الر ِّ
ت جأ ِّّن جعملت ُُهم» ،جو جأ َّما نُوح فج جو ججدج نع جم اة يف جعينجي َّ
ج
ال جب ًّارا كجام ا
كجان نُوح جر ُج ا
ال يف جأج جياله .جو جس جار ُنوح جم جع اهلل ...
الرب ملا يف األرض من فساد ،وبعدها يقول
الحظ أخي القارئ ،يقول :فحزن َّ
الر ّب! وكأنَّه يضع نوح يف خانة ال َّطاعة هلل!
ولكن نوح وجد نعمة يف عيني َّ
لنقرأ ما فعله نوح حسب الكتاب املقدس ...
يف سفر التكوين :27 – 18 / 9
جو ج
ين جخ جر ُجوا م جن ال ُفلك جس ااما جو جح ااما جو جيا جف جث .جو جحام ُه جو جأ ُبو
كجان جبنُو نُوح ا َّلذ ج
كج ن جع ج
هؤالجء ال َّث ج
هؤالجء ت ججش َّع جبت ك ُُّل األجرض .جوابتجدج جأ نُوح
ال جث ُة ُهم جبنُو نُوح .جومن ُ
انُ .
جي ُ
كُون جف َّ
ّص
ال احا جو جغ جر جس كجر اما .جو جرش ج
ب م جن الجمر فج جسك جر جو جت جع َّرى جداخ جل خ جبائه .جف جأب ج ج
جحام جأ ُبو كج ن جع ج
الر جدا جء جو جو جض جعا ُه
ان جعو جر جة جأبيه ،جو جأخ ج جَب جأ جخ جويه جخار اجا .جف جأ جخ جذ جسام جو جيا جف ُث ِّ
ّصا
جع جىل جأكتجافه جام جو جم جش جيا إ جىل ال جو جراء ،جو جس ج جرتا جعو جر جة جأبيه جام جو جوج جه ُ ج
امها إ جىل ال جو جراء .جف جلم ُيب ج
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جعو جر جة جأبيه جام .جف جل َّام استجي جق ج
الصغ ُري ،جف جق جال « :جمل ُعون
ظ نُوح من جَخره ،جعل جم جما جف جع جل به ابنُ ُه َّ
هل جسام .جول جيكُن كج ن جع ُ
ان! جعبدج ال جعبيد جي ُ
كج ن جع ُ
ان
الر ُّب إ ُ
كُون إلخ جوته» .جو جق جالُ « :م جب جارك َّ
كُن يف جم جساكن جسام ،جول جيكُن كج ن جع ُ
ان جعبدا ا جهلُم»
اهلل ل جيا جف جث جف جيس ج
جعبدا ا جهلُم .ل جيفتجح ُ
ص!
فتعرى َتاماا كام يذكر النَّ ّ
رشب المر وأصبح سكران اا! َّ
عز َّ
وجل
الر ّب؟! أهذا من أنقذه اهلل َّ
الَب؟ أهذه هي النِّعمة يف عيني َّ
أهذا هو ّ
من الغرق ،ولك أن تتخيَّل كيف نظر له جمن حوله ،وكيف سينظر له ُّ
كل شخص
للَب ومع هذا يفعل ما فعله! وكيف اختاره اهلل
يقرأ الكتاب امل ُقدَّ س ،إ َّنه الوارث َّ
ويفعل ّ
كل هذا؟!
وال جيب علينا أن ننسى املذكور يف سفر التَّكوين ،يف بداية اإلصحاح :9
ُوحا جو جبنيه جو جق جال جهلُم « :جأثم ُروا جواك ُث ُروا جوام ُ
ألوا األجر جض».
اهلل ن ا
« جو جب جار جك ُ
ص (تك  ،)1 / 9والنَّص الوارد يف (تك :)25 / 9
قارن بني هذا النَّ ّ
الصغ ُري ،جف جق جال « :جمل ُعون كجن جع ُ
ان!
جف جل َّام استجي جق جظ نُوح من جَخره ،جعل جم جما جف جع جل به ابنُ ُه َّ
جعبدج ال جعبيد جيك ُ
ُون إلخ جوته».
اهلل نوح اا وقد جسك جر
كيف يلعنه نوح وقد باركه اهلل من قبل؟! وكيف ُيبارك ُ
تعرى؟! هل هذه بركة اإلهل حسب الكتاب امل ُقدَّ س!
و َّ
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وتعرى! هذا هو نوح حسب اإليامن اليهودي
يف الكتاب امل ُقدَّ س ،نوح جسك جر َّ
عز َّ
وجل
اهلل َّ
واملسيحي ،ولكن يف اإلسالم ،هو امل ُصطفى من اهلل ،فلقد اصطفاه ُ
من بني بني البّش.
َ َ َْ َ َ َ ْ َ ََ
َّ ي َ ْ َ َ َ َ َ ُ
آل ِعم َران ِىلعِ
ِونوحا ِوآل ِإبراهيم ِو ِ
قال تعاىل▬ :إن ِاّلل ِاصطَف ِآدم
َْ َ
ني♂ [آل عمران ]33 :
العالم َِ
وهنا يصطفيه اهلل ليُب ِّلغ دينه
فشتّان بني هذا وذاك! يف الكتاب يسكر
ويتعرىُ ،
َّ
عز َّ
وجل.
اإلسالم للبّش ،وهذا فضل من اهلل َّ
َ َْ ََ َ َ َ
ََ ْ َْ َ َْ ُ
ْ
قال تعاىل عن دعوة نوح ♠▬ :لقدِأرسلناِنوحاِإىلِقومهِفقالِياِقومِ
ْ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ِّ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ِعليك ْمِعذابِي ْومِعظيمِ♂
اعبدواِاّللِماِلكمِمنِإلـهِغريهِإِّنِأخاف ِ
[األعراف ]59 :
الو ُجود ،والملة
«فالملة األوىل دعوة إىل عبادته ،ألنَّه خالق الكون و ُمنشئ ُ
ال َّثانية تدُ ّل عىل انفراده وحده باأللوهية ،فهي نفي وإثبات؛ نفي أن يكون هلم إهل
َ َ ُ ِّ ْ َ َ
ِغ ْ ُ
ريِهُ♂ ،أي ليس لكم من إهل غريه سبحانه،
غري اهلل ،ولذا قال▬ :ماِلكمِمنِإهل
و "من " الستغراق النفي ،واملعنى :ليس لكم أي إهل يعبد غريه ،ألنَّه الالق ،وألنَّه
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ليس كمثله َشء يف ذاته أو صفاته ،فهو املعبود وحده67 ».

حلّش:
قال رسول اهلل ﷺ ،حاكي اا عن نوح ♠ يف يوم ا ج
َ
َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُ
َ َُْ َ ُ
ُ َ َْ
َ َّ َ
وحِ ،أنت ِأ َّول ِالرسل ِإىل ِأهل ِاأل ْرضَِ ِ ،وسماكِ
ونِ :ياِن ِ
«فيأتون ِنوحاِ ،فيقول ِ
َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ُ ََ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ
َ َ ََ َ َ َْ
ُ
اّللِعبداِشكوراِ،أماِترىِإىلِماَِننِفيهِِ،أَلِترىِإىلِماِبلغناِ،أَلِتشفعِنلاِإىل ِ
َ ِّ َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
ه» 68
بِايلَ ْومِغضباِل ْمِيغضبِقبلهِمثل ِ
ولِ:رِّبِغض
كِ،فيق ِ
رب ِ
النَّاس يعرفون فضل نوح ♠ ،ولكنَّهم مل ي َّتبعوه يف الدُّ نيا! وهذا الفضل
وجل! وملا ال وهو ﷺ دعاهم ألف سنة َّإال َخسني عام اا ،ومل ّ
عز َّ
يمل يف
من اهلل َّ
وحتمل استهزا ءهم به حينام
دعوة قومه! فكان يدعوهم ليالا وّنار ااْ ،سا ا وجهرا ا،
َّ
كان يصنع الفلك!
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ
ْ ُْ َ َ
َ
ِوُكماِم َّر ِعليه ِمأل ِمنِق ْومه ِسخ ُروا ِمنه ِقالِ
قال تعاىل▬ :ويصنع ِالفلك
َ ْ َ ُ ْ َّ َ َّ َ ْ َ
ُ َ َ َْ َ َ
ون♂ [هود ]38 :
سخ ُرِمنك ْمِكماِتسخ ُر ِ
واِمناِفإناِن ِ
إنِتسخر ِ
َ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َََْ ََ ْ َْ َ َ َ
َ
بل وجادهلم كثرياا ،قال تعاىل▬ :قالواِياِنوحِقدِجادتلناِفأكَثتِجدانلا♂

[هود ]32 :
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ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

َ َ َ َ ُ َّ َ
ويف النِّهاية ،مل يؤمن معه َّإال ق َّلة ،قال تعاىلَِ ▬ :وماِآم َنِمعهِإَلِقليلِ♂

ِ75

[هود ]40 :
لكم أن تتخيَّلوا املجهود الذي بذله نوح ♠ يف دعوتم!
السفينة،
«وطال به األمدَّ ،
ونوع أساليب الدَّ عوة ،ويف األخري تعب وهو يصنع َّ
ثم يرى ابنه وهو يغرق
السفينة ،فحياته جهاد وتعب وتضحيةَّ ،
ثم تعب وهو يقود َّ
َّ
عز َّ
مع القوم الكافرينّ ،
وجل .وقد
حتمله نوح ♠ يف ذات اهلل َّ
كل هذا ممَّا َّ
وهم قد انحرفوا عن ال َّتوحيد ،ووقع فيهم ِّ
الّشك ،ومع
جاء نوح ♠ إليهم ُ
هذا كانت هلم تأويالت يف رشكهم هذا كعادة امل ُّشكني يف ّ
كل زمان ومكان ،وهذا
ألّنم كانوا يعتقدون أن ود اا وسواع اا ويغوث ويعوق ونّسا ا
مما ُيس ِّبب طول الدال؛ َّ
كانوا قوم اا صاحلني ،ويقصدون بالتقرب إليهم أن يقربوهم إىل اهلل ،وأن يتوسلوا
هبم إىل اهلل ..إىل غري ذلك ،فاملعركة إذ اا كانت مع أناس يظنون أّنم عىل احلق ،وأن
ما عملوه هو الصواب ،فهي أشق عىل الداعية من مواجهة قوم يعرفون أّنم عىل
ضالل ،وإن كابروا وعاندوا ،لكن األمد يطول مع من يتوهم ويظن أنه عىل احلق،
فعانى نوح ♠ مع قومه أشد املعاناة ،حتى نّصه اهلل سبحانه وتعاىل وأهلك
القوم الكافرين69 ».

 69من مقال للدكتور جسفر احلوايل بعنوان "أسباب تفضيل أويل العزم المسة عىل غريهم"

ِ76

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

إشعياءِيتعرىِثالثِسنوات!
َِّ
يبِ
انلَّ يِ
ِ

سمى أيض اا ملك األنبياء!
سميه النَّصارى «بولس العهد القديم» ،و ُي َّ
هذا النبي ُي ّ
فتقول «دائرة املعارف الكتابية» :
« يَبز إشعياء بني جيع أنبياء إْسائيل كملك عليهم جيع اا ،والسفر الذى حيمل
اسمه يعتَب من أروع ما كتب يف كل اآلداب ،وموضوعه هو "الالص باإليامن"
فإشعياء هو بولس العهد القديم».
ولقد آتاه اهلل بآية و ُأعجوبة! وياهلا من ُأعجوبة ،فاآلية هي أن يميش حافياا
عرى ملُدَّة ثالث سنوات! لنقرأ ما ورد يف سفر إشعياء :4-3 / 20
وم َّ
ُ
الر ُّب« :ك ججام جم جشى جعبدي إ جشعيجا ُء ُم جع ًّرى جو جحافياا جثالج ج
ث سنني ،آ جي اة جو ُأع ُجوبج اة
جف جق جال َّ
كُوش ،الفت جي ج
كُوش ،هكج جذا جي ُس ُ
ّص جو جج ج
ال جء ج
ّص جو جع جىل ج
ان
وق جمل ُك جأ ُّش ج
ور جسب جي م ج
جع جىل م ج
الش ُي ج
جو ُّ
ّص.
وخُ ،ع جرا اة جو ُح جفا اة جو جمك ُشويف األجستجاه خز ايا مل ج
يقول ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطى» ُمع ِّلقاا عىل هذه املعجزة املُبهرة :
غري قلوهبم ويؤ ِّنبهم عىل ا ِّتكاهلم عىل مّص
اهلل أن ُحي ِّرك مشاعر شعبه ،و ُي ِّ
«أراد ُ
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ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ77

وكوش ،لذا طلب من نبيَّه أن يميش أمام َّ
الشعب ُعرياناا حايف القدمني مل ُ َّدة ثالث
سنوات ،ليكون هو نفسه ُنبُ َّوة عام سيحل بمّص وكوش حني يسبيهام آشور ويقود
ُعظامئهام للسبي عبيدا ا عراة حفاة األقدام ومكشويف األستاه  ..صار إشعياء نفسه آية
كل ناظريه من أجل ما ّ
وأعجوبة يستهزئ به ّ
حل به ،وذلك ألجل خالص شعبه
ومنعهم من االتكال عىل فرعون مّص».
وتقول «دائرة املعارف الكتابية» تعليق اا عىل هذه املعجزة :
«ويصف اإلصحاح العّشون زحف ْسجون عِّل مّص وكوش وحيتوي عِّل
عرى
نبوة متّصة  -يف صورة رمزية  -عن انتصار أشور عىل مّص وكوش ،فبسريه ُم َّ
وحافياا ثالث سنني ،حاول أن ُيعلِّم شعب أورشليم أن حصار أشدود ليس إ َّال وسيلة
يستمر املنحازون ملّص يف أورشليم،
لغاية يف خطة محلة ْسجون ،وأنَّه ملن احلامقة أن
ّ
يف تشجيع االستناد عىل مّص ملتمسني العون منها».
فميش إشعياء عاري اا مل ُدَّ ة ثالث سنواتَ ،شء يؤمن به النَّصارى عىل أنَّه حدث
تارخيي حقيقي ،وإن كان سبب ذلك إشارة ليشء آخرَّ ،إال أنَّه حدث وتع َّرى
كمعجزة وآية ! ...
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ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ78

ويقول أيض اا «التَّفسري التَّطبيقي»
عن هذه امل ُعجزة املُبهرة :
يتجول
«كان أمر اهلل إلشعياء أن
َّ
عاري اا مل ُدَّ ة ثالث سنوات ،وهو اختبار
ُمذ ّل  ..طلب اهلل من إشعياء أن يقوم
بأمر يبدو ُمزي اا وغري منطقي»...
وإليكم صورة من الكتاب:

تعرى فع ا
ال ثالث سنوات ماشي اا يف
فال َّتفاسري املسيحية ُتؤكِّ د عىل أ َّن إشعياء َّ
 73التفسري التطبيقي للكتاب املقدس صفحة .1406

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ79

َّ
الشوارع! وهذا هو ملك األنبياء يف الكتاب امل ُقدَّ س! يميش عاري اا وحافي اا ثالث
عز َّ
وجل وبأنبياء اهلل عليهم
سنوات! هل يقبل هذا عاقل؟! أليس هذا استهزا اء باهلل َّ
السالم! ولكن كام ذكرت ،ليس اهلدف هو ال َّتشكيك وال َّتقليل واالستهزاء باألنبياء
َّ
فحسب ،بل َّ
إن اهلدف احلقيقي هو التَّشكيك يف اهلل تعاىل نفسه!

ِ80

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

َّ ُ
بِهلوشعِ:اذهبِوخذِنلفسكِامرأةِزنا! ِ
الر ِ
قالِ ِ

تتعجب كثرياا من ال ُعنوان وال تنزعج ،فال ُعنوان منقول حرفي اا من الكتاب
ال
َّ
املُقدَّ س!
ّ
كل ُمسلم يعرف َّأول آية نزلت من القرآن الكريم عىل نبينا حممد ﷺ ،وهي
ْ ْ ْ ِّ َ َّ
َ ََ
ق♂
اآلية األوىل من سورة العلق ،قال تعاىل▬ :اق َرأِباسمِ َربكِاَّليِخل ِ
ّ
وكل ُمسلم يعرف فاحتة القرآن الكريم:
ْ َ ْ ُ ي َ ِّ ْ َ َ
ِالر ْْحن َّ
▬ِمْسِبِاهلل َّ
ني♂
ِربِالعالم َِ
اْلمدِّلل
ِالرحيمِِ*ِ ِ
بالصالة
ولكن يف الكتاب امل ُقدَّ س ،األمر خيتلف! فلم يأمر اهلل نبيه «هوشع» َّ
الزكاة ،ولكن أمره بأن يأخذ امرأة زنا! وهذا كان ّأول أمر من اهلل له!
أو َّ
ص ورد يف سفر هوشع :2 / 1
النَّ ّ
ب هل ُ ج
الر ُّب ُه ج
وش جع« :اذ جهب ُخذ لنجفس جك ام جرأ ج جة زناى
الر ُّ
وش جع ،جق جال َّ
جأ َّو جل جما جك َّل جم َّ
ت
وم جر بن ج
جو جأوالج جد زناى ،ألج َّن األجر جض جقد جزنجت زناى تجاركج اة ا َّلر َّب» ،.جف جذ جه ج
ب جو جأ جخ جذ ُج ج
دب ج
الي جم ،جف جحب جلت جو جو جلدج ت جل ُه ابناا..
الو ُضوح ،ولن ُينكر معناه َّإال ُمكابر ُيدافع عن الكتاب املُقدَّس
نص يف غاية ُ
ّ

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ81

جرد تَبير ما وجدوه يف ُكتُبهم املُقدَّ سة التي تس َّلموها من اليهود
دفاع اا أعمى ،مل ُ َّ
أعداء اهلل! وكيف ال يكونوا أعداء اهلل وقد ا َّدعوا َّ
أن اهلل ُسبحانه وتعاىل أمر
بالفحشاء! األمر بالفحشاء!
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
اّلل ِأم َرنا ِبها ِِۗ
قال تعاىل▬ :وإذا ِفعلوا ِفاحشةِ ِقالوا ِوجدنا ِعليها ِآباءنا ِو ِ
ُ ْ َّ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون♂
َلِتعلم ِ
اّللِماِ ِ
ىلعِ ِ
ونِ ِ
َلِيأم ُِرِبالفحشاءِِِۗأتقول ِ
اّللِ ِ
نِ ِ
ل ِإ ِ
قِ
[األعراف]28 :
وكالعادة ،نجد َّ
يتحجون بالفواحش واآلثام املنسوبة ألنبياء بني
أن املسيحيني
َّ
الزنا املنسوبة لداود ♠ ،والكفر املنسوب
وهبتان اا ،مثل فاحشة ِّ
إْسائيل زوراا ُ
الصنم املنسوب هلارون ♠ ،وهكذا يقولون َّ
أن
لسليامن ♠ ،وصناعة َّ
هوشع كذلك ليس أفضل حاالا من إخوته األنبياء ،ولكن املُشكلة الكُ َبى هي َّ
أن
ِّاختاذ هوشع المرأة زانية كان بأمر من اهلل ُسبحانه وتعاىل!
فّسو الكتاب
وحتى ال نكون ُمتحاملني عىل هذا اإليامن ،لنقرأ ما يقوله ُم ِّ
امل ُقدَّ س عن هذه الق َّصة ،ففي «التَّفسري التَّطبيقي للكتاب امل ُق َّدس» نجد اآليت :
الزواج ،و ُتس ِّبب له متاعب
بالزواج من امرأة غري أمينة لعهد َّ
ب هوشع َّ
الر ُّ
«أمر َّ
كثرية ،وكام فقدت جومر اهتاممها هبوشع وجرت وراء ُع ّشاق آخرين ،هكذا ُيمكننا
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ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ82

بالر ّب».
أن نفقد بسهولة تقديرنا لعالقتنا
َّ
الاصة َّ
ويقول ال َّتفسري نفسه يف مقدِّ مة السفر75:

ُ

ِّ

« َّ
ب واقعية مأساوية وحقيقية ،وهو حيكي ما
إن سفر هوشع عبارة عن ق َّصة ُح ّ
وراء ق َّصة َّ
ب اهلل لشعبه ورد فعل عروسه ،فقد أخذ
اب وزوجته ،عن ق َّصة ُح ّ
الش ّ
العهد وكان اهلل أمين اا له».
ويقول الدكتور القس «صموئيل يوسف»76:

ّ

«يرى البعض َّ
أن ق َّصة زواج هوشع من جومر ،والتي َُت ِّثل ثالثة إصحاحات
السفر ،أعقد امل ُشكالت يف الكتاب
من ِّ
امل ُقدَّ س عىل اإلطالق ،فنقرأ الكلامت
الر ُّب إىل هوشع قائ ا
ال:
التي تك َّلم هبا َّ
"اذهب ُخذ لنفسك امرأة زنى وأوالد
وتزوج هوشع النبي من
زنى"،
َّ
جومر»...
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ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

وتقول « دائرة املعارف الكتابية»77:

 77دائرة املعارف الكتابية  -الزء الثاّن  -صفحة 591

ِ83

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ84

و ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» قاهلا ُمد ّوية ورصحية وواضحة ُو ُضوح َّ
الشمس
يف كبد النَّهار يف تعليقه عىل هذا النَّص78:

ّ

فّسين ،ولكن هذا رأي الغالبية من
هذا ليس رأي هذه املجموعة فقط من امل ُ ِّ
ال79:
مفّسي النَّصارى ،وهذا ما أكَّ ده ُ
القمص «تادرس يعقوب ملطي» قائ ا

ُ ِّ

ُّ

«يرى ق َّلة من الدَّ ارسني َّ
أن ما ورد يف هذا اإلصحاح ،واإلصحاح الثالث ،مل
جيكُ ن َّإال ُجم َّرد رؤيا أو ق َّصة رمزية ،قدمت َّ
للشعب للكشف عن بشاعة ُس ُقوطهم
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احلي ،وخيانتهم له ،عوض االلتزام بالعهد امل ُقدَّ س معه،
وانحرافهم عن عبادة اهلل ّ
اهم؛ غري أ َّن غالبيّة
ومع هذا ك ّله فاهلل يطلبهم ،ويو ّد أن ير ّدهم إليه ُمقدِّ اسا إ َّي ُ
الدَّ ارسني يرون أ َّن ما جاء ُهنا هو حقيقة واقعةَّ ،
وأن اهلل أراد أن خيتَب النبي املرارة
َّ
الشديدة معه بسبب انحراف إْسائيل ،ويعلن للبّش ّية مدى رعاية اهلل وحبه
لإلنسان».
ص ليشء آخر ،ولكن ما ُّي ّمنا هو إثبات وقوع
ملحوظة :قد يكون يرمز النِّ ّ
الزواج ،وقد جئنا باملراجع التي
الزواج من زانية ،مع استمرار خيانتها لزوجها بعد َّ
َّ
ُّصح َّ
تم فع ا
ال.
بأن الزواج من زانية ّ
ت ِّ

اعرتاضِوالرد ِ
َِّ
يزعم البعض َّ
ص الوارد يف ّأول
أن النَّ ّ
سفر هوشع ،وحتديد اا عبارة «امرأة زانية» ،ال
ص العَبي كام
تعنى ِّ
الزنا احلقيقي! لنقرأ النَّ ّ
ورد يف كتاب «العهد القديم عَبي  -عريب
الس ُطور» :
ترجة بني ُّ
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ص ،وعىل القارئ أن ُيراجع كالمي ليتأكَّد
لن ُأطيل أكثر من ذلك يف هذا النَّ ّ
َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ
اِيلتِنِقدمتِْلَياِتِ♂
صحة نقِّل ،ه َّيا قبل أن تأيت ال َّلحظة التي تقول فيهاِ ▬ :ي
من َّ
اجع!
[الفجر ،]24 :فاحلياة احلقيقية هي التي تأيت بعد املوت! جراجع جقب جل أن ت جُر ج
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اإلسالمِوتزنيهِاألنبياء ِ
درس صفاته
بم ِّ
درس ل ُيع ِّلم أبناءك .هل ستأيت ُ
بم ِّ
خت َّيل معي أنَّك َّقررت أن تأيت ُ
كصفات أنبياء الكتاب املُقدَّ س؟! بال َّطبع ال.
إذا كان اإلنسان ال يرىض أن خيتار مثل هذه االختيار السيئة ،فكيف خيتار اإلهل
مثل هذه االختيارات؟!
اهلل تبارك وتعاىل عن سوء
الكتاب امل ُقدَّ س احلقيقي هو الكتاب الذي ُي ِّنزه ج
اختياره ألنبيائه ،وهذا الكتاب هو ال ُقرآن الكريم ،الكتاب الذي جاء به الرسول
الاتم حممد ﷺ ،فلو َّ
وسنَّة نبينا الكريم ﷺ،
أن إنساناا ُمنصفاا قرأ القرآن العظيمُ ،
بحيادية ،لوجد سرية عطرة لألنبياء عليهم صلوات اهلل وسالمه ،فال ُتلصق هبم
ال ُّت جهم واالفرتاءات.
ُ َّ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ك َ
ِومنِذ ِّريتناِ
قال تعاىل عن إبراهيم ♠▬ :ربناِواجعلناِمسلمني ِل
ُ َّ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َّ ُ
اب َّ
يم♂
ِالرح ُِ
أمةِمسلمةِلكِوأرناِمناسكناِوتبِعليناِإ ِنكِأنتِاتلو
[البقرة]128 :
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الشيخ «حممد متويل الشعراوي» ع َّلق عىل هذه اآلية الكريمة قائ ا
ال :
«يف هذه اآلية الكريمة ُدعاء إبراهيم وابنه إسامعيل ،وكانا يقوالن :يا رب أنت
أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا ما أمرتنا ،وليس معنى ذلك أنَّنا اكتفينا
َّ َ
ومراتَ ▬ .ر ِبناِ
مرات َّ
بتكليفك لنا ،ألن َّنا نريد أن نذوق حالوة التَّكليف منك َّ
ُ ْ َْ َ َ
كل ُأ ُمورنا إليكَّ .
ك♂ ُنس ِّلم ّ
إن اإلنسان ال ُيمكن أن ينتهي من
واجعلناِمسلمنيِل ِ
تكليف ليطلب تكليفاا غريه َّإال إذا كان قد عشق حالوة ال َّتكليف ،ووجد فيه
استمتاع اا ،وال جيد اإلنسان استمتاع اا يف ال َّتكليف َّإال إذا استحْض الزاء عليهُ ،ك َّلام
عمل شيئ اا استحْض النَّعيم الذي ينتظره عىل هذا ال جع جمل فطلب املزيد».
يا له من تكريم!
عز و َّ
جل؟!
أين هذا الكالم مما قاله الكتاب امل ُقدَّ س عن أنبياء اهلل َّ
قال تعاىل عن موسى ♠:
َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ي َ َْ ُ ْ َ َ َ
ْ َ َ ُ َ َ
ُ
▬ َوإذ ِقال ِموىس ِلق ْومه ِياِق ْوم ِاذك ُروا ِنعمة ِاّلل ِعليك ْم ِإذ ِجعل ِفيك ْمِ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ِّ ْ َ َ
ني♂ [املائدة ]20 :
ِوآتاكمِماِل ْم ِِيؤتِأحداِمنِالعالم َِ
أنبياءِوجعلكمِملوَك
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َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َ ِّ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
ِوبكالِمِ
وقال تعاىل▬ :قال ِياِموىس ِإِّن ِاصطفيتك ِىلع ِانلَّاس ِبرساَلِت
َّ
َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ِّ
ين♂ [األعراف ]144 :
ِوكنِم َنِالشاكر َِ
فخذِماِآت ِيتك
يقول الشيخ «حممد جال ال ِّدين القاسمي» :
َ َ
ِوبكالِمِ♂ أي:
«أي اخرتتك عىل أهل زمانك ،وآثرتك عليهم ▬برساَلِت
َ ُ ْ
َُْ َ
ك♂ أي ما أعطيتك من رشف النبوة واملناجاة
وبتكليمي إياك ▬فخذ ِما ِآتيت ِ
َّ
ُ ْ
ين♂ أي عىل النعمة يف ذلك».
▬ َوكنِم َنِالشاكر َِ
ويقول الشيخ «حممد متويل الشعراوي» :
« ُهناك فرق بني اصطفاء رسالة ُم نفردة ،وبني اصطفاء يف رسالة ومعها َشء
درس لتالميذ،
كم ِّ
زائد ،وأرضب هذا املثل  -وهلل املثل األعىل  -فإذا جئت ُ
ثم أعطيت الثاّن قلاما وزجاجة
وأعطيت واحد اا منهم هدية عبارة عن قلم كمكافأةَّ ،
األول هبدية القلم ،واصطفيت اآلخر باجتامع
حَب ،أنت بذلك اصطفيت ال ِّتلميذ َّ
بالرسالة كام اصطفى
قلم وزجاجة حَب يف هدية واحدة .واالصطفاء ُهنا ملوسى ِّ
الر ُسل باإلضافة إىل رشف الكالم».
غريه من ُّ
 82تفسري حماسن التأويل "القاسمي" للشيخ حممد جال الدين سعيد بن قاسم القاسمي حتقيق حممد باسل
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ْ َ َ ْ ُ
ْ َ َ يُ َ
وقال تعاىل عن عيسى ♠▬ :إذ ِقال ِاّلل ِيا ِعيىس ِاب َن ِم ْري َم ِاذك ْرِ
ْ ُ ُ ُ َ ِّ
َْْ ََْ
َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
ِوكهالِ
ادلتكِإذِأيدتكِب ُروحِالقدسِتكل ُمِانلَّاسِيفِالمهد
نعميتِعليكِوىلعِو
ْ
َ
َََْ
َ َ ْ ُُْ
َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ
ِّ
ِواتلَّ ْو َراةَ َ
ِواْل ْك َم َة َ
اب َ
ِوإذ َِتلق ِم َن ِالطني ِكهيئةِ
ِواإلجنيل
وإذ ِعلمتك ِالكت
َ
َ
ْ َ ْ
ْ َُْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َّ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ
ِوإذِ
ِواألب َرص ِبإذِّن
كمه
الطري ِبإذِّن ِفتنفخ ِفيهاِفتكون ِطريا ِبإذِّن ِوتِبئ ِاأل ِ
ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ َ َ َّ
ِاَّل َ
ينِ
َترجِالموَتِبإذِّنِوإذِكففتِبِنِإْسائيلِعنكِإذِجئتهمِبابليناتِفقال
َ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ
نِهـذاِإَلِسحرِمبنيِ♂ [املائدة ]110 :
كفرواِمنهمِإ ِ
كرم عيسى ♠ ،إذ أ َّيده بروح ُ
عز َّ
القدُ س ،فهو مؤ َّيد من اهلل،
فاهلل َّ
وجل َّ
وآتاه اهلل ُمعجزات ،واصطفاه واصطفى َّأمه مريم عليهام السالمَّ ،
ولعل قول نبينا
َ
َ َ ْ
َ ُْ
ﷺ رد عىل ِّ
كل ما يزعمه النَّصارى حيث قال َ« :ل ِتط ُروينِ ِكما ِأط َرتِ
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ
وهل».
ِو َرس ُِ
انلصارىِابنِمري ِمِ،فإنماِأناِعبد ِهِ،فقولواِعبدِاّلل
الروح ُ
القدُ س
يف ،فليس معني أنَّه مؤ َّيد من ُّ
وعبارة «تطروّن» تعني :ال تغالوا ّ
أنَّه ُيع جبد! فال َّتأييد يف حدِّ ذاته يؤكِّ د أنَّه بّش رسول وليس إهل ااَّ ،
ألن اإلهل ال يؤ َّيد!
عز َّ
ص املُعجزات ،فهذا حال ّ
َّأما فيام ُ
وجل! فكيف ُيصدِّ قهم
كل أنبياء اهلل َّ
خي ّ
عز َّ
وجل تكون ُح َّجة عليهم؟!
أقوامهم بدون ُمعجزات من اهلل َّ
َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
ِواْلكم ِة♂ ،ت ُِّبني بشكل قاطع أنَّه ليس
ِالكتاب
وقوله تعاىل▬ :وإذ ِعلمتك ِ
 84رواه البخاري.3445 :
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إهل اا ،فكيف إلهل أن يتع َّلم؟!

األنبياءِأفضلِخلقِاهلل ِ
عز َّ
وجل أن جعل األنبياء أفضل خلق اهلل.
إ َّنه من كرم اهلل َّ
َ ْ َ ُ يَ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ
يَ يَ َ
َ َُ َ َ
يمِىلعِق ْومهِن ْرفعِد َرجاتِمنِنشاءِ
قال تعاىل▬ :وتلكِحجتناِآتيناهاِإبراه
َ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َ
يَ َ يَ َ َ
َََْ ْ
اِونوحاِهدينا ِمنِ
ِربك ِحكيم ِعليمِ ِ*ِووهبناِهل ِإسحاق ِويعقوب ِلُك ِهدين
إن
َ ْ ُ َ ْ ُ ِّ َّ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ
ان ِوأيوب ِويوسف ِوموىس ِوهارون ِوكذلك ِجنزيِ
ِوس ِل ِي ِم ِ
قبل ِومن ِذريته ِداود ِ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
ْ َ َ
ُْ ْ
َّ
ني ِ* ِ َوإسماعيلِ
ِوإيلَاس ُِك ِم َن ِالصاْل َِ
ني ِ* ِوزكريا ِو َيَي ِوعيىس
المحسن ِ
َ ُ ًّ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َْ َ َ َُ َُ َُ
ني♂ [األنعام]86 - 83 :
لُكِفضلناِىلعِالعالم َِ
ِولوطاِو ِ
واليسعِويونس
هذا هو ال َّتكريم ،أن جعلهم أفضل العاملني ،األنس والن وكل ما دون اهلل
ُسبحانه وتعاىل .هكذا يكون ال َّتكريم وال َّتفضيل ،وليس باالتام بال ِّزنا واألفعال
امل ُشينة والدَّ نيئة التي ُيوصف هبا األنبياء يف ُك ُتب اليهود والنَّصارى ،فاإلسالم جاء
الصحيحة التي تليق هبم.
ّ
باحلق ،وأنصف هؤالء األنبياء ،ووضعهم يف مكانتهم َّ
َّ
الو ُقوع يف الكبائر ،وعصمهم يف تبليغ
إن اهلل ُسبحانه وتعاىل حفظ األنبياء من ُ
الرسالة ،وهو ما تفرد به األنبياء عن سائر البّش تكرياما هلم ،وحفاظ اا عىل مكانتهم
ِّ
الساموية التي جاؤوا هبا!
للرسالة َّ
بني أقوامهم ،واحرتام اا ِّ
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يقول الشيخ «حممد القن ّوجي» يف تفسريه «البيان يف مقاصد القرآن»85:

َ ُ ًّ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ
ني♂ ،أي ّ
فضلناه بالنُّبُ َّوة عىل عاملي
لُك ِفضلنا ِىلع ِالعالم َِ
«▬و ِ
وكل واحد َّ
زمانه ،والملة معرتضة .و جيس جتد ّل هبذه اآلية من يقولَّ :
إن األنبياء أفضل من
املالئكةَّ ،
ألن العامل اسم لكل موجود سوى اهلل ،فيدخل فيه املالئكة».
الر ُسل جيع اا،
كمسلمني نؤمن أ َّن اهلل تعاىل أرسل هؤالء ُّ
وال جش ّك أنَّنا ُ
نفرق بني أحد من ُر ُسله.
فال ُ ِّ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ
ي
َّ ِّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ
ِوالمؤمنون ُِك ِآم َن ِباّللِ
ِالرسول ِبماِأنزل ِإ ْيله ِمنِربه
قال تعاىل▬ :آمن
َ
َ
ُ ََ ُ ْ َ َْ َ َ َْ
َ َُُ
ُ
َ
َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ِّ
ِوأطعناِ
ني ِأحد ِمن ِرسلهِ ِوقالوا ِسمعنا
ِوكتبه ِ َو ُرسله َِل ِنفرق ِب
َومآلئكته
ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ
ري♂ [البقرة ]285 :
اِوإ ْيلكِالمص ُِ
كِربن
غفران ِ
وقد ورد يف تفسري «املنتخب»86:

سوون
ور ُسلهُ ،
وهم يُ ُّ
«آمن معه املؤمنون ،كل منهم آمن باهلل ومالئكته وكُ تُبه ُ
فرق بني أحد من ُر ُسله ،وأكَّ دوا
بني ُر ُسل اهلل يف اإليامن هبم وتعظيمهم ،قائلني :ال ُن ِّ
فتح البيان يف مقاصد القرآن ملؤلفه أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن عِّل ابن لطف اهلل احلسيني
ُ 85
البخاري القنَّوجي (املتوىف1307 :ـه) املجلد الرابع صفحة .186
86

املنتخب يف تفسري القرآن الكريم تأليف لنة من علامء األزهر الصادر عن املجلس األعىل للشئون
اإلسالمية صفحة .69
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إيامّنم القلبي بقوهلم ال ِّلساّن ُمتَّجهني إىل اهلل يف خطاهبم :ربنا سمعنا تنزيلك
امل ُحكم واستجبنا ملا فيه ،فامنحنا مهللا مغفرتك ،وإليك وحدك املصري واملرجع».
عز َّ
وجل ُم َّنزهون عن الكبائر ،وليس منبني أنبياء
ونحن نؤمن بأ َّن ُر ُسل اهلل َّ
اهلل ُسبحانه وتعاىل من زنا أو قتل أو كفر مث ا
ال!
قال

شيخ اإلسالم «ابن تيمية» رمحه اهلل87:

ون جعن الكج جبائر ُد ج
وم ج
الص جغائر ُه جو جقو ُل جأكثجر
ون َّ
« جفإ َّن ال جقو جل ب جأ َّن األجنب جيا جء جمع ُص ُ
ُع جل جامء اإلس جالم ،جو ججيع ال َّط جوائف ،جحتَّى إ َّن ُه جقو ُل جأك جثر جأهل ال ج
احل جسن
كجام جذكج جر جأ ُبو ج
كجالم ،ج
اآلمدي جأ َّن جه جذا جقو ُل جأك جثر األجش جعر َّية ،جو ُه جو جأي اضا جقو ُل جأك جثر جأهل التَّفسري جواحلجديث
الص جح جابة جوالتَّابعنيج جوتجابعيهم َّإال جما
الس جلف جواألجئ َّمة جو َّ
جوال ُف جق جهاء ،جبل ُه جو جمل جين ُقل جعن َّ
ُي جواف ُق جه جذا ال جقو جل».
الذهبي» رمحه اهلل88:
وقال اإلمام شمس «الدِّ ين َّ

الم ُهور يف ججتويز جذلك جع جىل األجنب جياء كج ذب ،جف َّأّن ُم ُمتَّف ُقو جن
« جف ُي جقال جما جذ جكر ُت ُه جعن ُ
 87جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية صادر عن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الّشيف 1995م
املجلد الرابع صفحة .319
 88املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال لإلمام شمس الدين الذهبي حققه ُحمب
الدين الطيب صفحة .155
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الرسا جلة ،وطاعتهم جواج جبة ،إ َّال عند
الس جالم يف تجبليغ ج
جع جىل عص جمة األجنبيجاء جعلجيهم َّ
الص جغائر ،جو جأ َّّنُم جال ُي جق ُّر ج
الج جوارج ،جوالُم ُهور ُجي ِّو ُز ج
ون جع جلي جها».
ون جع جليهم َّ
ويقول «ابن الوزير حممد القاسمي»89:

«أجع امل ُسلمون عىل عصمة األنبياء من الفواحش والكبائر املوبقات ،ومستند
المهور يف ذلك اإلجاع هو مذهب القايض أيب بكر ،ومنعها غريه بدليل العقل مع
اإلجاع ،وهو قول الكا ّفة ،واختاره األستاذ أبو إسحاق .وكذلك ال خالف َّأّنم
الرسالة والتّقصري يف التّبليغ».
معصومون من كتامن ِّ
هكذا نؤمن ،فليس عندنا نبي يزّن ،أو نبي يكفر ويصنع األصنام! هذا ك ُّله ال
عز َّ
وجل أنبياءه ،فهو تعاىل الذي اختارهم! وال
اهلل َّ
ُو ُجود له يف اإلسالم ،فلقد َّ
كرم ُ
عز َّ
نعتقد كام يؤمن النَّصارى َّ
وجل ال
بأن البابا يستطيع اختيار آباء الكنيسة ،واهلل َّ
يستطيع أن خيتار األنبياء الذين يليقون بلرسالته!

وض البجاسم يف ِّ
اَّلل جع جليه جو جسلَّ جم – البن الوزير حممد القاسمي املتوىف
الر ُ
َّ 89
الذ ِّب عجن ُسنَّة أيب ال جقاسم  -جص َّىل َّ ُ
840ـه ,قدمه الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد دار عامل الفوائد للنّش والتوزيع املجلد األول صفحة .231
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وصفِايلهودِهللِتعاىلِيفِالعهدِالقديم! ِ
قبل أن أكتب يف هذا الفصل ،أقول بداي اة :مهللا ِّإّن أبرأ إليك ممَّا أنقل ،فام
عت يف هذا الفصل َّإال توضيحاا ملا يعتقده اليهود والنَّصارى ،ودعو اة منِّي هلم
رش ُ
ج ج
حق اإليامن،
أنزلت من كتاب ّ
حق اإليامن ،ويؤمنوا بام
رب ،ليؤمنوا بك ّ
ج
كام أمرتنا يا ّ
أرسلت من ُر ُسل ،عليهم صلوات اهلل وسالمه.
وما
ج
اعتقادي وإيامّن هو أنَّه ال يوجد كتاب آخر عىل وجه األرض أساء هلل ُسبحانه
وتعاىل كام أساء الكتاب امل ُقدَّ س.
َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ
قال تعاىل▬ :فتعاىلِاّللِالملكِاْلَقِ♂ [طه]114 :

َّ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
َ ََ
َْ َ ُ ُ َْ َ ْ َ َ
وقال تعاىلَ ▬ :وماِقد ُرواِاّلل ِحق ِقدره ِواألرض ِْجيعاِقبضته ِيومِالقيامةِ
َ
َ َّ َ ُ َ ْ َّ
ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
ون♂ [الزمر]67 :
ِوتعاىلِعماِيَّشك ِ
ماواتِمطوياتِبيمينهِسبحان ِه
والس
مهللا اهدهم لّصاطك امل ُستقيم ،واهد هبم ،واجعلهم سبب اا ملن اهتدى ...
العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنَّصارى بكُ ّل ُو ُضوح ألصق باهلل
ُسبحانه وتعاىل ّ
ال عن نبي ،فض ا
بملك ،فض ا
ال عن
كل صفات النَّقص التي ال تليق ج
لرب األنبياء ُسبحانه
السالم ،هبدف اإلساءة ّ
إهل! فكام أساءوا ألنبياء اهلل عليهم َّ
وتعاىل بشكل غري ُمبارش ،أساؤوا هلل ُسبحانه وتعاىل أيضاا بشكل ُمبارش.

ِ96

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

َّ
َْ َ
َْ
فِوي ِن ِدم! ِ
ِ
ِ
نِويتأس
اإلهلَِي َِز
ِ
هكذا يصف الكتاب امل ُقدَّ س اإلهل يف اليهودية واملسيحية!
ثم ُنع ِّلق .نجد يف سفر التكوين :7–1 / 6
لنقرأ بأنفسنا َّ

َّاس جيكثُ ُر ج
جو جحدج ج
ون جع جىل األجرض ،جو ُولدج جهلُم جبنجات ،جأ َّن جأبنجا جء اهلل جر جأوا
ث ج َّملا ابتجدج جأ الن ُ
جبنجات النَّاس جأ َّّنُ َّن جح جسنجات .جف َّ ج
اخت ُذوا ألجن ُفسهم ن جسا اء من ِّ
الر ُّب:
كُل جما اخت ُجاروا .جف جق جال َّ
ين ُروحي يف اإلن جسان إ جىل األج جبد ،ل جز جي جغانهُ ،ه جو جب جّش .جوت ُ
ين
جكُون جأ َّي ُام ُه م جئ اة جوعّش ج
«الج جيد ُ
جسنج اة» .ج
كجان يف األجرض ُط جغاة يف تل جك األجيَّام .جو جبعدج ذل جك جأي اضا إذ جد جخ جل جبنُو اهلل جع جىل
ين ُمن ُذ الدَّ هر جذ ُوو اسم .جو جر جأى
جبنجات النَّاس جو جو جلد جن جهلُم جأوالج اداُ ،
هؤالجء ُه ُم الج جباب جر ُة ا َّلذ ج
رشير ك َُّل
الر ُّ
َّ
رش اإلن جسان جقد جكثُ جر يف األجرض ،جوأج َّن ك َُّل ت ججص ُّور جأفكجار قجلبه إن جَّام ُه جو ِّ
ب أج َّن ج َّ
الر ُّب « :جأحمُو
ب جأنَّ ُه جعم جل اإلن جسا جن يف األجرض ،جوتجأج َّس ج
الر ُّ
ف يف جقلبه ،جف جق جال َّ
جيو م ،فج جحز جن َّ
ان ا َّلذي جخ جلق ُت ُه ،اإلن جس ج
جعن جوجه األجرض اإلن جس ج
ان جم جع جهبجائ جم جو جد َّب جابات جو ُط ُيور ال َّس جامء،
الر ِّب...
ألج ِّّن جحزن ُت جأ ِّّن جعملت ُُهم ،جو جأ َّما نُوح جف جو ججدج نع جم اة يف جعينجي َّ
هل يستطيع عاقل أن يقول إ َّن هذا اإلهل يعلم الغيب؟! يندم وحيزن! فهو خالق
تزوجوا أبناء اهلل (بعض
البّش ،وبعد أن خلقهم أنجبوا بنات ،وبعد إنجاب البنات َّ
التَّفاسري تقول َّإّنم املالئكة!) ،فحزن وقال« :ال يدين روحي يف إنسان» ،وبعد ذلك
ثم حدث الطوفان!
أعطى للبّش فرصةَّ ،
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الطوفان حدث َّ
الّش الذي فعله اإلنسان!
ألن اإلهل بزعمهم جند جم عىل َّ ّ
السموات واألرض؟!
هكذا يؤمنون! فهل اهلل ال يعلم غيب َّ

ال جب ًّارا كجام ا
الر ِّب 9 .هذه جم جواليدُ ُنوح :كجا جن نُوح جر ُج ا
ال يف جأجيجاله .جو جسا جر
 90جو جأ َّما نُوح جف جو ججدج نع جم اة يف جعينجي َّ
ال جث جة جبننيج  :جسا اما ،جو جحا اما ،جو جيا جف ج
نُوح جم جع اهلل 10 .جو جولجدج نُوح جث ج
ث 11 .جوفج جسدجت األجر ُض أج جما جم اهلل ،جوامتجأل جت
اهلل األجر جض جفإ جذا ه جي قجد جف جسدج ت ،إذ جكا جن ك ُُّل جب جّش جقد جأف جسدج جطري جق ُه ع ججىل األ جرض.
األجر ُض ظُل اام 12 .جو جرأجى ُ
اهلل لن ُوحّ« :نجا جي ُة ك ُِّل جب جّش قجد أجت جت أ ج جمامي ،أل ج َّن األجر جض امتجألجت ظُل اام من ُهم .فج جها جأن جا ُمهلكُ ُهم جم جع
 13جف جق جال ُ
األجرض 14 .اصنجع لنجفس جك ُفلكاا من جخشج ب ُجفر .ججت جع ُل ال ُفل جك جم جساك جن ،جوتجطليه من جداخل جومن جخارج
جث مئجة ذ جراع جيكُو ُن ُط ُ
بال جقار 15 .جوهك ججذا تجصنج ُع ُه :جثال ج
ول ال ُفلك ،جو جَخسنيج ذ جراعاا عجر ُض ُه ،جو جثالجثنيج ذ جراعاا
اب ال ُفلك يف ججانبه .جم جساك جن
ارت جفا ُع ُه 16 .جوتجصنج ُع ك ًّجوا لل ُفلك ،جو ُت جك ِّم ُل ُه إ جىل جحدِّ ذ جراع من جفو ُق .جوت ججض ُع جب ج
ُسفل َّي اة جو ُمت ججو ِّس جط اة جوعُلو َّي اة ججت جع ُل ُه 17 .فج جها أجن جا آت بطُوفجان املجاء ع ججىل األجرض ألُهل ج
وح جحيجاة
ك ك َُّل جج جسد فيه ُر ُ
ت جو جبنُو جك
يم عجهدي جم جع جك ،جفتجد ُخ ُل ال ُفل جك جأن ج
الس جامء .ك ُُّل جما يف األجرض ي ج ُم ُ
وت 18 .جولكن ُأق ُ
من جحتت َّ
جوام جرأ ج ت جُك جون جسا ُء جبن ج
يك جم جع جك 19 .جومن ك ُِّل جحي من ك ُِّل ذي جج جسد ،اثنجني من ك ُّل تُدخ ُل إ جىل ال ُفلك الستب جقائ جها
جم جع جك .جتكُو ُن جذك اجرا جو ُأنثجى 20 .م جن ال ُّطيُور جكأججنجاس جها ،جوم جن الب ج جهائم جكأججنجاس جها ،جومن ك ُِّل جد َّبا جبات األجرض
ت ،جف ُ
خذ لنجفس جك من ك ُِّل جط جعام يُؤك ُجل جواججع ُه
جكأججنجاس جها .اثنجني من ك ُّل تُدخ ُل إ جلي جك الستب جقائ جها 21 .جو جأن ج
اهلل .هك ججذا جف جع جل.
عندج جك ،جف جيكُو جن جل جك جو جهلجا جط جعا اما» 22 .جف جف جع جل نُوح جح جس ج
ب ك ُِّل جما جأ جم جر ُه به ُ
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ص العَبي حتى ال نُتهم ب جعدج م احليادية! وهو كاآليت :
لنقرأ النَّ ّ

فندم وغضب إىل قلبه!
بالرتجة املسيحية فحسب ،ولكن سنعود َّ
لن نكتفي َّ
للرتجة اليهودية
اإلنجليزية املوجود يف موسوعة «ميخون مامري» ،املوجودة عىل اإلنرتنت :
And it repented the LORD that He had made man on the
earth، and it grieved Him at His heart.
وهكذا نجد َّ
أن املعنى واضح حسب النَّص العَبي وترجتيه العربية
الصفات؟! حتى وإن كان من باب احلديث
واإلنجليزية ،فهل تقبلون عىل اهلل هذه ِّ
 91العهد القديم ( عَبي – عريب ) ترجة بني السطور للخوري بولس الفغايل صفحة .8
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0106.htm

9

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ99

مع البّش بال َّطريقة التي يفهموّنا ،فهل جيب علينا أن نفهم عن اهلل مثل هذه
الصفات؟! حاشا هلل..
ِّ
ب كام يزعمون!
الر ّ
لنقرأ أيض اا عن جندج م َّ
قصته الختيار «شاول» ،الذي اختاره ليكون ملك اا عىل إْسائيل ،وكالعادة
يف َّ
تامة ِّ
لكل َشء يملكه العدو ،حتى وإن كان من احليوانات!
كان اإلهل يأمرهم بإبادة َّ
وع جفا عن
فيأمرهم بإبادة الغنم والبقر والراف! ولكن «شاول» مل ُين ِّفذ هذا األمر ج
الرب عىل اختياره لشاول! ولكم أن تتخ َّيلوا أ َّن اإلهل يندم
بعض احليوانات! فندم َّ
عىل اختيار شخص كملك ،ألنَّه مل ُين ِّفذ أمر اإلبادة!
السموات واألرض؟! يا هلا من أباطيل!
هل هذا هو اهلل؟! هل هذا هو خالق َّ
لنقرأ الق َّصة كام وردت يف سفر صموئيل األول :11-1/ 15
ْسائ جيل.
جو جق جال جص ُموئ ُيل ل جش ُاو جل« :إ َّي ج
اي جأر جس جل َّ
الر ُّب ملجسح جك جملكاا جع جىل جشعبه إ ج
الر ِّب .هكج جذا جي ُق ُ
جو ج
اآلن جفاس جمع جصو جت كج ج
النُود :إ ِّّن جقد افت ججقد ُت جما جعم جل
ول جر ُّ
ب ُ
الم َّ
ّص .جف ج
اآلن اذ جهب
ْسائ جيل حنيج جو جق ج
ف جل ُه يف ال َّطريق عندج ُص ُعوده من م ج
جع جامل ُيق بإ ج
ف جعن ُهم جبل اقتُل جر ُجالا جوام جرأ جةا ،طفالا
جوارضب جع جامل جيق ،جو جح ِّر ُموا ك َُّل جما جل ُه جوالج تجع ُ
ب جو جعدَّ ُه يف جط ج
ْض جش ُاو ُل َّ
الي جم ،م جئتجي
الشع ج
جو جرضي اعا ،جب جق ارا جو جغن اجام ،جججالا جومح اجارا» .جفاستجح ج ج
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كجم جن
ّش جة آالجف جر ُجل من جّيُو جذاُ .ث َّم ججا جء جش ُاو ُل إ جىل جمدينجة جع جامل جيق جو ج
جألف جراجل ،جو جع ج ج
يف ال جوادي .جو جق جال جش ُاو ُل لل جقين ِّينيج « :اذ جه ُبوا حيدُ وا انز ُلوا من جو جسط ال جع جامل جقة ل جئالَّ
ْسائ جيل عندج ُص ُعودهم من
ُأهلكجكُ م جم جع ُهم ،جو جأنتُم جقد جف جعلتُم جمع ُرو افا جم جع ججيع جبني إ ج
ب جش ُاو ُل جع جامل جيق من جحوي جل جة جحتَّى ججميئ جك
رض ج
ّص» .جف جحا جد ال جقين ُّي من جو جسط جع جامل جيق .جو ج ج
م ج
يع َّ
الشعب
اج جمل جك جع جامل جيق جح ًّيا ،جو جح َّر جم جج ج
ّص .جو جأم جس جك جأ جج ج
إ جىل ُش ج
ور ا َّلتي ُم جقاب جل م ج
اج جو جعن خيجار ال جغن جم جوالبج جقر جوالثُّنيجان
ب جعن جأ جج ج
او ُل جوالشَّ ع ُ
السيف .جو جع جفا جش ُ
ب جحدِّ َّ
وها .جو ُّ
جوال جراف ،جو جعن ِّ
كُل األجم ج
الك املُح جت جق جرة جواملجه ُزو جلة
حي ِّر ُم ج
كُل الج ِّيد ،جو جمل جير جضوا جأن ُ ج
وها .جوك ج
او جل
ت جع جىل أج ِّّن قجد جج جعل ُ
ب إ جىل جص ُموئ جيل جقائالا« :نجدم ُ
جح َّر ُم ج
ت جش ُ
الر ِّ
جان جكالج ُم َّ
جملكاا ،ألجنَّ ُه جر جج جع من جو جرائي جو جمل يُقم جكالجمي» .جفاغت ج
الر ِّب ال َّلي جل
رص جخ إ جىل َّ
جاظ جص ُموئ ُيل جو ج ج
كُ َّل ُه.
احلق؟! هل علمتم اآلن ملاذا ال يدعو اليهود لدينهم؟!
هل هذا هو اهلل ّ
ويعلق ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطى» يف تفسريه قائ ا
ال :
الر ُّب لصموئيل كيف رفض شاول" :ندمت عىل ِّأّن قد جعلت
«لقد كشف َّ
ب شاول َّ
ألن
الر ُّ
شاول ملكاا ،ألنَّه رجع من ورائي ومل ي ُقم كالمي" ،لقد رفض َّ
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شاول رفضه ،ورجع من وراءه ليسلك حسب هواه .مل يقبل اهلل كقائد له يكون
األول يف حياته».
ب ندم َّ
ألن شاول رجع من وراءه ليسلك جح جسب هواه!
فالر ُّ
َّ
َّأما يف تفسري «السنن القويم لتفسري أسفار العهد القديم» فيقول :
« فندمت عرف الرب كل ما فعل شاول وكل ما كان يف قلبه وندامة اهلل والتغيري
يف تدبريه ناجتان من تغيري اإلنسان .فإذا تاب الاطئ يندم الرب عىل الّش الذي
أوعد به .أن اهلل يعَب عن عواطفه للبّش بلغتهم كام يعَب اإلنسان لإلنسان ليفهموا ».
يا للعجب من هذا اإلهل! أين جالل اهلل؟! هذا الكتاب من املفرتض أنَّه ُيع ِّلم
البّش األدب مع اهلل ،فهل هذا ُيع ِّلمنا األدب مع اهلل؟! يا هلا من ُع ُقول عقيمة
الصفات.
عاجزة ،تلك التي تصف اهلل تعاىل هبذه ِّ
واآلن علينا أن نسأل أنفسنا سؤاالا ،لو َّ
أن شخص اا أراد تشويه صورة اهلل ،فام
الذي سيقوله عن اهلل ُسبحانه وتعاىل أكثر ممَّا قيل يف الكتاب امل ُقدَّ س؟!
لسؤال َّإال إجابة واحدة ،وهي :ال َشء!
لن جتد عىل هذا ا ُّ
 94السنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم الزء الرابع صادر عن جممع الكنائس يف الّشق األدنى
صفحة .72
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اهللِيتعبِفريتاح! ِ
وجه هلل ُسبحانه وتعاىلَّ ،
وإال ونجدها يف الكتاب
ال توجد إساءة ُيمكن أن ُت َّ
عز َّ
وجه له يف القرآن الكريم.
اهلل َّ
وجل عىل هذه اإلساءات امل ُ َّ
املُقدَّ س ،وقد ر َّد ُ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
َّ َ َّ َ َ
قال تعاىل▬ :ولقد ِخلقناِالسماوات ِواألرض ِوماِبينهماِيف ِستة ِأيام ِوماِ
ُ
َ َّ َ
مسناِمنِلغوبِ♂ [ق]38 :
مسنا من تعب.
مسنا من ُل ُغوبّ ،
أي وما َّ
وما َّ
أظن أبد اا َّ
أن بّشا ا قد يصف اهلل ُسبحانه وتعاىل بالتَّعب! هذا بال َّطبع كان قبل
مل ّ
أن أقرأ الكتاب املُقدَّ س! ولو سألنا واحد اا من عا َّمة املُسلمني عن اعتقاد النَّصارى،
وأّنم يؤمنون َّ
قلت له إ َّّنم
بأن اهلل تعب واسرتاح ألنكر ذلك! وقد ال ُيصدِّ قني إذا ُ
َّ
يؤمنون بذلك! ولكنَّها احلقيقة التي ال يستطيع عاقل إنكارها ،فهذا كتاهبم ينطق هبا
ويعلن إيامّنم ،ونأخذ عىل سبيل املثال:
اح
رت ج
 التكوين  :2/ 2ج
اهلل يف ال جيوم َّ
السابع من جع جمله ا َّلذي جعم جل .جفاس ج ج
(و جف جر جغ ُ
السابع من ججيع جع جمله ا َّلذي جعم جل).
يف اليجوم َّ
ْسائ جيل جع ج
ال جمة إ جىل األج جبد .ألجنَّ ُه يف
(ه جو جبيني جو جب ج
 الروج ُ :17 / 31
ني جبني إ ج
اح جو جتن ج َّف جس)
رت ج
الر ُّ
الس جام جء جواألجر جض ،جويف اليجوم َّ
ب َّ
ستَّة جأيَّام جصن ججع َّ
السابع اس ج ج
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إ َّنا هلل وإ َّنا إليه راجعون ...
السموات واألرض يف ستة أيَّام ،اسرتاح وتن َّفس،
يؤمنون بأ َّن اهلل عندما خلق َّ
السياق يدُ ّل وكأن اهلل ُسبحانه وتعاىل كأن " جين جهج" من ال َّتعب!
وكلمة تن َّفس يف هذا ِّ
أن اإلهل تعب! رغم َّ
أن البعض يزعم أ َّن كلمة «اسرتاح» ال تعني َّ
العجيب َّ
أن
َّص واضح ،فإذا ُقلنا َّ
أن ُفالن اا اسرتاح بعد أن فعل كذا ،جأال تعني كلمة «اسرتاح»
الن ّ
أنَّه بذل جمهود اا ،وقد أصابه التَّعب!
َّ
وهم يقولون
جرد الدِّ فاع ولو بالباطل! ُ
لعل الذي ُجييب هبذه ال َّطريقة ُيدافع مل ُ َّ
َّص! َّ
َّ
وإال فاإلهل
إن اإلهل يتحدَّ ث إلينا بال َّطريقة التي نفهمها ،وهذا هو املفهوم من الن ّ
ُيك ِّلمنا بام ال نفهمه ،وهذا ُينايف كالمهم َتام اا!
نجد أيض اا يف سفر إشعياء :1 / 66
ات كُرس ِّيي جواألجر ُض جموط ُئ جقدج جم َّي .جأي جن البجي ُت ا َّلذي
الس جام جو ُ
الر ُّبَّ « :
جهكج جذا جق جال َّ
تجبن ج
احتي؟
ُون يل جو جأي جن جمكجا ُن جر ج
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ص العَبي ليتأكَّ د القارئ من َّ
أن َّ
الرتجة
وهل لإلهل مكان راحة؟ لنقرأ النَّ ّ
موافقة للنَّص بلغته األصلية 95:

ّ

كلمة מנוחתי التي ت ّم ترجتها إىل «راحتي» ،وردت يف عدَّ ة مواضع أخرى يف
هتمني ُمراجعة الن ُُّصوص
تم ترجتها إىل «راحتي» أيض اا ،وعىل امل ُ ِّ
العهد القديم ،وقد ّ
التَّالية( :املزمور  ،11 / 95املزمور  4/ 132و  ،8إشعياء .)18 / 32
هكذا يقولون عن إهلهم!
الراحة احلقيقية ،فيكفي َّأّنم ال يتأ َّدبون مع اهلل
وحتى إن كان النَّ ّ
ص ال يعني َّ
ُسبحانه واهلل ،ويتك َّلمون عنه بأوصاف ليس فيها أي قداسة وال إجالل!

 95العهد القديم (عَبي – عريب) ترجة بني السطور للخوري بولس الفغايل صفحة .722
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اإلهلِيدخلِحلبةِاملصارعةِوُيَّس! ِ
نعم ،ال تندهش ،النَّصارى يعتقدون هذا!
النَّصارى يؤمنون َّ
الساموات واألرض نزل ُع ُل ِّوه ،وتصارع مع يعقوب
بأن إهل َّ
النبي ،ويف النهاية غلبه يعقوب!
النُّ ُصوص موجودة يف سفر التكوين :30– 24 / 32
وب جوحدج ُه .جو جص جار جع ُه ان جسان جحتَّى ُط ُلوع ال جفجر ،جو جملَّا جراى ا َّن ُه ال جيقد ُر
جف جبق جي جيع ُق ُ
ب ُح َّق فجخذه جفان ج
وب يف ُم جص جار جعته جم جع ُه ،جو جق جال« :اطلقني
خ جل جع ُح ُّق فجخذ جيع ُق ج
رض ج
جع جليه ج ج
ال َّن ُه جقد جط جل جع ال جفج ُر» .جف جق جال« :ال اطل ُق جك ان جمل ُت جباركني» ،جف جسا جل ُه « :جما اس ُم جك؟» جف جق جال:
اْسائ جيل الن ج
ت
اهد ج
َّك جج ج
وب» ،جف جق جال« :ال ُيد جعى اس ُم جك يف جما جبعدُ جيع ُقو ج
« جيع ُق ُ
ب جبل ج
وب« :اخَبّن باسم جك» .جف جق جال« :ملجا جذا تجس ُال
جم جع اهلل جوالنَّاس جو جقدر جت» ،جو جسا جل ُه جيع ُق ُ
جعن اسمي؟» جو جب جاركج ُه ُهن ج
ت
الّن جنظجر ُ
وب اس جم املجكجان «فجنيئ جيل» جقائالِّ « :
جاك ،جفدج جعا جيع ُق ُ
اهلل جوجها ل جوجه جون ُِّجيجت نجفيس»...
ج
هذا هو اإلهل كام يزعمون!
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ولو شاهدنا تعليق القس «زكريا بطرس» الذي يسب يف اإلسالم ليل ّنار،
سنجده يقول اآليت96:

«أبونا يعقوب صارع مع اهلل
اإلهل :يا يعقوب سيبني
يعقوب :ال يا رب ،شوف لك رصفة
تانية ،حكاية سيبني مش هسيبك ،تباركني أسيبك!
اإلهل :يا يعقوب متجيش كده!
يعقوب :شوف يا رب ،أنا راجل أهبل ،ومش هسيبك ،خدّن عىل أد عقِّل،
موت! مش هسيبك ،إن مل تعطني بركة لن أترك هذا املكان!»
كّس! ِّ
ارضب! َّ
هكذا يتعاملون مع اهلل ،وال حول وال قوة َّإال باهلل! الرجل الذي يطعن يف
اإلسالم ُيعلنها رصاح اة أ َّن اإلهل  -كام يؤمن ُ -يصارع إنسان اا!

http://www.youtube.com/watch?v=In9HPeYpGqg

9

فيديو به بعض الزيادات ومل أستطع احلصول عليه بدون هذه الزيادات! نتمنى من القس زكريا بطرس أن
يقوم بتشغيله يف قناته!
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َّأما ُ
القصة حتت ُعنوان« :يعقوب
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» فيضع
َّ
يصارع مع اهلل» ،لنقرأ 97:

 97من تفسري وتأمالت اآلباء األولني – سفر التكوين – للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة .285 ,284

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ108

ن األمر فيه خالف! 98
القمص «أنطونيوس فكري» فيقول إ َّ
أما ُ

َّ

ُّ

ج

جسد،
« ُ
وهنا رأيان يف هذا اإلنسان ،أوهلام أنَّه أحد ُظ ُهورات املسيح قبل ال َّت ُّ
وثانيهام أنَّه مالك عىل شكل إنسان ،لكنَّه ُيم ِّثل احلْضة اإلهلية .وكان هدف اهلل أن
يعطيه ثقة بذاته حينام يغلب ،فال خياف من مقابلة عيسو»...
الرتجة اليسوعية ،فتضع تعليق اا يستحق أن أنقله لكم99:
أما َّ

َّ

الرواية الغامضة اليهوية (من كلمة ّيوه) وال ش ّك ،هو
«املقصود يف هذه ِّ
الّصا ع السدي ،أي رصا ع مع اهلل ،يبدو فيه يعقوب الغالب أوالا ،لكنَّه حني عرف
ِّ
ب ،كام
الر ّ
السامية اغتصب بركته ،مع العلم بأ َّن الن َّ ّ
ص يتجن َّب اسم َّ
طبيعة خصمه َّ
َّ
قصة قديمة
سمي نفسه ،يف الواقع يستعمل املؤ ِّلف َّ
أن امل ُعتدي املجهول يرفض أن ُي ِّ
لتفسري اسم "فنوئيل" وجه اهلل ،وإلجياد أصل السم إْسائيل ،وبذلك يضفي عىل
تلك الق َّصة معنى ديني اا ،وهو َّ
يتمسك باهلل ،ويغتصب منه بركة تكون
أن يعقوب َّ
واجب اا عىل اهلل نحو الذين سيحملون بعده اسم اْسائيل»...
هكذا يؤمنون ،وهكذا ننقل لكم إيامّنم! فأين ُع ُقوهلم؟!
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ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ109

عز َّ
وجل هبذا؟! اإلهل ُيصارع يعقوب ،بل ويطلب
كيف رضوا بأن ُيوصف اهلل َّ
منه إطالق ْساحه عند طلوع الفجر! وال أدرى أكان هذا لكي ال يراه النَّاس؟!
رب العاملني عىل نعمة
عزيزي القارئ ،إن ج
كنت ُمسلاما فقل« :احلمد هلل ّ
اإلسالم» ،وإن كنت غري ذلك ،فال أقول ج
لك ُهنا َّإال قول ربنا:
َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ ْ
َّ ُ َ
ُ َ ُ َ
ِوه ْم َِلِ
ّف ُِك ِنفس ِما ِكسبت
ِاّلل ِثم ِتو ِ
▬ َواتقوا ِي ْوماِت ْرجعون ِفيهِ ِإىل ِ
ُْ َُ َ
ون♂ [البقرة]281 :
يظلم ِ

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ110

اإلهلِينامِويستيقظ! ِ
هكذا يتك َّلم الكتاب املُقدَّ س عن اهلل ُسبحانه وتعاىل!
لنقرأ هذه النُّ ُصوص التي يؤمنون ُبقدس َّيتها!
األول :املزمور  ،24-23 / 44مع بعض َّ
الرتجات العربية األخرى:
َّص َّ
الن ّ
 ترجة الفانديك( :استجيقظ .ملجا جذا تجتج جغ ج
ب؟ انتجبه .الج تجر ُفض إ جىل األج جبد،
اىف جيا جر ُّ
ب جوج جه جك جوتجن جسى جم جذ َّلتجنجا جوضي جقنجا؟)
ملجا جذا جحت ُج ُ
 الرتجة العربية املشرتكة( :أفق .ملاذا تنام يا رب؟ اّنض .ال ختذلنا إىل
األبد ،ملاذا حتجب وجهك عنا وتنسى ما نعاّن من الضيق)
 الرتجة اليسوعية( :قم أّيا السيد ،ملاذا تنام؟ استيقظ وال تنبذ عىل الدوام،
ملاذا حتجب وجهك وتنسى بؤسنا وضيقنا؟)
 ترجة احلياة( :قم يارب .ملاذا تتغاىف؟ انتبه وال تنبذنا إىل األبد ،ملاذا حتجب
وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا؟)

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ111

ص العَبي ،فال خيتلف كثرياا!
َّأما عن النَّ ّ

ولو د َّققنا يف كلمة הקיצה التي تُرجت «استيقظ» ،سنجد َّأّنا وردت أيض اا يف
نص حبقوق :19/ 2
הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה־הוא תפוׂש זהב
וכסף וכל־רוח אין בקרבו׃
جويل لل جقائل لل ُعود :استجيقظ! جولل جح ججر األج جص ِّم :انتجبه! جأ ُه جو ُي جع ِّل ُم؟ جها ُه جو جمطِّل
ب َّ
وح ال جب َّت جة يف جداخله!
الذ جهب جوالف َّضة جوالج ُر ج
ومن يقول لل ُعود:
ص ُهنا يتحدَّ ث ع َّمن يقول للحجر
فالنَّ ّ
األصم« :انتبه» ،ج
ّ
«استيقظ»! فالكلمة التي تم توجيهها للحجر ،هي نفس الكلمة التي قيلت لإلهل!
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ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ112

ص الثَّاّن :املزمور  ،65 / 78مع بعض َّ
الرتجات العربية األخرى:
الن َّ ّ
 ترجة الفانديك ( :جفاستجي جق ج
جج َّبار ُم جع ِّيط م جن الجمر)
الر ُّب جكنجائم ك ج
ظ َّ
 الرتجة اليسوعية( :النائم استيقظ السيد وكالبار الذي فرح بالمر)
 الرتجة العربية املشرتكة( :وأفاق الرب كام من نوم ،وكجبار رنحته المر)
 ترجة احلياة( :ثم استيقظ الرب كام يستيقظ النائم ،مثل جبار يّصخ عاليا
من المر)
لنقرأ النَّص كام ورد يف «العهد القديم عَبي  -عريب ترجة بني السطور» :

يا هلذا الكتاب الذي يصف اهلل ُسبحانه وتعاىل بأنَّه ممور! بل ويّصخ من
لمر! أ ُيمكننا مع هذه األوصاف املنسوبة هلل أن نقول َّ
إن هذا الكتاب
شدَّ ة ا ج
ُمقدَّ س؟!
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ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ113

ويؤكِّ د ذلك ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» قائ ا
ال :
يستمر غضب اهلل عىل شعبه ،بل استيقظ كنائم ،ونومه ُهنا كناية عن أن َّه ترك
«مل
ّ
يستمر م ِّيتاا = أي املسيح = بل كان يف
شعبه للتَّأديب ورضب أعداؤه  ...ولكنَّه مل
ّ
ثم استيقظ بقيامته».
موته كج َّبار معيط من المر ،وكان كنائم َّ
الصفات تليق باهلل ُسبحانه وتعاىل؟!
والسؤال مازال قائاما ،هل هذه ِّ
ص الثالث :سفر زكريا  ،13 / 2مع بعض َّ
الرتجات العربية األخرى:
الن َّ ّ
ب ألجنَّ ُه جقد استجي جق ج
 ترجة الفانديكُ ( :اسكُ تُوا جيا َّ
ظ من
كُل ال جب جّش ُقدَّ ا جم ال َّر ِّ
جمسكجن قُدسه)
 الرتجة اليسوعية( :ليسكت كل بّش أمام وجه الرب فإنه قد استيقظ من
مسكن قدسه)
 العربية املشرتكة( :ليسكت كل بّش أمام وجه الرب ،ألنه أغار علينا من
مسكنه املقدس)
 ترجة احلياة( :ليصمت كل بّش يف حْضة الرب ألنه قد هب من مسكن
قدسه)

 1تفسري القمص أنطونيوس فكري لسفر املزامري صفحة .421

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ114

هكذا نجد َّ
أن َّ
فأي إهل
الصدمة عىل القارئ! ّ
الرتجات العربية ُحتاول ختفيف َّ
هذا الذي يستيقظ؟!
ص العَبي سي َّتضح تدليسهم!
ولو قرأنا النَّ ّ

تم ترجتها إىل «تن ّبه» ،من االنتباه! تؤكِّ د تالعب
والكلمة العَبية נעור التي ّ
ُمرتجي الكتاب امل ُقدَّ س بالنُّ ُصوص التي بني أيدّيم! وهذا ليس جديد اا عليهم ...
أهذه ُلغة يتحدَّ ثون هبا مع اهلل تعاىل؟!
ومن عاوّنم عىل هذا اإليامن ...
تعاىل اهلل عن إفك اليهود ،ج

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

َ
اإلهلِينىس! ِ

ِ115

كنت أتص َّفح املوقع الشهري " ،"youtubeشاهدت عنوان اا كاآليت:
عندما ُ
فدخلت حتى أسمع كيف ُيص ُّلون هلل تبارك
ب»،
ُ
للر ّ
« َّ
الصالة للبابا شنودة جيلة َّ
وتعاىل ،فسمعت اآليت :
رب ،وقالوا لك ِّ
نسيت ،ياما ناس
نت
ج
صِّل من أجلنا ،وأ ج
«ياما ناس قابلوك يا ّ
نسيت ،ياما مشاكل
نت
ج
ليك قرايب وصحاب وتالميذ ،وبيقولوا لك ص ِّليلنا ،وأ ج
نت
خاصة ،وأ ج
عامة ،ومشاكل َّ
ُعرضت عليك بتاعت ناس تعرفهم ،ياما مشاكل َّ
نسيت ومصلتش!»
ج
ال تستغرب أسلوبه وطريقة كالمه عن اهلل! فكتاهبم ُينادي بذلك ،فالكتاب
املُقدَّ س يذكر َّ
أن صفوة خلق اهلل كانوا يتحدَّ ثون مع خالقهم هبذه ال َّطريقة ،لنقرأ...
رية َّ
(و جحدج ج
ات.
ّص جم ج
 الروج  :24–23 / 2ج
ان جمل جك م ج
ث يف تل جك اال َّيام الكج ث ج
رص ُ
اخ ُهم جاىل اهلل من اجل
رص ُخوا جف جصعدج ُ ج
اْسائ جيل م جن ال ُع ُبود َّية جو ج ج
جو جتن َّجهدج جبنُو ج
اهلل ميثجا جق ُه جم جع اب جراهي جم جواس جح ج
اق
اهلل انينج ُهم جفت ججذك جَّر ُ
ال ُع ُبود َّية ،فج جسم جع ُ
اهلل)
جو جيع ُق ج
اْسائ جيل جو جعل جم ُ
اهلل جبني ج
وب ،جو جن جظ جر ُ

https://www.youtube.com/watch?v=IG7426WzN4k

1

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ِ116

ص العَبي وهو كاآليت :
لنقرأ النَّ ّ

وكأّنم يلفتون نظره ،فيُل ِّبي طلبهم!
فتذكر اهلل ميثاقه! َّ
ب تجن جساّن
 املزمور ( :3 -1 /13إل جمام امل ُ جغنِّنيج  .جمز ُمور لدج ُاو جد إ جىل جمتجى جيا جر ُّ
مهوم اا يف نجفيس
ك َُّل الن ِّس جيان! إ جىل جمتجى جحت ُج ُ
ب جوج جه جك جعنِّي! إ جىل جمتجى جأج جع ُل ُ ُ
جو ُحزن اا يف جقلبي ك َُّل جيوم! إ جىل جمتجى جيرتجف ُع جعدُ ِّوي جع ج َِّّل! ان ُظر جواستججب يل جيا
املوت(
جام نجو جم ج
جر ُّب إ جهلي .جأنر جعين َّجي ل جئالَّ جأن ج
(هكج جذا ت ُجق ُ
الر ُّب جو جما جذا تجكج َّل جم
 إرميا  :40 -37 /23ج
ول للنَّب ِّي :ب جام جذا جأ جج جاب جك َّ
الر ُّب؟ جوإ جذا كُنتُم ت ُجقو ُل ج
الر ُّب :من
الر ِّ
ب  -جفل جذل جك جهكج جذا جق جال َّ
ون :جوح ُي َّ
به َّ
ب جو جقد جأر جسل ُت إ جليكُ م جقائ ا
ال الج ت ُجقو ُلوا:
الر ِّ
جأجل جقولكُ م جهذه الكج ل جم جة :جوح ُي َّ
ب ل جذل جك جهئجن ججذا جأن جساكُم نس جياناا جو جأر ُف ُضكُم من أج جمام جوجهي جأنتُم
الر ِّ
جوح ُي َّ
اها ،جو جأج جع ُل جع جليكُم جعار اا جأبجد ّي اا جوخزياا
جواملجدينج جة الَّتي جأعطجيتُكُم جو جآبا جءكُم إ َّي ج
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ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ117

جأ جبد ّي اا الج ُين جسى)
ونتفحصه قليالا : 5
ص العَبي
َّ
لنقرأ النَّ ّ

تم ترجتها إىل «فأنسى» ،هي نفس الكلمة التي نفاها اإلهل
كلمة ונׁשיתי  ،التي َّ
عن نفسه!
ُك جوال ُّيل ج
الر َّب إهل ج جك إهل جرحيم ال جي ُرتك ج
كُك
لنقرأ يف سفر التثنية ( :31 / 4ألج َّن َّ
جوال جين جسى جعهدج جآبائ جك الذي جأق جس جم هلُم جعليه)
ص العَبي هكذا:
والكلمة « جين جسى» وردت يف النَّ ّ
כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא יׁשחיתך ולא יׁשכח את־ברית
אבתיך אׁשר נׁשבע להם׃
الكلمة التي نفاها اإلهل عن نفسه ،هي التي وصف هبا نفسه يف سفر إرميا!
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ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

َّ ُ ِّ
ُ
صفرِلذلِبابِوَيلقِبموسِِ ِمستأجرة! ِ
الربِِ ِي ِ
ِ

ِ119

ال تستغرب كثرياا ،فهكذا ُيوصف اإلهل يف كتاهبم!
ص كام ورد يف سفر إشعياء :18 /7
لنقرأ النَّ ّ
ور جع جلي جك جو جع جىل جشعب جك جو جع جىل جبيت جأب ج
يك جأ َّياماا جمل تجأت ُمن ُذ
ججيل ُ
الر ُّب جمل جك جأ ُّش ج
ب َّ
ب يجصف ُر ل ُّ
جيوم اعت جزال جأف جراي جم جعن جّيُو جذا ،جو جيك ُ
لذ جباب ا َّلذي يف
الر َّ
ُون يف جذل جك اليجوم جأ َّن َّ
ور جف جتأيت جو جحت ُّل ججي ُع جها يف األجود جية الجر جبة
ّص جوللن َّحل ا َّلذي يف جأرض أج ُّش ج
جأق جىص ت جُرع م ج
الص ُخور جويف ك ُِّل جغاب َّ
الشوك جويف كُ ِّل امل ججراعي ،يف جذل جك اليجوم جحيل ُق
جويف ُش ُقوق ُّ
الرج جلني جوتجنز ُع
الرأ جس جو جشع جر ِّ
ور َّ
وسى ُمستجأ جج جرة يف جعَب النَّهر ب جملك جأ ُّش ج
السيِّ ُد ب ُم ج
َّ
ال ِّلح جي جة جأيضا.
هكذا يصفون اإلهل! بأنَّه ُيص ِّفر ُّ
للذباب وللنَّحل! بل وحيلق شعر رجليه
وبغض النَّظر عن ال َّتَبيرات املسيحية التي سنتناوهلا ،نُريد أن
بموس ُمستأجرة!
ِّ
بأن ّ
أن هذه التََّبيرات ما هي َّإال ُحماوالت يائسة بائسة ،إلقناع القارئ َّ
ُن ِّبني َّ
كل هذه
األوصاف املُسيئة ما هي َّإال ُجم َّرد تشبيهات ،ال ُيقصد منها حقيقة املعنى ال َّظاهر!
الصورة َشء مقبول و ُمستحسن!
وكأن تشبيه اإلهل هبذه ُّ

ِ120

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

لنقرأ ما قاله ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» عن هذه النُّ ُصوص : 6
الر ّب الراب الذي ُحي ِّققه أشور بموسى ُمستأجرة حتلق شعر الرأس
« ُي ِّ
صور َّ
يمدّ يده كام بموسى ليمسح ّ
ّ
كل ما لدى امللك
وشعر الرجلني واللِّحية.
وكأن العدو ُ
عامة َّ
الشعب (الرجلني) ،وأي اضا الكهنة
وأهل بيته والعظامء (الرأس) ،وما لدى َّ
وحمطم! حلق اللحية كان عالمة
يتحول أشور إىل موسى مرب ُ
(اللحية) .هكذا
َّ
املذ َّلة ،إذ كان األْسى يلتزمون بذلك ال إراد ايا».
بموس ُمستأجرة! بل وحيلق هبا شعر رجليه!
ُيش ِّبهون اهلل ب جمن حيلق ُ
الصفات!
الساموات واألرض هبذه ِّ
يا اهلل ،كيف هلؤالء أن يصفوا ّ
رب َّ
َّأما ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» فيقول : 7
« ُيص ِّفر ُّ
للذباب ،أي للجيوش املّصية ،لكثرة الذباب يف مّص أو لكثرة عدد
جيوش مّص ،وللنمل يف أرض أشور = أي جيوش أشور ،ربام لكثرة النحل يف
أشور ،واملقصود أن هذه اليوش ،جيوش مّص وأشور ،ستشارك يف خراب ّيوذا»

 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي – سفر إشعياء -صفحة .119-118
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هكذا ُي َِّبرون ،واملسألة خارج نطاق ال َّتَبير ،فهذه صفات ال تليق،
الصفات باهلل تبارك وتعاىل؟!
واملوصوف هو اهلل! فهل تقبل أن ُتلصق هذه ِّ
اَّلل املجل ُك احلج ُّق♂ [طه]114 :
قال تعاىل ▬ :جف جت جع جاىل َّ ُ

هكذاِيدعونِإهلهم!ِأسأتِبإماتتكِابنها! ِ
هذا إيليا ،من أعظم أنبياء الكتاب املُقدَّ س ،وهو إلياس ♠ املذكور يف
عز َّ
وجل أن ُيعيد احلياة لطفل،
القرآن الكريم ،الكتاب املُقدَّ س يذكر أنَّه أراد من اهلل َّ
فانظروا كيف كان ُي ِّ
صِّل!
لنقرأ ما ورد يف سفر امللوك األول :19 / 17
جف جق جال جهلجا [ :جأعطيني ابنجك] .جو جأ جخ جذ ُه من حضن جها جو جصعدج به إ جىل ال ُع ِّل َّية ا َّلتي ج
كجان
الر ُّب إ جهلي ،جأ جأيضاا إ جىل
الر ِّب [ :جأ ُّّيجا َّ
رص جخ إ جىل َّ
ُمقياما هبجا ،جو جأض جج جع ُه جع جىل جْسيره ،جو ج ج
ال ج
ت بإ جماتجت جك ابن ججها؟] جفت ججمدَّ جد جع جىل ال جو جلد جث ج
ث جم َّرات،
األجر جملجة ا َّلتي جأنجا نجازل عند ججها جقد أج جسأ ج
ب
الر ُّ
الر ِّب [ :جيا جر ُّ
ب إ جهلي ،ل جرتجع نجف ُس جه جذا ال جو جلد إ جىل ججوفه] جف جسم جع َّ
رص جخ إ جىل َّ
جو ج ج
ل جصوت إيليَّا ،جف جر جج جعت نجف ُس ال جو جلد إ جىل ججوفه جف جع ج
اش.
هذا ما يتع َّلمه القارئ للكتاب امل ُقدَّ س! وهكذا يتحدَّ ثون مع اهلل! يقول لإلهل
عز َّ
وجل! بل
وكأّنا طريقة ُمناسبة للكالم مع اهلل َّ
ملاذا أسأت ،ويتق َّبلها املسيحي َّ
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َّ
وبخه عىل ذلك ،ويصنع له املعجزة!
أن اإلهل ال ُي ِّ
ونأخذ أيض اا عىل سبيل املثال ،احلوار املوجود يف سفر العدد :12 -10 / 11
ب جيب ج
وسى َّ
كُون ب جع جشائرهم كُ ل جواحد يف جباب جخي جمته جو جمح جي
الشع ج
لام جسم جع ُم ج
جف َّ
ت إىل
وسى ل َّلر ِّب« :ملجا جذا جأ جسأ ج
الر ِّ
جغ جض ُ
وسى جف جقال ُم ج
ب جدّ اا جسا جء جذل جك يف جعينجي ُم ج
ب َّ
جعبد جك جوملجا جذا مل جأجد نع جم اة يف جعينجي جك جحتَّى جأنَّ جك جو جضع جت ثقل ججيع جه جذا َّ
الشعب جع َِّّل؟،
لت ب ججميع جه جذا َّ
كجام
جأل جع ِِّّل جحب ُ
الشعب جأو ل جع ِِّّل جولد ُت ُه جحتَّى جت ُقول يل امحل ُه يف حضن جك ج
يع إىل األجرض التي جحلف جت آل جبائه؟
الرض ج
جحيم ُل امل ُ جر ِّيب َّ
هكذا يتحدَّ ث موسى ♠ مع اهلل يف الكتاب امل ُقدَّ س!
عِّل؟!
ملاذا أسأت َّ
إيل ومل أجد نعمة يف عينيك؟! وضعت ثقل جيع الشعب َّ
بل ويقولِّ :
الرضيع!
ريب َّ
ألعِّل حبلت هبذا الشعب حتى أمحله كام حيمل امل ُ ِّ
وضح لنا الكتاب امل ُقدَّ س كيف كان األنبياء يدعون اهلل!
هكذا ُي ِّ
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َ ْ ُ ُ ََ ْ
َّ ُ
ُ
بِاكلوادلةِيهتفِويرصخِ(أنفخِوأْنر) ِ
الر ِ
ِ
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الغاية ال ُت َِّبر الوسيلة! هذا النَّهج يسلكه اليهود والنَّصارى ،فهم ُيريدون أن
يقولوا أ َّن اإلهل يريد الالص  -كام يزعمون  -فيقولون هذه األلفاظ ،وال إشكال!
لنقرأ ما ورد يف سفر إشعياء :15 -12 /42
ب كجالجبَّار جخي ُر ُج .ك ججر ُجل
الر ُّ
الر َّب ججمد اا جو ُخي َُبوا بتجسبيحه يف الج جزائرَّ ،
(ل ُيع ُطوا َّ
ّص ُخ جو جيق جوى جع جىل جأعدجائه ،جقد جص جم ُّت ُمن ُذ الدَّ هر.
ريتج ُه .جّيت ُ
ف جو جي ُ
ُح ُروب ُينه ُض جغ ج
ف
اآلكجام جو ُأ جج ِّف ُ
ب ال جب جال جو
جسكج ُّت .ج ج
يح .جأن ُف ُخ جو جأنخ ُر جمع اا ،جأخر ُ
جت َّلد ُت .كجال جوالدجة أجص ُ
ج
ام)...
كُ َّل ُعشب جها جو جأج جع ُل األجّنج جار جي جبساا جو ُأن ِّجش ُ
ف ج
اآلج ج
هذا وصف اإلهل! يصيح وينفخ وينخر وّيتف! ّ
كل هذ ه أوصاف ،تنطبق عىل
الصفات،
املرأة أثناء الوالدة! يصفون اهلل ُسبحانه وتعاىل هبذه ِّ
فّسو النَّصارى تعليق اا عىل هذه الن ُُّصوص.
لنقرأ ما قاله ُم ِّ
ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» يقول : 8
أن اهلل كان يتمنَّى أن يكون الالص فور ُس ُقوط آدم .ولكن ُهناك دائاما
(أي َّ
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الزمان ،هو الوقت الذي يرا ه اهلل ُمناسب اا ل ُيت ّم
سميه الكتاب ملء َّ
وقت ُ َّحمددُ ،ي ِّ
فّس هذه
ال جع جمل .والتَّشبيه ُهنا كوالدة ألنَّنا نولد والدة جديدة  ...أنفخ وأنخر .و ُت َّ
اآلية عىل ا جملدج ى القريب بالالص من بابل ووالدة ُأ َّمة جديدة).
كل األشياء ّ
ّ
فّس املسيحي أي
حتل يل! هكذا قال بولس اليهودي  ، 9وهكذا ُي ِّ
عز َّ
وجل ،مع األخذ يف االعتبار
تفسري هلذه األوصاف املُشينة التي يصفون هبا اهلل َّ
أ َّّنم ال يملكون دلي ا
ال عىل هذا التَّفسري ،فاليهود ال يؤمنون بنُ ُزول اإلهل ليغفر خطيئة

 1بولس الطرسويس هو شخص ّيودي من طرسوس وهو كام يزعم النصارى كان حيارب تالميذ املسيح
إىل أن زعم بولس أنه رأي املسيح ظهر له ودعاه لإليامن يف طريقه لدمشق فآمن باملسيح وكان اسمه شاول
حينها وبدأ يدعو لدين املسيح وخيالف التالميذ يف الكثري من النقاط وبدأ يعتقد باعتقادات مالفة إليامن
املسيح الصحيح ويدعو هلا! ويعتَبه النصارى من أهم الشخصيات يف املسيحية ,وكتب  13رسالة يف
العهد الديد ونصف سفر أعامل الرسل يتحدث عن بولس والعهد الديد حيتوي عِّل  27سفرا ا! وهو
معروف باسم رسول األمم "أي غري اليهود" مع أن املسيح مل يأمر تالميذه بتبشريغري اليهود! باإلضافة إىل
(ها جأن جا ُبو ُل ُس جأ ُق ُ
ول جلكُم :إ َّن ُه
أنه نقض الناموس يف عدة مواضع كام ورد مثال يف رسالته إىل غالطية  :2 /5ج
يح جشيئاا!) ومع أن التان عهد أبدي حسب االعتقاد اليهودي إال أن بولس
إن اختجتجنت ُم الج جين جف ُعك ُُم املجس ُ
نقضه! وهو الوحيد من بني كُتاب أسفار العهد القديم الذي استشهد بالعهد القديم بأن املسيح ملعون!
يح افتجدج انجا من جلعنجة النَّا ُموس ،إذ جص جار جلعنج اة ألججلنجا ،ألجن َّ ُه
حيث قال يف رسالته إىل غالطية ( :13 /3اجملجس ُ
وحيكي عنه أنه كان يسطو عىل الكنائس ففي أسفار أعامل
جمكتُوب « :جمل ُعون ك ُُّل جمن ُعلِّ جق ع ججىل جخ جشبجة») ُ
جي ُّر ر ججاالا جون جسا اء جو ُي جس ِّل ُم ُهم إ جىل
يسة جو ُه جو يجد ُخ ُل البُيُ ج
الرسل  ( :3 /8جو جأ َّما جش ُ
وت جو ج ُ
او ُل جفكجا جن جيس ُطو ع ججىل الكجن ج
السجن) ومع ذلك يؤمن به النصارى أنه أعظم رسل العهد الديد بل والقديم.
ِّ
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آدم! وحتى املسيح امل ُنتظر يف اعتقادهم سينزل كملك ،وليس كإهل ليغفر خطيئة
آدم!

الربَِِيتاجِلعالمة!ِقوسِقزح ِ
َِّ
ورد يف سفر التكوين  ،16-12 / 9 ،اآليت:
ني ِّ
كُل جذ جوات
اهلل « :جهذه جعال جم ُة امليثجاق ا َّلذي انجا جواض ُع ُه جبيني جوبجينجكُم جو جب ج
( جو جق جال ُ
حاب جفتجك ُ
ُون جعال جم جة
احل َّية ا َّلتي جم جعكُم جاىل اج جيال الدَّ هر :جو جضع ُ
الس ج
االن ُفس ج
ت جقويس يف َّ
ني االرض .جف جي ُ
كُون جمتجى ان ُّش جس جحابا جع جىل االرض جوتجظ جهر ال جقو ُس يف
ميثجاق جبيني جو جب ج
ني ِّ
كُل نجفس جح َّية يف ك ُِّل جج جسد .جفال
كُر مي جثاقي ا َّلذي جبيني جو جبينجكُم جو جب ج
الس جحاب ا ِّّن اذ ُ
َّ
ت ُ
الس جحاب
جكُون ايضا امل جيا ُه ُطو جفانا لتُهل جك ك َُّل ذي جج جسد .جف جمتجى كجانجت ال جقو ُس يف َّ
ني ك ُِّل نجفس جحيَّة يف ك ُِّل جج جسد جع جىل االرض»).
ني اهلل جو جب ج
ّص جها الذك جُر ميثجاقا جابد ّيا جب ج
اب ُ

 1سفر التكوين هو أول أسفار التوراة (أسفار موسى المسة) وهو مكتوب باللغة العَبية وهو يف
אׁשית) والرتجة احلرفية "يف البدء" وهي أول جلة ُفتح هبا السفر "تك "1/1وهو مكون من
العَبية (בְּ ֵר ִׁ
 50فصال وسمي بذلك ألنه حيكي عن قصة بداية اللق.
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و ُيع ِّلق األرشيدياكون «نجيب جرجس» قائ ا
ال :

يا للعجب« ،عالمة امليثاق»! هل اهلل حيتاج هلذه العالمة؟ حتى وإن كان ُجم َّرد
رمز أو ما شابه ،كام يقولون دائاما ،فالتََّبير ال َّثابت هو أن يقولوا = رمز!

 1تفسري سفر التكوين لألرشيدياكون نجيب جرجس صفحة .161
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َّ ُ
يرىِادلم ِ
َِّ
بَِيتاجِعالمة!ِ
الر ِ
ِ
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أن اإلهل سينزل إىل مّص ،فيقتل فيها ّ
باختصار ،الكتاب املُقدَّ س قال َّ
كل بكر
من البّش ومن "البهائم" ،وال أدري ملاذا سيقتل البهائم! ولكن هذا اإلهل يأمرهم
الر ّب أ َّن هذه البيوت ألتباعه!
بأن يضعوا دماا عىل ُب ُيوتم حتى يعرف َّ
لنقرأ ما ورد يف سفر الروج :14-12 /12
ب َّ
ّص م جن
ّص جهذه ال َّلي جل جة جوارض ُ
كُل بكر يف ارض م ج
( جف ِّاّن اجت ُجاز يف ارض م ج
الر ُّب ،جو جيك ُ
ُون جل ُك ُم ال َّد ُم
النَّاس جوال جب جهائم .جواصن ُجع احكجاما بكُ ِّل اهلجة املّص ِّينيج  .انجا َّ
َب جعنكُم جفال جيك ُ
ُون جع جليكُم جرضبجة
جعال جم اة جع جىل البُيُوت ا َّلتي انتُم ف ج
يها جف جارى الدَّ جم جواع ُ ُ
ّص ،جو جي ُ
كُون جلكُم جه جذا ال جيو ُم تجذكجارا جف ُت جع ِّيدُ و جن ُه عيدا
لل جهالك حنيج ارض ُ
ب ار جض م ج
يض اة جابد َّي اة)
ل َّلر ِّب .يف اج جيالكُ م ُت جع ِّيدُ و جن ُه جفر ج
أما يف َّ
سامة «ترجة احلياة» فنجد اآليت:
الرتجة ال َّتفسريية ،امل ُ َّ
(ففي هذه الليلة أجتاز يف بالد مّص وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم
وأجري قضاء عىل كل آهلة املّصيني .أنا هو الرب ،أما أنتم فإن الدم الذي عىل
بيوتكم املقيمني فيها يكون العالمة التي َتيزكم ،فأرى الدم وأعَب عنكم ،فال تنزل
بكم بلية اهلالك حني أبتِّل هبا أرض مّص ،ويكون لكم هذا اليوم تذكارا حتتفلون به
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عيدا للرب ،فريضة أبدية حتتفلون به يف أجيالكم)
ص كام ورد يف َّ
الرتجة العربية امل ُشرتكة ،ففيه ال جع ججب ال ُعجاب!:
لنقرأ النَّ ّ
(وأنا أعَب أرض مّص يف تلك الليلة وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم،
وأنزل عقايب بجميع آهلة املّصيني ،أنا الرب ،فيكون الدم عىل البيوت التي أنتم فيها
عالمة لكم .فأراه وأعَب عنكم وال أفتك بكم وأهلككم إذا رضبت أرض مّص،
ويكون هذا اليوم لكم ذكرا ،فتعيدونه للرب فريضة لكم مدى أجيالكم)
اإلهل يتحدَّ ث ويقول هلم« :عالمة لكم ،فأراه وأعَب عنكم»!
باهلل عليكم هل هذا إهل؟!
أي وقار هلذا اإلهل يف القلب؟!
حرفة! ف ّ
هكذا وصف اليهود إهلهم يف كُ ُتبهم امل ُ َّ
وأي تبجيل؟!
وأي عظمة لهّ ،
ّ
َْ َ َ
َ َْ ََ َ
َّ َ
ِعلَيْه َ ْ
ِوَلِيفِالسماء♂ حيتاج
َِشءِيفِِاألرض
هل اهلل العليم الذي ▬َلُِيَف
ل جع جالمة ليعلم ُب ُيوت املّصيني من بيوت اإلْسائيليني؟!

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ُ
ُ
اإلهلُِيرِجِدخانِمنِآنفه! ِ
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ص الوارد يف سفر صموئيل الثاّن :13- 7/22
لنقرأ النَّ ّ
رصخ ُت ،جف جسم جع من جهيكج له جصويت
(يف ضيقي جد جعو ُ
ت َّ
الر َّب جوإ جىل إ جهلي ج ج
الس جم جوات ار جت جعدجت
رصاخي جد جخ جل ُأ ُذنجيه ،جفار ججتَّت األجر ُض جوار جت جع جشتُ .أ ُس ُس َّ
جو ُ ج
ب ،جصع جد ُد جخان من جأنفه ،جو جنار من جفمه جأ جكلجت .ججر اش جت جع جلت من ُه،
جوار ججتَّت ،ألجنَّ ُه جغض ج
ب جع جىل كج ُروب جو جط جار ،جو ُرئ جي جع جىل
الس جام جوات جون ججز جل جو جض جباب جحت ج
ت رج جليه ،ك ج
جطأ جط جأ َّ
الت ،م جياه اا ُمت ججج ِّم جع اة جو جظ ج
الريح ،جج جع جل ال ُّظل جم جة جحو جل ُه جم جظ َّ
ال جم ال جغ جامم ،م جن
جأجن جحة ِّ
ُّ
الش جعاع ُقدَّ جام ُه اش جت جع جلت جج ُر نجار)
ص نفسه ،ولكن من ترجة «احلياة» ال َّتفسريية:
وإليكم النَّ ّ
(يف ضيقي دعوت الرب ،وبإهلي استغثت،
فسمع صويت من هيكله ،وبلغ رصاخي أذنيه،
عندئذ ارجتت األرض وتزلزلت .ارجتفت أساسات
الساموات واهتزت ألن الرب غضب ،نفث أنفه دخانا ،واندلعت نار آكلة من فمه،
فاتقد منها جر ،طأطأ الساموات ونزل ،فكانت الغيوم املتجهمة حتت قدميه ،امتطى
مركبة من مالئكة الكروبيم وطار وجتىل عىل أجنحة الريح ،أحاطت به الظلمة
كاملظالت واكتنفته السحب املتكاثفة واللجج ،من هباء طلعته توهجت جرات نار)
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ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

الرعب املكتوبة لألطفال!
ِّ
وكأّن أقرأ َّ
قصة من قصص ُّ
يقول :نفث أنفه دخان اا واندلعت نار آكلة من فمه!
و ُيع ِّلق ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» قائ ا
ال :
(صعد دخان من أنفه :عالمة الغضب .ونار من فمه أكلت :اهلل يف غضبه
يكون نار آكلة تأكل مقاوميه كام حدث يف سدوم وكام خرجت نار أكلت ابني هرون
والنار التي أكلت المسني رجال مرتني أيام إيليا)..
هكذا وصفوا اهلل ،وهكذا ش َّبهوه ،فهل ُيعقل أن يكون هذا كالم اهلل حق اا؟!

 1تفسري سفر صموئيل الثاّن للقمص أنطونيوس فكري صفحة .80

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ُ
باإلهلِينطحِمضايقيهم! ِ
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نعم ،يصفون اهلل بأنَّه جينطح من يضايقهم!
اهلل .جفأ ُمر ب جخ ج
وب ،ب جك
الص جيع ُق ج
يف سفر املزامري  ( :7-4/44جأن جت ُه جو جملكي جيا ُ
وس ال جقائمنيج جع جلينجا ،ألج ِّّن جع جىل جقويس الج جأتَّك ُل جو جسيفي الج
نجن جط ُح ُم جضايقينجا .باسم جك نجدُ ُ
ُج
ت ُمبغضينجا)
خي ِّل ُصني ،ألجن جَّك جأن جت جخ َّلص جتنجا من ُم جضايقينجا جو جأخ جزي ج
بمساعدة اإلهل ندوس عىل جمن
فهذا الكاتب املجهول  ،أراد أن يكتب أنَّه ُ
يعرتضهم! ولكنه ال َّ
شك أساء ال َّتعبري باستخدامه لعبارة «ب جك نجنطج ُح»!
وعىل ّ
كل حال ،قد ُيغفر هلذا الكاتب املجهول ألنَّه مكتوب يف سفر املكابيني
الثاّن ( :40-39 /15فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما
كنت أَتنى وإن كان قد حلقني الوهن والتقصري فإّن قد بذلت وسعي ،ثم كام أن
رشب المر وحدها أو رشب املاء وحده مْض وإنام تطيب المر ممزوجة باملاء
وتعقب لذة وطرب اا كذلك تنميق الكالم عىل هذا األسلوب يطرب مسامع مطالعي
التأليف .انتهى).
وبغض النظر عن مسألة أن رشب املاء وحده مْض!
 1للمزيد عن جمهول ية كتبة األسفار راجع كتابنا "من كتب التوراة؟"

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ
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ولكن من املُفرتض أن هذا الكالم هو كالم إهلي! أوحى اهلل به لعباده! فكيف
ُييسء اإلهل يف اختيار أشخاص ال ُحيسنون اختيار ألفاظ تليق به تعاىل!

َّ
يتعاونِمعِالشيطانِىلعِعباده! ِ
ِ
اإلهلِِ
ّصحون هبذا األمر!
نعم ،النَّصارى يؤمنون بذلك ،ومل أكن
َّ
أتصور أ َّّنم س ُي ِّ
لنقرأ النص الوارد يف سفر امللوك األول :24 -20 /22
ب ججالساا جع جىل كُرسيِّه ،جو ُّ
( جق جال [ :جفاس جمع إذ اا كج ج
كُل ُجند
الر ِّب :جقد جر جأي ُ
الر َّ
ت َّ
ال جم َّ
آب جف جيص جعدج
الر ُّب :جمن ُيغوي جأخ ج
الس جامء ُو ُقوف جلدج يه جعن جيمينه جو جعن جي جساره ،جف جق جال َّ
َّ
جو جيس ُق ج
ف
وح جو جو جق ج
ط يف جر ُام ج
الر ُ
وت جل جعا جد؟ جف جق جال جه جذا جهكج جذا جو جق جال جذا جك جهكج جذاُ .ث َّم جخ جر جج ُّ
وح جكذب يف
ب :ب جام جذا؟ جف جق جال :جأخ ُر ُج جوأجكُو ُن ُر ج
الر ُّ
الر ِّ
ب جو جق جال :جأنجا ُأغويه .جو جسأج جل ُه َّ
جأ جما جم َّ
جأف جواه ججيع جأنب جيائه .جف جق جال :إن جَّك تُغويه جوتجقتجد ُر .جفاخ ُرج جواف جعل جهك ججذا جو ج
اآلن ُه جو جذا جقد
الر ُّب تجكج َّل جم جع جلي جك ب جّش]،
الر ُّب ُر ج
وح كج ذب يف جأف جوا ه ججيع جأنب جيائ جك جه ُؤالجء ،جو َّ
جج جع جل َّ
بم ج
الر ِّب منِّي
َب ُر ُ
رض ج
وح َّ
يخا جع جىل ال جف ِّك جو جق جال[ :من جأي جن جع ج ج
جفت ججقدَّ جم صدق َّيا ب ُن كج ن جعنج جة جو ج ج
ل ُيكج ِّل جم جك؟] )
أهذا هو اهلل؟! يتعاون مع َّ
الشيطان عىل عباده ،وال إشكال عندهم يف ذلك؟!

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ
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لنقرأ النص كام ورد يف ترجة احلياة:
( ثم تقدم روح الضالل وقال :أنا أغويه .فسأله الرب :بامذا؟ فأجاب :أخرج،
وأصبح روح ضالل يف أفواه جيع أنبيائه .فقال الرب :إنك قادر عىل إغوائه وتفلح
يف ذلك ،فامض ونفذ هذا األمر ،وها الرب قد جعل اآلن روح ضالل يف أفواه جيع
أنبيائك هؤالء ،وقد قىض عليك بالّش)
َّ
ولعل بعض األرثوذكس يرفضون هذه َّ
الرتجة! ولكنَّنا سنستشهد بام قاله
ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» يف تفسريه هلذا النَّص :

 1تفسري سفر امللوك األول للقمص أنطونيوس فكري صفحة .109

ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ
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أي إهل هذا الذي يتعاون مع شيطان ل ُيض ّل عباده؟! ومن املفرتض أن «ميخا»
ُّ
هذا نبي ،فهل النبي سريى رؤيا باطلة؟!
و ُيع ِّلق ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» قائ ا
الر َّب سمح َّ
للشيطان ببعض
ال أ َّن َّ
ّصفات ،من باب العقاب وتنفيذ األحكام!
ال َّت ُّ
و ُيع ِّلق أيضاا األرشيدياكون «نجيب جرجس» قائ ا
ال : 5

َّ
الالق عن املخلوق؟! وكيف يرتك «أخاب» َّ
للشيطان! جمن هذا
ُ
يتخىل
كيف
اإلهل؟! أنا ال أعتقد أ َّن الوثنيني يقولون مثل هذا اإليامن الغريب!
فّس كتاب «السنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم» : 6
ويقول ُم ِّ
(ثم خرج الروح (العدد )21يف رسالة يوحنا األوىل 6 /4روح الضالل ويف
زكريا  2 /13الروح النجس ويف تيموثاوس الثانية  11-10 /2عمل الضالل
 1تفسري الكتاب املقدس – سفر امللوك األول – لألشيدياكون نجيب جرجس صفحة .250
 1السنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم للدكتور وليم مارش صفحة .356

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ
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الذي سريسله اهلل إىل الذين مل يقبلوا حمبة احلق حتى خيلصوا فيصدقون الكذب)
العِّل العظيم!
هكذا يؤمنون ،وال حول وال قوة َّإال باهلل ّ

َّ
الربِِاكدلِ ِبةِواللبؤة! ِ
َِّ
ّص جوإ جهلاا
الر ُّ
ورد يف سفر هوشع  «( :11-4 /13جو جأنجا َّ
ب إ جهل ُ جك من أجرض م ج
ص جغريي ،جأنجا جع جرفت جُك يف ال ج َِّب َّية يف جأرض ال جع جطش ،ج َّملا
ت تجعرفُ جوالج ُ ج
اي لجس ج
ملِّ ج
ُس جو ج
وهبُم ل جذل جك ن ُجسوّن « ،جفأجك ُ
ُون جهلُم كجأج جسد .أجر ُصدُ جع جىل
جر ُعوا جشب ُعوا .جشب ُعوا جوار جت جف جعت ُق ُل ُ
جدُبة ُمثكل جوأج ُش ُّق جش جغافج جقلبهم جوآ ُكلُ ُهم ُهن ج
جاك جكلجب جوة.
ال َّطريق جكنجمر ،جأصد ُم ُهم ك َّ
َب َّية « ،جه ج
ْسائ ُيل جأن جَّك جع ج َِّّل جع جىل جعون جك ،جف جأي جن ُه جو جملك ج
ال ج
ُك
كُك جيا إ ج
ُي جم ِّز ُق ُهم جوح ُش ال ج ِّ
جحتَّى ُ ج
خي ِّل جص جك يف ججيع ُمدُن جك؟ جو ُق جضات جُك جحي ُث ُقل جت :جأعطني جملك اا جو ُر جؤ جسا جء؟ ،جأنجا
جأع جطيت جُك جملك اا ب جغ جضبي جو جأ جخذ ُت ُه ب جس جخطي)
سأترك لكم ال َّتعليق!
الصفات أيضاا أ َّن له أذيال! فقد ورد يف سفر إشعياء :1 /6
من هذه ِّ
الس ِّيدج ججالس اا جع جىل كُريس جعال جو ُمرتجفع جو جأذ جيا ُل ُه
(يف جسنجة جو جفاة ُع ِّز َّيا املجلك جر جأي ُت َّ
ون جفو جق ُه ل ِّ
يم جواق ُف ج
كُل جواحد ستَّ ُة جأجن جحة .باثنجني ُي جغ ِّطي جوج جه ُه
الّسا ف ُ
جَت جألُ اهلجيك ججل َّ ،ج
جوباثنجني ُي جغ ِّطي رج جليه جو جباثنجني جيط ُري ،جو جه جذا نجا جدى جذ ج
اكُ « :قدُّ وس ُقدُّ وس ُقدُّ وس جر ُّب

ُُ
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الُنُود .ججمدُ ُه مل ُء ك ُِّل األجرض»).
وسأترك لكم التَّعليق أيض اا!

توضيحِهام! ِ
مسألة الصفات التي تناولناها سواء يف العهد القديم أو العهد الديد هي ليست
معنى الصفة! فليس هذا مرادنا أن نفهم املعني الذي من أجله أطلقت هذه الصفة!
أو مناسبة وصف اإلهل هبذه الصفات! ولكن جمرد إطالق صفات كهذه عىل اهلل يف
حد ذاته ُيعتَب عندي وعند كل عاقل إساءة يف حق اهلل!
فاليهود عندما كتبوا هذه الكتب مل يكتبوها ليمجدوا اإلهل! فهم قتلة أنبياء اهلل! فام
فعلوه هو جتميع إساءات هلل تعاىل وألنبيائه صىل اهلل عليهم وسلم ليس أكثر ،فهم
قتلوا األنبياء فهل سيرتكون صورتم طيبة وذكية؟!
ففي الكتاب املقدس جتد كل صفات السوء منسوبة ألنبيائه الكرام من رشك وكفر
باهلل تعاىل بل ودعوة للّشك ومن زنا للمحارم وْسقة وكذب وخيانة وتعري
وسكر وسوء أدب يف احلديث مع اهلل!
ورقص ُ
وحتى اهلل سبحانه وتعاىل مل يرتفعوا عن وصفه بصفات ال يقبلوّنا عىل أحد
القساوسة! فقد وصفوه بصفات حيوانية كلبؤ ة وينطح! وخيرج نار اا من فمه ودخاناا

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ
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من أنفه! وحيتاج لعالمة! ويصفر للذباب وحيلق شعر قدميه! بموس مستأجرة!!!
هذا هو اهلل كام يزعمون ،وهذا يعد من ازدراء األديان األخرى التي جتله وتوقره!
وكذلك األمر عىل األنبياء.
ولألسف الشديد إن سأل نا أي شخص ّيودي هل تؤمن حقيقة بأن اهلل سبحانه
تعاىل أساء اختيار أنبيائه واختارهم هبذه الصفات؟! يقول لك نعم! بصورة ضمنية.
هكذا فعل اليهود ما فعلوه! ولألسف اتبعهم النصارى يف ذلك ،فهم يؤمنون بكل
هذه الصفات التي نسبوها هلل تعاىل وأنبيائه صىل اهلل عليهم جيع اا وسلم...
وهذا جعلهم عندما كتبوا كتاهبم وأقصد بذلك العهد الديد مل ُحيسنوا أيض اا اختيار
ألفاظهم وأفكارهم عىل اهلل تعاىل! ولعل أبرز ما يؤمنون به نتيجة فعلة اليهود هذه
هو صلب اإلهل! برغم عدم إيامن اليهود بمسألة نزول اإلهل وصلبه! إال أن النصارى
تعدوا حدود إساءة اليهود هلل بمراحل وسنتناول األمر ...
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ُُ
صِفاتِاإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلَّصارىِ

ي
َّ
يفِلكهِزنا! ِ
ِ
ِ
نسلِيسوعِالَّش

تم
سمى بـ «العهد الديد» ،أو «اإلنجيل» ،وحتديد اا إنجيل متىّ ،
يف بداية ما ُي َّ
ذكر سلسلة جن جسب بداي اة من داود ♠ ،وانتها اء باملسيح ♠َّ ،
ولعل ما
السلسلة أربعة من النِّساء عىل غري
يلفت انتباهك أ ُّّيا القارئ ال َّلبيب ،أ َّن يف هذه ِّ
والرابعة مشكُ وك يف أمرها!
العادة! ثالثة ُزناةَّ ،
رب الكون وخالقه  -كام يؤمنون  -أربعة هبذا
لكم أن تتخ َّيلوا أ َّن يف نسل ّ
الوضع ،نعم ،هذه هي احلقيقة التي ال يستطيع مسيحي إنكارها.
لنقرأ َّأوالا إنجيل متى :17-1/1
يم جو جلدج إس ج
جاب مي ج
حاق.
الد جي ُس ج
(كت ُ
يم ،إبراه ُ
وع املجسيح ابن جد ُاو جد ابن إبراه ج
جوإس ُ
ص جو جز جار جح من
وب جو جلدج جّيُو جذا جوإخ جو جت ُه جو جّيُو جذا جو جلدج جفار ج
وب .جو جيع ُق ُ
حاق جو جلدج جيع ُق ج
ّص ُ
ّص ج
ون جو جلدج جأ جر جام ...جو جسل ُمو ُن جو جل جد ُبو جع جز من
جثا جم جار .جو جفار ُ
ون .جو جح ُ
ص جو جلدج جح ُ
اب .جو ُبو جع ُز جولج جد ُعوبيدج من جرا ُع ج
املل جك.
وث .جو ُعوبيدُ جو جلدج جي َّسى جو جي َّسى جو جلدج جد ُاو جد ج
اح ج
جر ج
جو جد ُاو ُد املجل ُك جولجدج « ُسليامن» م جن الَّتي ألُور َّيا)
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فهو يف هذا النَّسب ،ذكر أربعة من النَّساء:
 .1ثامار.
 .2راحاب.
 .3راعوث.
.4

(التي ألوريا) يقصد هبا بتشيبع7 .

تفسري العهد الديد ال َّتابع لمعية الكراربس الَبيطانية تقول : 8
وه َّن إ َّما ُولدن من أصل ُأ جمم ّي أو كانت
السلسلةُ ،
( ُذكر أربعة نساء يف هذه ِّ
سريت ّن قبيحة ،فكان الغرض من ذلك إظهار ا ِّتضاع املُخ ِّلص ملا أخذ طبيعتنا،
وامتداد فوائد الفداء الذي صنعه إىل جيع البّش ،ولو كانوا مرذولني بني الناس).
ويقول أيض اا ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» : 9
هبن اليهود ،كسارة ورفقة وراحيل،
(مل جيذكُ ر النَّسب أسامء نساء عظيامت يفتخر ّ
إنّام ذكر ثامار التي ارتدجت ثياب زانية (تك  ،)38وراحاب الكنعانيّة الزانية

 1وقد ذكرناها من قبل يف قصة داود راجعها إن شئت لعدم التكرار.
 1تفسري العهد الديد بنفقة جعية الكراربس الَبيطانية الطبعة الرابعة  .2004صفحة .1
 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي –إنجيل متى -صفحة .42
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ظهرا خطيّتها مع داود امللك).
وبتشبع التي يل ّقبها "التي ألور ّيا" ُم ا
(يش ،)1/2ج
ثم ُيكمل ُ
الق ُّمص «تادرس» ناق ا
ال عن آباء الكنيسة األوىل وآرائهم قائالا :
َّ
(ويقول القدّ يس جريوم[ :مل ُيذكر يف ميالد املسيح ونسبه اسم قدّ يسة ،بل ذكر
من جش ججبه ّن الكتاب ،وهو يريد القول َّ
بأن من جاء من أجل الُطاةُ ،ولد من
خاطئات ،ليمحو خطايا الميع)].
وبغض النَّظر عن تَبيرهمَّ ،
الشاهد أ َّّن َّن أربعة ،واألربعة حاهل َّن ال يليق بأن
ّ
عدوا وال حبيب اا!
يأيت اإلهل ،أو حتى نبي
يّس ًّ
َّ
منهن! يعني ال ُ ّ
أما ثامار القديسة التي جاء من نسلها يسوع فالقصة كاآليت ...

 1راجع أيضاا املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية إعداد جمموعة من الكهنة والدام
بكنيسة مارمرقس بمّص الديدة الزء األول صفحة 16
 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي –إنجيل متى -صفحة .42
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تتعجب من ال ُعنوان ،فتلك هي احلقيقة التي ال يستطيع مسيحي عامل
ال
َّ
بن ُُصوص الكتاب امل ُقدَّ س ج ِّيد اا أن ُينكرها!
نعم ،ثامار ،جدَّ ة يسوع ،زنا هبا ّيوذا! وهذا عمل إيامّن راقي!
يقول ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» :
تأهلت ثامار أن تكون ج َّدة للسيد املسيح ،دمها جيري
(وهبذا العمل اإليامّنَّ ،
سجل متى ا سمها يف أنساب السيد املسيح (متى  ،)23/1بينام مل
يف ُع ُروقه ،وقد َّ
سجل اسم سارة ورفقة ،وصارت ُتشري لكنيسة األمم ،التي كانت كأرملة
ُي ِّ
للر ِّب).
مهجورة ،صارت كنيسة ُمقدَّ سة َّ
الزا نية جيرى يف ُع ُروق
سمى «العمل اإليامّن»!
ويؤهل! ودم َّ
ِّ
ِّ
الزنا باألجرة ُي َّ
اإلهل «املسيح»!
وإن كان حْضة ُ
الق ُّمص َّبرر كالمه هذا ،وقال بأنَّه ال ُي َِّبر الطأَّ ،إال أنَّه فعالا
َّبرره!

 1تفسري سفر التكوين للقمص أنطونيوس فكري راعي كنيسة السيدة العذراء بالفجالة صفحة .281
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لنقرأ الق َّصة كامل اة ،كام وردت يف سفر التكوين :18-11/ 38
َب شي جل ُة ابني».
( جف جق جال جّيُو جذا ل جث جام جار كج نَّته« :اق ُعدي جأر جم جل اة يف جبيت جأبيك جحتَّى جيك ُ ج
وت ُه جو جأي اضا ج
كجأ جخ جويه» .جف جم جضت جث جام ُار جو جق جعدج ت يف جبيت جأبي جها .جو ج َّملا
ألجنَّ ُه جق جال « :جل جع َّل ُه جي ُم ُ
الز جم ُ
ان جماتجت ابنج ُة ُشوع ام جرأج ُة جّيُو جذاُ .ث َّم جت جع َّزى جّيُو جذا جف جصعدج إ جىل ُج َّزاز جغنجمه إ جىل
جط جال َّ
َتنج جةُ ،ه جو جوح جري ُة جصاح ُب ُه ال جعدُ الَّم ُّي .جف ُأخ جَبت جث جام ُار جوق جيل جهلجاُ « :ه جو جذا جمحُوك جصاعد إ جىل
َتنج جة ل جي ُج َّز جغن ججم ُه» .جف ج
اب ت ججر ُّمل جها ،جو جت جغ َّطت ب َُب ُقع جو جت جل َّف جفت ،جو جج جل جست يف
خ جل جعت جعن جها ث جي ج
كجَب جوه جي جمل ُتع جط جل ُه جزو جج اة.
جمد جخل جعينجاي جم ا َّلتي جع جىل جطريق َتنج جة ،ألج َّّنجا جر جأت جأ َّن شي جل جة جقد ُ ج
جفنجظج جر جها جّيُو جذا جو جحسبج جها جزانيج اة ،ألج َّّنجا كجانجت جقد جغطَّت جوج جه جها .جف جام جل إ جلي جها جع جىل الطَّريق
جو جق جال « :جهايت أجد ُخل جع جليك» .ألجنَّ ُه جمل جيع جلم جأ َّّنجا جكنَّ ُت ُه .جف جقا جلت « :جما جذا تُعطيني لكجي تجد ُخ جل
جع ج َِّّل؟» جف جق جال« :إ ِّّن ُأرس ُل ججد جي مع جزى م جن ال جغنجم» .جف جقا جلت « :جهل تُعطيني جرهناا جح َّتى
الره ُن ا َّلذي ُأعطيك؟» جف جقا جلت « :جخاَت ُ جك جوع جص جابت جُك جو جع جص ج
اك
تُرس جل ُه؟» .جف جق جال « :جما َّ
حبلجت من ُه)..
ا َّلتي يف جيد جك» .جفأجع جط ج
اها جو جد جخ جل جعلجي جها ،فج ج
يا له من زنا ُمقدَّ س! وهلا عذرها عند النَّصارى ،فهي كانت تزّن أل َّّنا ُتريد أن
فالزنا ُهنا جع جمل إيامّن!
يكون املسيح من نسلها! الغاية ُت َِّبر الوسيلة! وعىل أي حال ِّ
بل واألكثر من ذلك أ َّّنم يقولون َّ
الزانية تُعتَب رمزا ا لكنيسة األُمم! والتي
أن هذه َّ
من املُفرتض أن ُيعبد فيها اهلل!
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يقول ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» :
( ُه نا ثامار ترمز للكنيسة التي التصقت باملسيح بعد أن كانت ُأ جمم َّية ،وظهر هلا
الروح ُ
القدُ س "األقنوم الثالث" بإيامّنا بال َّثا ُلوث ،وَت ُّتعها بالقيامة يف املسيح
ثامر ُّ
ترملها :فالنَّفس التي تتالقى مع
الذي قام يف اليوم الثالث ،لذلك ُيقال خلعت ثياب ُّ
املسيح "هنا ّيوذا يرمز للمسيح" ال تعود حتيا يف ُحزن).
وها هو ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» يقوهلا ُمد ّوية وعالية ،تلفت األنظار،
الزانية :
وتقشعر هلا األبدان من ُو ُضوحها و ُق َّوتا ،فيقول تعليقاا عىل هذه َّ
(وقد صارت ثامار ا
مثال حيًّا يمنعنا من اإلدانة مهام كانت عالمات الطية تبدو
واضحة وملموسة).

 1تفسري سفر التكوين للقمص أنطونيوس فكري راعي كنيسة السيدة العذراء بالفجالة صفحة ,281
.282
 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني  ,تفسري سفر التكوين  ,للقمص تادرس يعقوب ملطى صفحة
.313 ,312
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الق ُّمص كالمه فيقول كام قال ُ
و ُيكمل ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» : 5
تأهلت ثامار أن تكون ج َّدة للسيد املسيح ،دمها جيري يف
(هبذا العمل اإليامّنَّ ،
سجل اإلنجيِّل متى اسمها يف نسب السيد املسيح (مت  ،)23 :1بينام
ُع ُروقه ،حتى َّ
سجل اسم سارة ،وال رفقة ،وال غريمها من األُ َّمهات امل ُباركات).
مل ُي ِّ
يا هلا من قدِّ يسة! جز جنت ل ُتنجب لنا املسيح امل ُنتظر! وإ َّنا هلل وإ َّنا إليه راجعون!
وجدت فيها ما جيعلني ُمستغرب اا ملا
حقيق اة ،كُ َّلام تص َّفحت ال َّتفاسري املسيحية،
ُ
نت ُمسلاما ،فأنا أعلم أنَّك اآلن تقول« :ما هذا
يقولون .عزيزي القارئ ،إن ُك ج
ج
عليك
فأنت اآلن ُت َِّبر ما ُيؤكِّ ده آباء الكنيسة! ولكن ما
نت مسيحي اا ،ج
الُنُون» ،وإن كُ ج
َّإال أن ُتفكِّ ر قليالا بالعقل.
إهل هذا الكون الذي أوحى بكتابة هذا الكتاب امل ُقدَّ س ،هلؤالء األشخاص كام
والزنا ُهنا ليس زن اا عادي اا ،ولكنَّه عمل إيامّن فعلته
تؤمن  ، 6دم زانية جيري يف جدمه! ِّ
ثامار! وأنا سأتركك لضمريك ،لتُع ِّلق عىل ما قالوه ،ولكن كُن ُمنصف اا.

 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني  ,تفسري سفر التكوين  ,للقمص تادرس يعقوب ملطى صفحة .313
 1نحن كمسلمني نؤمن أن التوراة نزلت عىل مويس عليه السالم مكتوبة بيد اهلل راجع يف هذا كتابنا " جمن
كجتب التوراة؟ "
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َّأما القدِّ يسة ال َّثانية ،فهي راحاب امل ُ َّ
بالزانية!
لقبة َّ

َّ
راحابِالزانية! ِ
َِّ
جدةِيسوعِ:
ِ
«راحاب» من جدَّ ات يسوع الاليت ُذكرن يف سلسلة النَّسب ،والعجيب أ َّن
الكتاب املُقدَّ س ُي ِّ
الزانية»!
لقب «راحاب» بـ « َّ
«دائرة املعارف الكتابية» تناولت األمر يف بداية كالمها عن راحاب : 7
"بالزانية" ،ولكن الكلمة العَبية امل ُرتجة "زانية"
(و ُتوصف راحاب عادةا
َّ
الرجال ،ومن ُهنا يرى البعض َّأّنا تعنى امرأة
وصف اا هلا ،تعنى امرأة تتعامل مع ِّ
وبخاصة عند جمن يعتقدون َّأّنا صارت زوجة ليشوع نفسه.
صاحبة خان أو فندق،
َّ
وقد جاء يف قوانني محورايبَّ ،
أن الان هو املكان الذى يستطيع املسافرون أن يقيموا
أو جيتمعوا فيه ،ولكن جيب تبليغ القّص امللكي عن أي خارج عىل القانون.
ويقولون إ َّن عبارة "بيت امرأة زانية" (يش  )1 :2تعنى يف حقيقتها "خاناا" ،ولكن يف
الر سالة إىل العَبانيني وىف رسالة يعقوبُ ،توصف بكلمة
اإلشارة إىل راحاب يف ِّ
"بورنيه" اليونانية ( ،)Porn éالتي تعنى "زانية" بالتَّحديد ،وىف هذا فصل الطاب).

 1دائرة املعارف الكتابية  -حرف الراء كلمة راحاب – الزء الرابع -صفحة .2
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وورد أيض اا يف «قاموس الكتاب امل ُق َّدس» : 8
الزانية ،من أرحيا )يش  ،)1 :2وهي التي
(هي امرأة زانية ،راحاب َّ
تزوجت سلمون من سبط ّيوذا ،فصارت ضمن سلسلة نسب امللك داود،
َّ
الرب يسوع "مت )."5 :1
وبالتايل ضمن سلسلة نسب َّ
ص كام هو وارد يف سفر يشوع :1/ 2
وهذا هو النَّ ّ
ْسا ا ،جقائ ا
ال« :اذ جه جبا ان ُظ جرا
( جف جأر جس جل جي ُش ُ
اس ج
يم جر ُج جلني جج ُ
وع ب ُن نُون من ش ِّط ج
وسني ّ
اب جواض جط جج جعا ُهن ج
حيا» .جف جذ جه جبا جو جد جخ ج
جاك)
ال جبي ج
اح ُ
ت ام جرأ جة جزان جية اس ُم جها جر ج
األجر جض جو جأر ج
رشف كبري! امرأة زانية اسمها راحاب!
ج ج
راحاب ليست ُجم َّرد امرأة زانية جاء من نسلها يسوع! بل َّإّنم يقولون عنها َّأّنا
ُأم للمسيح! فهل ّأم املسيح زانية؟!

 1قاموس الكتاب املقدس جمموعة من الالهوتيني صفحة .389
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يقول ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» : 9

هكذا يقولون أ َّّنا أم للمسيح ♠ ،وليس هذا فحسب بل ويقول
الروماّن» :
القدِّ يس «أكليمندس ُّ
(ها أنتم ترون ُّأّيا األحباء أ َّنه مل ي ُكن هلذه املرأة اإليامن فحسب بل النُّ ُب َّوة).

 1تفسري القمص أنطونيوس فكري لسفر يشوع صفحة .15
EP. Of Clem. Rom. 12.
نق ا
ال من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي –سفر يشوع -صفحة .52

1
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الرسالة إىل العَبانيني املجهول :31 /11
وملا ال؟ وقد مدحها كاتب ِّ
وسني ب جس ج
الم)
اب َّ
اح ُ
(باإل جيامن جر ج
الزانيج ُة جمل جتلك جم جع ال ُع جصاة ،إذ جقب جلت ج
اس ج
ال ُ
فالكاتب املجهول وضع راحاب يف مقدمة املؤمنني!
يقول بعدها يف العدد :32
ول جأيض اا؟ ألجنَّ ُه ُيعو ُزّن ال جوق ُت إن جأخ جَب ُت جعن جد ُع ج
(و جما جذا جأ ُق ُ
ون ،جو جب جار جاق،
ج
جو جشم ُش ج
ين باإل جيامن جق جه ُروا جممجال جك،
جاح ،جو جد ُاو جد ،جو جص ُموئ جيل ،جواألجنب جياء ،ا َّلذ ج
ون ،جو جيفت ج
السيف،
جصنج ُعوا ب ّرا ا ،نجا ُلوا جم جواعيدج  ،جسدُّ وا جأف جوا جه ُأ ُسود ،جأط جف ُأوا ُق َّو جة النَّار ،ن ج
ججوا من جحدِّ َّ
احلرب ،جه جز ُموا ُج ُي ج
وش ُغ جر جبا جء ،جأ جخ جذت ن جساء
ت َّجق ُووا من ُضعف ،جص ُاروا جأشدَّ ا جء يف ج
آخ ُر ج
جأم جو جاتُ َّن بق جي جامة .جو ج
ون ُع ِّذ ُبوا جو جمل جيق جب ُلوا الن جَّجا جة لكجي جينجا ُلوا ق جي جام اة جأف جض جل)
فهو مل يذكر جدعون وشمشون وداود! وصموئيل واألنبياء ،وأخذ راحاب!
قدِّ يسة القدِّ يسني!
الزان جي ُة جمل جتلك
اب َّ
اح ُ
و ُأشري ُهنا أيضاا إىل ما قاله كاتب العَبانيني« :باإل جيامن جر ج
جم جع ال ُع جصاة» ،فهو ُهنا وضع راحاب مع ال ُعصاة!
لنقرأ ما قاله ُعلامء املسيحية يف تفسري هذا النَّص.
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يف «املوسوعة الكنسية» ( :باإليامن راحاب الاطئة املعروفة يف مدينة أرحيا
بالزنا مل تلك مع غري املؤمنني).
ِّ
ويقول ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» :
الرسول من اآلباء البطاركة ،إبراهيم وإسحاق ويعقوب إىل يوسف
(انتقل َّ
فموسى ،كأول قائد للشعب ،ثم تلميذه يشوع الذي دخل بالشعب أرض املوعد،
وهنا يتوقَّف أمام امرأة زانية غريبة النس "راحاب" ،نالت ما مل يستطع كثري من
ثم يبلغ
العَبانيني أن ينالوه ،فقد استح َّقت أن ُحتسب يف نسب املسيح (متى َّ ،)5 /1
بنا إىل رجال إيامن من القضاة ،مثل جدعون وباراق وشمشون ويفتاح ،وامللوك
مثل داود واألنبياء كصموئيل).
وقد ورد أيضاا يف «التَّفسري التَّطبيقي للكتاب امل ُق َّدس» :
(عندما خ َّطط يشوع لالنتصار عىل أرحيا ،أرسل الواسيس الستكشاف
وأّنا
حتصينات املدينة ،فقابل الواسيس راحاب ،وكان عليها مأخذانَّ :أّنا ُأ جمم َّيةَّ ،

 1املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية الزء الامس صفحة 86
 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي –الرسالة إىل العَبانيني صفحة
.105 ,104
 1التفسري التطبيقي للكتاب املقدس بيت تندل للنّش صفحة .2665
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زانية .لكنَّها أظهرت إيامّنا باهلل).
فّس املسيحي «هاملتون سميث» :
ويقول امل ُ ِّ

الزانية!
هذه هي القدِّ يسة ،أ ّم املسيح ،راحاب َّ
عز َّ
وجل ُزناة و ُعرا ة
إيامن غريب يزعمون فيه أ َّن البّش الذين اختارهم اهلل َّ
كارى وكُ َّفار! وال جش َّك أ َّن العيب ُهنا ليس يف األشخاص ،ولكنَّهم قصدوا أن
و ُس ج
فيمن اختارهم ،وهو اهلل ُسبحانه وتعاىل ،وحاشا هلل أن يكون كذلك!
يعيبوا ج

 1رشح موجز يف الرسالة إىل العَبانيني بقلم املفّس املسيحي هاملتون سميث صفحة .109
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َّأما القدِّ يسة ال َّثالثة فهي راعوث فحاهلا ال خيتلف عن حال باقي القديسات
لنر ..
الزناة كثرياا ،ج

ُ
َّ َّ
ةِاثلاثلةِ:راعوثِ ِتثريِبوعزِجنسياِويهِاعرية! ِ
اجلد ِ
ِ
اعوث)
وع ُز جو جلدج ُعوبيدج من جر ُ
(و ُب ج
ص يف م َّتى  5/1يقول :ج
النَّ َّ
يف الواقع ،ومن خالل الكُ ُتب املسيحية ،بوعز كان زوج اا لراعوث ،ولكن
تزوجا؟! هذه هي اإلشكالية! َّ
ألن ببساطة شديدة جد اا ،راعوث أغرت بوعز
كيف َّ
ليتزوجها!
جنسي اا َّ
لنقرأ الق َّصة كام وردت يف سفر راعوث :13 -1 / 3
كُون جلك جخري؟ جف ج
اح اة ل جي ج
اآلن
(و جقا جلت جهلجا نُعمي جمح ُجاتجا « :جيا ابنجتي جأالج جألتجم ُس جلك جر ج
ج
وع ُز جذا جق جر جابة جلنجا ،ا َّلذي كُ نت جم جع جف جت جياته؟ جها ُه جو ُي جذ ِّري جبيدج جر َّ
الشعري ال َّلي جل جة،
جأ جلي جس ُب ج
الر ُجل جحتَّى
جفاغتجسِّل جوت َّ
جدجهني جوالبجيس ث جي جابك جوانزيل إ جىل ال جبيدج ر ،جو جلكن الج تُع جريف عندج َّ
الّشب ،جو جمتجى اض جط جج جع جفاع جلمي امل ج
جيف جر جغ م جن األجكل جو ُّ
جكجان ا َّلذي جيض جطج ُع فيه
جواد ُخِّل جواكشفي نجاح جي جة رج جليه جواض جطجعي ،جو ُه جو ُخي َُبك ب جام تجع جملنيج » ،جف جقا جلت جهلجا:
ب ك ُِّل جما جأ جم جرتجا به جمح ُجاتجا ،جف جأ ج
كجل
«كُ َّل جما ُقلت جأصن ُجع» ،جفن ججز جلت إ جىل ال جبيدج ر جو جعم جلت جح جس ج
ْسا ا جوك ججش جفت
ُب ج
وع ُز جو جرش جب جو جط ج
اب جقل ُب ُه جو جد جخ جل ل جيض جطج جع يف جط جرف ال جع جر جمة .جفدج جخ جلت ّ
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نجاحيج جة رج جليه جواضطج جج جعت ،جوك ج
ت
ب ،جوالتج جف ج
الر ُج جل اضطج جر ج
جان عندج انت جصاف اللَّيل جأ َّن َّ
اع ُ
وث جأ جمت جُك.
جوإ جذا بام جرأ جة ُمضطجج جعة عن جد رجلجيه ،ج جق جال « :جمن جأنت؟» جف جقا جلت « :جأنجا جر ُ
الر ِّب جيا ابنجتي ألجنَّك
جفاب ُسط جذي جل جثوب جك جع جىل جأ جمت جك ألجن جَّك جويل» ،جف جق جال« :إنَّك ُم جب جاركج ة م جن َّ
جقد جأح جسنت جمع ُرو جفك يف األجخري جأك جث جر م جن األج َّول ،إذ جمل تجسعي جو جرا جء ُّ
الش َّبانُ ،ف جق جرا جء كجانُوا
اآلن جيا ابنجتي الج ج ج
جأو جأغن جياء ،جو ج
يع جأب جواب جشعبي
ختايف .ك ُُّل جما ت ُجقولنيج جأف جع ُل جلك ،ألج َّن جج ج
تجع جل ُم جأنَّك ام جرأج ة جفاض جلة)
السابقة ال خترج َّإال من إنسانة ط ِّيبة األخالق!
األفعال املذكورة يف الن ُُّصوص َّ
أليس كذلك؟! فالتي تتعطر وجتلس عند قدمي رجل وتكشفهام ،جأال تعتقد أ َّن هذا
أي عاقل ،لينال صاحبها رشف أن يكون اإلهل من نسله؟!
فعل ُيريض ّ
الرمزية التي يضعوّنا دائاما يف ُك ُتبهم وتفاسريهم
ّ
وبغض النَّظر عن ال َّتشبيهات َّ
وكأّنا وحي ُمنزل! يقول ُ
الق ُّمص «أنطونيوس فكري» : 5

 1تفسري القمص أنطونيوس فكري –سفر راعوث -صفحة .13
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تغتسل ،وتتط َّيب ،وتنتظر عند قدميه! يا له من رشف ُمقدِّ س!
القمص «تادرس يعقوب ملطي» أّنا كانت عارية! 6
بل ويقول ُ

َّ

ُّ

تعرت ،يف حاجة إىل
(كشفت رجِّل بوعز لتعلن له أّنا قريبتهَ ،تثل قدميه وقد َّ
جر ُجل يسرتها .هذا ما أعلنته راعوث نفسها بقوهلا" :أنا راعوث أمتك ،فأبسط ذيل
ب لصوت راعوث إذ يقول :جويف
الر ُّ
ويل" ع ،9.لقد استجاب َّ
ثوبك عىل أمتك ألنك ّ
الص جباح ت ُجر ج
الر ِّب .جوأ َّما نجح ُن جف جام جذا جحتَّى جتت ججذ َّم ُروا
الر ِّ
َّ
ب الست جامعه ت ججذ ُّم جركُم جع جىل َّ
ون ججمدج َّ
وسى « :جذل جك ب َّ
الر َّب ُيعطيكُ م يف امل ججساء جحلام ل جتأكُ ُلوا جويف ال َّص جباح
ان َّ
جع جلينجا؟» جو جق جال ُم ج
الر ِّب ت ججذ ُّم جرك ُُم ا َّلذي جت جت جذ َّم ُر ج
ون جع جليه .جوأ َّما نجح ُن جف جام جذا؟ جلي جس
ُخبزا لتجش جب ُعوا الست جامع َّ
الر ِّب» خروج (.8-7/ 16
جع جلينجا ت ججذ ُّم ُركُم جبل جع جىل َّ
قدمي رجل أجنبي وهي ُمتع ِّطرة يف املساء،
ولكم أن تتخ َّيلوا امرأ اة جتلس عند
ّ
القصة من أحد ،فامذا ستقول عن هذه املرأة؟!
عريه! إذا
ج
سمعت هذه َّ
وهي عارية و ُت ِّ
بغض
ّ

النَّظر

عن

إيامنك،

سواء

نت
كُ ج

ُمسلاما

مسيحي اا؟!

 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي –سفر راعوث -صفحة .25
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تعليقِِاعمِِىلعِصفاتِِهلإِالعهدِالقديم ِ
بعد ما قرأناه عن اإلهل يف العهد القديم ،وما نقلناه عن األنبياء ،وما نقلناه عن
العهد الديد ،وعن املسيحيني الذين يؤمنون باملسيح الذي جاء من سلسلة نسب
فيها رجال ُزناة و جق جتلة ومنهم من كج جفر! وحتى النِّساء األربعة ،ثالثة منهم ُزناة
َُبر الوسيلة» ،فلك اليار يف
والرابعة ال رشف هلا! وإن ج
َّ
كنت تؤمن بقاعدة «ال جغاية ت ِّ
أن تؤمن بمثل هذا أو ال!
بعد ّ
بجله وحيرتمه؟
كل هذا ،كيف سيتك َّلم العهد الديد عن اإلهل؟! هل س ُي ِّ
أم س ُيهينه و ُييسء إليه!
سنرى يف املبحث القادم ...
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ُ
َّ
انلصارىِهللِتعاىلِيفِالعهدِاجلديد ِ
وصفِ ِ
ِ

وضحنا ما كتبه اليهود عن اهلل ُسبحانه وتعاىل ،وعن أنبياء اهلل عليهم
بعد أن َّ
وأن النَّصارى ُّ
صلوات اهلل وسالمهَّ ،
تلقوا هذه الكتابات بالقبول ،سنتحدث اآلن
عن نتيجة قبول هذه الكتابات اليهودية التي تيسء هلل وألنبيائه ،والتي بدورها
أثَّرت عىل عقائد النَّصارى وإيامّنم باهلل ،الذي ال خيلوا هو أيض اا من اإلساءة.

اهللِلمِيشفقِىلعِابنه! ِ
دوية يف رسالته إىل أهل رومية ( :32 /8اج َّلذي جمل
هكذا أعلنها بولس رصحية ُم ّ
ف الج جّيج ُبنجا جأيض اا جم جع ُه ك َُّل جَشء؟)
ُيشفق جع جىل ابنه جبل جب جذ جل ُه ألججلنجا جأججعنيج كج ي ج
ص ،نريد أن نسأل النَّصارى سؤاالا ،كيف إلهل
ّ
بغض النَّظر عن تَبيرهم هلذا النَّ ّ
املح َّبة  -كم يزعمون  -أن ال يشفق عىل ابنه؟!
هل إذا جاءك شخص وأخَبك بأنَّه ُحي ّبك أكثر من ابنه ،فهل ستُصدِّ قه؟! بال َّطبع
أحب إىل نفس اإلنسان من ابنه! فامذا عن هذا اإلهل الذي
ال ،ألنَّه ال يوجد جمن هو ّ
ب البّش أكثر من ابنه!
يزعم أنَّه ُحي ّ
تربى عىل ُن ُصوص
ولكن بال َّطبع هذا أمر
ّ
طبيعي! فبولس اليهودي الذي َّ
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الكتاب امل ُقدَّ س ،ال يستطيع أن يقول أ ّقل من ذلك!
َّص املذكور يف سفر أيوب ( :12/24م جن ال جو ججع
تربى عىل هذا الن ّ
خت َّيل شخصاا َّ
ُّون جونجف ُس الجر جحى تجستجغ ُ
ُأنجاس جيئن ج
اَّلل ال ج يجنتجب ُه إ جىل الظُّل م).
يث جو ُ
الشخص الذي سيؤمن باهلل وفق ن ُُصوص كتاب يقول مثل هذا الكالم عن
بغض النَّظر عن تَبيرهم ملثل هذه الن ُُّصوص  -يف النِّهاية،
اهلل ُسبحانه وتعاىل ّ -
البدَّ أن يقول كالماا مثله عن اهلل ،كام قال بولس َتام اا!
ُ
وإذا حتدَّ ثنا أكثر عن إيامن النَّصارى باهلل ُسبحانه وتعاىل ،سنجد َّ
أن أهم
عقائدهم تعدَّ ت ُحدُ ود كل اإلساءات التي نجدها يف كُ تُب اليهود امل ُقدَّ سة!
والصلب والفداء ،وهو أ َّن اهلل ُسبحانه وتعاىل نزل
َّجسد،
َّ
فالنَّصارى يؤمنون بالت ُّ
َب ثالثة
من َّ
السامء ،وعاش عىل األرض كإنسان ،ويف ّناية صلبه اليهود ،فامت و ُق ج
مرة أخرى!
السامء َّ
ثم قام من بني األموات وصعد إىل َّ
أيامَّ ،
وإليكم البيان ،وهذا البيان وضعه البابا «شنودة» الثالث ،يف كتابه «الهوت
املسيح» ،حتت عنوان «األساس الالهويت»  ، 7وهو باختصار:
أ َّن اهلل تعاىل عندما خلق آدم ♠ ،قال له أن يأكل من شجر النَّةَّ ،أما

 1كتاب الهوت املسيح لألنبا شنودة صفحة .84 ,83
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والّش» فال يأكل منهاَّ ،
ألن يوم يأكل منها سيموت ،وبذلك
شجرة «معرفة الري َّ ّ
حق اهلل،
حكم عىل آدم باملوت!  8ولكن النَّصارى يزعمون أ َّن هذه الطيئة يف ّ
واهلل غري حمدود ،إذن هذه الطيئة غري حمدودة! ويف االعتقاد النَّّصا ّن ،حسب قول
بولس ،أ َّن الطيئة ال تُغ جفر َّإال بالدَّ م ،فبطبيعة احلال جيب سفك دم غري حمدود! وال
الصليب!
يوجد غري حمدود َّإال اهلل! ولذلك نزل اهلل ليموت عىل َّ
هامة جد اا ،لع َّلك مل تسمع هبا من
هذا هو اإليامن املسيحي ،وسأكتب معلومة َّ
قبل! أو قرأتا ومل تتأ َّمل فيها ج ِّيد اا .هل تعلم أ َّن فكرة ُن ُزول اإلهل عىل األرض،
أي دين عىل
ليميش بني النَّاس ويموت ...إلخ ،هو يف احلقيقة إيامن ال يعتقد به أهل ّ
وجه األرضَّ ،إال النَّصارى والوثنيني! َّ
ولعل قارئ الكتاب امل ُقدَّ س جيد هذا األمر
ُبو ُضوح!
لنقرأ ما ورد يف سفر أعامل الرسل :15-8 /14
(و ج
الرج جلني ُمق جعد من جبطن ُأ ِّمه جو جمل جيمش جق ُّط،
ج
رت جة جر ُجل جعاج ُز ِّ
كجان ججيل ُس يف لس ج
جه جذا ج
كجان جيس جم ُع ُبو ُل جس جيتجكج َّل ُم جف جش ج
ص إ جليه جوإذ جر جأى جأ َّن جل ُه إ جيامناا ليُش جفى ،جق جال ب جصوت
خ ج

 1من املفرتض أن اإلهل حسب الكتاب املقدس قال آلدم "يوم تأكل من الشجرة موتاا َتوت" مع أن اإلهل
من املفرتض أن يعلم أن الطيئة يف حقه تعاىل وهو يعلم أن الطيئة الغري حمدودة جيب سفك دم شخص
غري حمدود ومع ذلك قال آلدم وهو حمدود موتاا َتوت!
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وع ج َّملا جر جأوا جما جف جع جل
ب جو جص جار جيميش ،جفالُ ُم ُ
جعظيمُ « :قم جع جىل رج جلي جك ُمنتجصب اا» .جف جو جث ج
ُبو ُل ُس جر جف ُعوا جصو جتُم ب ُل جغة ليكجأُونيَّ جة جقائلنيج « :إ َّن اآلهل ج جة تجشج بَّ ُهوا بالنَّاس جون ججز ُلوا إلجينجا»،
ون جبرن ججابا « جزف جس» جو ُبو ُل جس « جهر جم جس» إذ ج
جفكجانُوا جيد ُع ج
كجان ُه جو املُت ججقدِّ جم يف الكج ج
الم ،جفأجتجى
كجاه ُن جزف جس الَّذي ك ج
ريان جو جأكجال جيل عن جد األجب جواب جم جع ال ُ ُموع جوكجا جن
جان قُدَّا جم املجدينجة بث ج
المع
الر ُسوالجن جبرن ججابا جو ُبو ُل ُس جم َّز جقا ث جي جاهبُ جام جواندج جف جعا إ جىل ج
ُيري ُد جأن جيذ جب جح ،جف جل َّام جسم جع َّ
الر جج ُال ملجا جذا تجف جع ُل ج
ّشكُم
ون جه جذا؟ نجح ُن جأيضاا جب جّش جحت ج
جصار جخني « :جأ ُّّيجا ِّ
ت آالجم مث ُلكُم ُنبج ِّ ُ
الس جام جء جواألجر جض جوالبجح جر جوك َُّل
جأن تجرج ُعوا من جهذه األجبجاطيل إ جىل اإل جهل احلج ِّي ا َّلذي جخلج جق َّ
يها )
جما ف ج
بعض
فالقارئ جيد أ َّن بولس  -بزعمهم  -عندما فعل ُمعجزة ،وشاهد ذلك ُ
الوثنيني ،قالوا َّ
إن اآلهلة تش َّبهوا بالنَّاس ونزلوا إلينا! فامذا فعل بولس؟ هل وافقهم
عىل زعمهم هذا ،بأ َّن اإلهل ينزل إىل األرض ويميش بني خلقه؟! أم أنَّه رفض قوهلم
ور َّدهم؟
ص:
انظر إىل النَّ ّ
الر ُسوالجن جبرن ججابا جو ُبو ُل ُس جم َّز جقا ث جي جاهبُ جام جواندج جف جعا إ جىل الجمع جصار جخني:
( جف جل َّام جسم جع َّ
الر جج ُال ملجا جذا تجف جع ُل ج
ّشكُم جأن تجرج ُعوا
ون جه جذا؟ نجح ُن جأيضاا جب جّش جحت ج
« جأ ُّّيجا ِّ
ت آالجم مث ُلكُم ُن جب ِّ ُ
لس جام جء جواألجر جض جوالبجح جر جوكُ َّل جما ف جيها )
من جهذه األجبجاطيل إ جىل اإل جهل احلج ِّي ا َّلذي جخ جل جق ا َّ
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وجت ُّسده! بل ودعوهم لعبادة اإلهل
«بولس» و «برنابا» جر جف جضا فكرة ُن ُزول اإلهل ج ج
السامء واألرض والبحر ّ
الر ُجوع للمزيد
وكل ما فيها! وتستطيع ُّ
احلي الذي خلق َّ
من املراجع املسيحية حول هذا النَّص من هنا9 .

هل يا ُت جرى إذا شاهد بولس و برنابا ما يفعله النَّصارى اآلن ،ماذا سيقولون؟!
بّصاخ شديد« :املسيح بّش مثلكم ،فارجعوا
بحسب النَّ ّ
ص ،سيقولون هلم ُ
السامء واألرض والبحر!»
عن هذه األباطيل واعبدوا اإلهل احلي الذي خلق َّ
وال ننسى أ َّن النَّصارى يؤمنون أ َّن املسيح ُخل جق به الكون! وبولس يدعوهم
ُهنا لعبادة الذي جخ جلق وليس الذي ُخل جق به!
َّ
السامء ،وأنَّه يميش بني
الشاهد من الق َّصة هو أ َّن االعتقاد بنُ ُزول اإلهل من َّ
النَّاس عىل األرض ،عقيدة وثنية! نقلها آباء الكنيسة األوىلَّ ،
ألن الغالبية ال ُعظمى
منهم كانوا من ُأ ُصول وثنية ،فدخلت الوثنية يف املسيحية ،ونتج عنها عبادة
اإلنسان ،والقول بأنَّه جن جز جل ليموت ،إىل غري ذلك ...

 1حلقة قدمتها عىل قناة امل ُخ ّلص عىل اليوتيوب هبا التعليقات والتفاسري بشكل أكثر وضوحاا وإليكم
الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=6joZA_5vDl4
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موتِاإلهل! ِ
ذكرت ُمسبق اا ،النَّصارى يؤمنون بنُ ُزول اإلهل ليغفر خطيئة آدم غري
كام
ُ
املحدودة ،فمن الذي سيموت إذ اا؟!
النَّاسوت

املحدود؟ الالهوت

غري املحدود؟!

لو مات النَّاسوت املحدود لن ُتغفر الطيئة! أل َّن الطيئة غري حمدودة! وجيب
فإن هذا يعني َّ
أن يموت غري املحدود! ولو مات الالهوت! َّ
أن اهلل مات! واهلل
ُسبحانه وتعاىل ال يموت ،وهذا من واقع ُن ُصوص الكتاب امل ُقدَّ س.
فهذه املشكلة جعلت النَّصارى  -وحتديد اا األرثوذكس منهم  -يؤمنون بام
 1كلمة ناسوت ُيقصد هبا يف اإليامن املسيحي الطبيعة البّشية للمسيح ,فهم يؤمنون أن للمسيح طبيعتني,
طبيعة إهلية وطبيعة بّشية ,فالطبيعة البّشية تُسمى الناسوت ويقصد هبا "السد والروح" البّشيان.
 1الالهوت أو الطبيعة الالهوتية يقصد هبا الطبيعة اإلهلية للمسيح ,أي األقنوم الثاّن الذي جتسد يف جسد
املسيح.
 1النصوص كثرية يف هذا األمر ومنها النص الوارد يف رسالة تيموثاوس األوىل ( 16 /6ا َّلذي جوحدج ُه جل ُه
جع جد ُم املجوت ،جساكناا يف نُور الج يُدنجى من ُه ،الَّذي جمل جي جر ُه أج جحد م جن النَّاس جوالج جيقد ُر جأن جي جرا ُه ،ا َّلذي جل ُه الك ججرا جم ُة
جوال ُقد جر ُة األجبجد َّي ُة .آمنيج ).
ت
ت جوأُحيي .جس جحق ُ
والنص الوارد يف التثنية ( :40-39 /32اُن ُظ ُروا اآل جن! جأن جا جأن جا ُه جو جولي جس إهل جمعي .جأن جا ُأمي ُ
الس جامء جيدي جو جأقُ ُ
ول :جحي جأن جا إىل األجبجد)
جوإ ِّّن جأشفي جولي جس من جيدي ُ ج
م ِّلص ,إ ِّّن أجر جف ُع إىل َّ
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سمى بـ «ال َّطبيعة الواحدة»! وال َّطبيعة الواحدة باختصار شديد هي أ َّّنم يزعمون
ُي َّ
كونة من الطبيعة البّشية
أ َّن جمن كان يأكل ويّشب هو املسيح بطبيعته الواحدة امل ُ َّ
والطبيعة اإلهلية!
فإن ّ
وهكذاَّ ،
كل األفعال البّشية األرضية التي فعلها املسيح ♠ أثناء
تجسد ،الذي نزل من
حياته عىل األرض ،تُنسب يف عقيدة النَّصارى إىل اإلهل امل ُ ِّ
السامء وعاش عىل األرض كإنسان .هذا اإلهل له طبيعة واحدة ،وهو الذي مات عىل
َّ
الصليب ،بالهوته وناسوته ُمتَّحدج ين.
َّ
األرثوذكس الذين يؤمنون هبذه العقيدة ،عقيدة ال َّطبيعة الواحدة لإلهل
تجسد ،يستشهدون بن ُُصوص الكتاب املُقدَّ س إلثبات عقيدتم!
امل ُ ِّ
من الن ُُّصوص التي يستشهدون هبا ،ما قاله بولس يف رسالة كورينثوس األوىل
( :8 /2ألجن جلو جع جر ُفوا جملجا جص جل ُبوا جر َّب املججد)
برب املجد هو اهلل ،وهكذا يفهمون َّ
والنَّصارى يزعمون َّ
أن النَّص
أن املقصود ّ
فإن النَّصارى يزعمون َّ
يقول َّأّنم صلبوا اهلل! َّ
رب املجد» تُشري إىل
أن عبارة « ّ
تم
الهوت املسيح! ولكن بولس ألصق هبا كلمة «صلبوا » ،أي أ َّن « َّ
رب املجد َّ
فرب املجد مات!
صلبه» ،واملصلوب مات كام يؤمنون! ّ
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والنَّصارى يستشهدون أيضاا بام قاله بطرس يف سفر أعامل الرسل -14 /3
يس
دُّوس البج َّار جو جط جلبتُم جأن ُي ج
ب جلكُم جر ُجل جقاتل ،جو جرئ ُ
وه ج
(و جلكن جأنتُم جأنكج رت ُُم ال ُق ج
 :15ج
اهلل م جن األجم جوات جونجح ُن ُش ُهود ل جذل جك)
احلج جياة جقتجلتُ ُمو ُه ا َّلذي جأ جق جام ُه ُ
ُ
القدُّ وس ،ورئيس احلياة أيض اا ،ألفاظ تدُ ّل بزعم النَّصارى عىل الهوت
ولكن بطرس يقول إ َّّنم قتلوه! والنَّصارى يفهمون أ َّن اإلهل ُقتل!
املسيح!
َّ
الرؤيا املجهول ،قال له يف
وعندما ظهر يسوع  -كام يزعمون  -لكاتب سفر ُّ
سفر الرؤيا ( :18-17 /1ال ختف ،أنا هو األول واآلخر ،واحلي ،وكنت ميِّتاا ،وها
أنا حي إىل أبد اآلبدين .آمني .ويل مفاتيح اهلاوية واملوت).
والنَّصارى يزعمون أ َّن كلمة املقصود بـ «األول واآلخر» هو لالهوت املسيح!
كنت ميِّتاا» ،وهكذا يؤمنون َّ
أن اإلهل كان م ِّيت اا!
وال يلتفتون لعبارة «و ُ
كذلك ما قاله بولس يف رسالته إىل أهل رومية  :24 /4ج(بل من جأجلنجا نجح ُن
وع جر َّبنجا م جن األجم جوات)
ام جي ُس ج
ب جلنجا ا َّلذ ج
ين جس ُيح جس ُ
جأيض اا ا َّلذ ج
ين نُؤم ُن ب جمن جأ جق ج
رب النَّصارى مات ،وأقامه اإلهل اآلخر من األموات!
ربنا من األموات! ُّ
أقام َّ
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أيض اا يستشهدون بام ورد يف سفر أعامل الرسل :28/20
وح ال ُقدُ ُس ف جيها جأ جساق جف اة
الر ُ
(اح جرت ُزوا اذ اا ألجن ُفسكُم جو ج
كُم ُّ
الرع َّية ا َّلتي جأ جق جام ُ
لميع َّ
جاها بدج مه)
يس جة اهلل ا َّلتي اق جتن ج
ل جرت ُعوا كج ن ج
اقتناها بدمه؟! التي تعود عىل اإلهل! اهلل اقتني الكنيسة بدمه! فهذا النَّص يؤكِّ د
مسألة موت اإلهل!
وبالرغم من أ َّّنم يؤمنون بأ َّن اهلل ُروح! والسد فقط هو الذي له جدم ،ولكنَّهم
َّ
يقولون َّ
أن نسبة الدَّ م هلل للدَّ اللة عىل مسألة ال َّطبيعة الواحدة!
ب
ويستشهدون أيض اا بام ورد يف إنجيل متى  ( :8 /12جفإ َّن اب جن اإلن جسان ُه جو جر ُّ
السبت جأيض اا).
َّ
يقولون َّ
ورب
إن ابن اإلنسان تدُ ّل يف اإليامن املسيحي عىل ال َّطبيعة البّشيةّ ،
ص يف فهمهم يقول َّ
السبت ّ
أن ابن اإلنسان
تدل بزعمهم عىل ال َّطبيعة اإلهلية ،فالنَّ ّ
َّ
هو اهلل! ولكم ال َّتعليق!
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َّأما البابا «شنودة» ،بطريرك الكنيسة األرثوذكسية امل ُتن ِّيح فيقول :

الصليب! وبعدها يقول :اإلنسان الذي خلقته بيدك! من
يا جمن ُس ِّمرت عىل َّ
الصليب جخ جل جق اإلنسان بيده! وال حول وال قوة َّإال باهلل ...
ُصلب عىل َّ

 1كتاب بدع حديثة لألنبا شنودة صفحة .88
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جتسد الكلمة» : 5
يف كتابه « ُّ

واحلديث ُهنا عن اإلهل! فهو «وحده» (ونضع خ ًّطا حتت كلمة وحده) الذي
َّ
ويتأمل!
يستطيع أن خيلق الميع!
 1أثناسيوس الرسويل 297م أصبح أسقفاا يف اإلسكندرية وهو ابن ثالثني عاماا ,ولد من أبوين وثنيني,
وتطلق عليه أسامء مثل "معلم املسكونة" و "حامي اإليامن" و "ضد العامل" وهو واضع قانون اإليامن
املسيحي وواضع قانون أسفار العهد الديد احلاليني فهو أول من حدد األسفار الـ  27سفرا ا وآمنوا هبا بعد
ذلك! وهو كان حمارباا لألريوسيني حتى أن كتب أريوس أحرقت ومن كان حيمل كتبه حيرق بالكتب! تم
االعرتاف بأثناسيوس كقديس من الكنيسة الكاثوليكية مؤخرا ا ويعتَبه الَبوتستانت عامل عظيم وهو أب
الكنيسة القبطية األرثوذكسية ومعلمها األول.
1

كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسويل الفصل السابع صفحة  ,18مؤسسة القديس

أنطونيوس املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية مراجعة الدكتور نصحي عبد الشهيد وترجه عن
اليونانية الدكتور جوزيف موريس فلتس الطبعة الرابعة .2006
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فالذي خلق الميع ،وهو وحده الذي يستطيع أن خيلقهم ،هو الذي َّ
تأمل!
جسد» ،تقديم األنبا «توارضوس» ،يقول يف املؤ ِّلف كإجابة
كتاب «حتمية التَّ ُّ
عىل سؤال  -42ما هي نتائج اال ِّحتاد بني الطبيعتني؟:
(نتيجة اال ِّحتاد نستطيع أن ننسب آالم املسيح وموته لالهوت :فيقول القدِّ يس
أثناسيوس :الغري السامّن (اهلل الكلمة) كان حيسب ما خيتص بالسد أنه له،
ولذلك ملا لطم الندي السد ،قال له ملاذا تلطمني كأنه هو املتأمل  ..قال أسلم
ظهره للسياط ،وخديه للطم ،ومل أرد وجهي عن خزي البصاق ،والذي نال جسد
الكلمة كان الكلمة يقبله كأنه له ،ألنه متحد بالسد)
فام ذكرناه ،سواء من النُّ ُصوص الكتابية ،أو املراجع املسيحية ،يؤكِّ د عقيدة
ثابتة عن النَّصارى! وهو موت و ُّ
الصليب ،ف ّ
كل ما كان يف العهد
تأمل اإلهل عىل َّ
القديم ،من أمور ال تليق باهلل ُسبحانه وتعاىل ،انتقلت إىل العهد الديد ،مع ما هو
أسوأ منه بكثري!
وبل واألكثر من ذلك ،عندما خيرج علينا أحد رعايا الكنيسة املّصية ،ناق ا
ال
األولني ،فيقول إ َّن جمن يقول إ َّن الالهوت «اهلل» ال يموت فهو
عن أحد آباء الكنيسة َّ
ُمهرطق «كافر»!
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جتسد االبن الوحيد» ،الذي قدَّ م له األنبا
يقول «إسحاق إيليا منسى» يف كتابه « ُّ
«بيشوي» سكرتري املجمع امل ُقدَّ س سابقاا : 6
(كان نسطور يقول} :ال ُيمكن أن يكون هلل ُأ ّم ،فاملخلوق ال جيلد الالهوت{..
اهلل يف
وحسب .ال ُيمكن أن ُي جل َّ
الذي ولدته مريم إنسان هو .هو أداة الالهوت ج
ف ج
خ جرق ،وال يُمكن أن َّ
يتأمل أو يموت أو ُيدفن ».لذلك ال غرابة فيام كتبه القدِّ يس
كري ُّلس يف رسالته األوىل إىل نسطور).
ويقول أيض اا يف موضع آخر : 7
الرسالة الامسة من سلسلة ُمكاتبات القدِّ يس كري ُّلس ،وهي من رسالة
(من ِّ
نسطور الثانية إىل القدِّيس كري ُّلس« :يف ّ
كل موضع من الكتاب املُقدَّ س ،حينام ُيذكر
الربَّ ،
فإن الوالدة من أجلنا ،واآلالم تُنسب ال إىل الهوت املسيح ،بل إىل
تدبري َّ
أدق تسميةَّ ،
ناسوته ،وهكذا فحسب ّ
فإن العذراء القدِّ يسة تُدعى والدة
املسيح ،وليس والدة اإلهل)...

منسى تقديم
جتسد االبن الوحيد بني تعليم القدِّ يس كري ُّلس الكبري وهرطقة نسطور للدكتور إسحق إيليا ّ
ُّ 1
و ُمراجعة األنبا بيشويُ ,مطران دمياط وكفر الشيخ صفحة .78
منسى تقديم
جتسد االبن الوحيد بني تعليم القدِّ يس كري ُّلس الكبري وهرطقة نسطور للدكتور إسحق إيليا ّ
ُّ 1
و ُمراجعة األنبا بيشويُ ,مطران دمياط وكفر الشيخ صفحة 170
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الرجل ألنَّه يقول َّ
أن اآلالم ال ُتنسب إىل
يا له من إيامن غريب! يعرتضون عىل َّ
الهوت املسيح بل ناسوته! ويعرتضون عليه ألنَّه يقول عىل السيدة مريم أ ّم املسيح
وليس ّأم اهلل أو أ ّم اإلهل!
القدَّ اس اإلهلي ( : 8من ُ
ال عن ُ
ويقول أيض اا ناق ا
القدّ اس اإلهليّ :يتف َّ
الشعب
قر باآليت :آمني ،آمني ،آمني ،بموتك يا رب ن ِّ
ُبّش ،وبقيامتك املُقدَّسة
ك ّله و ُي ّ
ونتْضع إليك يا إهلنا.
السموات نعرتف ،نُسبِّحك ،نُباركك يا رب،
ُ
وص ُعودك إىل َّ
َّ
ُعَب بصدق عن اإليامن األرثوذكيس للكنيسة الامعة)
هذه صيغة سكندرية ت ِّ
َّ
والشك أ َّن ما وصل له
هكذا قالوا عن اهلل ُسبحانه وتعاىل ،وتقدَّ س اسمه،
الرئييس هو اليهود!
السبب فيه من األساس! سببه ِّ
النَّصارى كان اليهود ُهم َّ

منسى تقديم
جتسد االبن الوحيد بني تعليم القدِّ يس كري ُّلس الكبري وهرطقة نسطور للدكتور إسحق إيليا ّ
ُّ 1
و ُمراجعة األنبا بيشويُ ,مطران دمياط وكفر الشيخ صفحة 35
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وعندماِماتِاإلهل!ِماذاِبعد؟! ِ
ب ومات حسب االعتقاد املسيحي ،فأصبح فدي اة آلدم الاطئ ،أي
اإلهل ُصل ج
أ َّنه مات بدالا عنه ،والنَّصارى يعتقدون َّ
أن ما حدث مع إسامعيل ♠ له عالقة
فهم يؤمنون َّ
أن إسامعيل ،أو إسحاق بزعمهم ،قام مقام
الصلب والفداءُ ،
بعقيدة َّ
تم عن طريق الروف يرمز
آدم ♠ الاطئ املُستحق للموت ،والفداء الذي ّ
الصليب فدا اء للبّش!
السامء ويموت عىل َّ
لإلهل الذي سينزل من َّ
وهكذا يؤمن النَّصارى َّ
أن يسوع اإلهل خروف! الذي ُذبح من أجلنا جيع اا!
نعم هذا هو اعتقادهم ،وهذا هو إيامّنم ،وهذا هو الذي ُيدافعون عنه!
لنقرأ ُن ُصوص اإلنجيل «العهد الديد» التي تؤكِّ د هذا اإليامن!
(ه ُؤالجء جس ُي جحار ُب ج
ون الجروف ،جوال جروفُ جيغلبُ ُهم،
 سفر الرؤيا  :14 /17ج
ون جو ُمت ُجار ج
ين جم جع ُه جمد ُع ُّو ج
ون
ب األجر جباب جو جمل ُك امل ُ ُلوك ،جوا َّلذ ج
ألجنَّ ُه جر ُّ
جو ُمؤمن ج
ُون»)
(و جر جأي ُت جفإ جذا يف جو جسط ال جعرش جواحلج جي جوا نجات األجر جب جعة جويف
 سفر الرؤيا  :6/ 5ج
جو جسط ُّ
الش ُيوخ جخ جروف جقائم كجأجنَّ ُه جمذ ُبوح ،جل ُه جسب جع ُة ُق ُرون جو جسب ُع جأع ُني ،ه جي
جسب جع ُة جأر جواح اهلل املُر جس جل ُة إ جىل ِّ
كُل األجرض)
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ت
الس جامء جو جع جىل األجرض جو جحت ج
 سفر الرؤيا  :13 /5ج
(وك ُُّل جخل جيقة ممَّا يف َّ
األجرض ،جو جما جع جىل البجحر ،ك ُُّل جما ف جيها ،جسمع ُت جها جقائ جل اة« :لل ججالس جع جىل ال جعرش
جول ج
السل جطا ُن إ جىل جأبجد اآلبدي جن») .
َب جك ُة جوالك ججرا جم ُة جواملججدُ جو ُّ
لخروف ال ج ج
(و جمل جأ جر ف جيها جهيكج ا
اهلل ال جقاد جر جع جىل ك ُِّل
ال ،ألج َّن ال َّر َّ
 سفر الرؤيا  :22 /21ج
ب ج
جَشء ُه جو جوالجروفُ جهي جك ُل جها)
 سفر الرؤيا  :9 /7ج(بعدج جه جذا جن جظر ُت جوإ جذا ججع كجثري جمل جيستجطع جأ جحد جأن جي ُعدَّ ُه،
الش ُعوب جواألجلسنجة ،جواق ُف ج
من كُ ِّل األُ جمم جوال جق جبائل جو ُّ
ون أج جما جم ال جعرش جوأج جما جم
ف النَّخل)
الجروفُ ،مت ججّسبلنيج بث جياب بيض جويف جأيدّيم جس جع ُ
املجدج  ،ألج َّن ُعر جس الروف قجد
 سفر الرؤيا ( :7 /19لنجف جرح جو جنت ججه َّلل جونُعطه ج
ججا جء ،جوام جرأج ُت ُه جه َّي جأت نجف جس جها).
امل ج
ين جم جع ُه ُم
السب جعة ج
الئكج ة ا َّلذ ج
 سفر الرؤيا ُ ( :9 /21ث َّم ججا جء إ ج َّيل جواحد م جن َّ
الْض جبات األجخ جرية ،جوتجكج َّل جم جمعي جقائ ا
ال:
السب جع ُة الج جام ُ
ات املجم ُل َّو ُة م جن َّ
َّ
السبع َّ ج
وس ام جرأ جةج الجروف»).
« جه ُل َّم جفأُر جي جك ال جع ُر ج
وهكذا ُيوصف اإلهل عندهم بالروف ،فاإلهل الذي وصفوه يف العهد القديم
ّ
الصفات غري االئقة ،ال َّ
شك أنَّه س ُيوصف بعد ذلك بأنَّه الروف!
بكل ِّ
شك أ َّن وصف النَّصارى لإلهل بأنَّه خروف ُجم َّرد رمز ،وال أزعم َّ
وال َّ
أن
النَّصارى يعبدون خروف اا حقيقي اا ،ولكنَّهم ُيش ِّبهون اإلهل بالروف ،ويقولون َّ
إن
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والصلب.
الروف يرمز لل ِّطيبة والوداعة واملح َّبة ،وأيض اا يرمز لعقيدة الفداء َّ
يف النِّهاية أقول ،رغم َّ
الرمزية عند النَّصارىَّ ،إال أنَّني أجد
أن األمر ال يتعدَّى َّ
يف هذا الوصف ُمعضلة كبرية ،فكيف ُيش ِّبهون اهلل بحيوان؟! وكيف جيرؤون عىل
استكامل مسرية اليهود يف وصف اإلهل بأبشع ما ُيمكن أن ُيقال!
ّصحون
وال َّتشبيهات التي َتأل سفر الرؤيا جعلت ُم ِّ
فّسي الكتاب امل ُقدَّ س ُي ِّ
السفر!
الرؤيا ،ولكنَّهم سيظ ُّلون غري ُمسرتحيني مل ُحتوى ِّ
بأّنم سيؤمنون بسفر ُّ
َّ
فّسو «التَّفسري احلديث للكتاب امل ُق َّدس» : 9
يقول ُم ِّ

 1التفسري احلديث للكتاب املقدس  -سفر الرؤيا – املحرر املسئول الدكتور القس أندريه زكي صفحة
 ,11طبعة دار الثقافة.
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يؤمنون به ،ومع ذلك سيظ ُّلون غري مسرتحيني له! ولن يستخدموه ،بل ويقول:
ندير ُظ ُهورنا ل ُغ ُموضه وندرس إنجيل يوحنا!
هكذا يتحدَّ ثون عن ال ِّسفر ملا فيه من تشبيهات غريبة هلل تعاىل!
لنقرأ ما قاله ُعلامء املسيحية عن مسألة الروف ...
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ِّ
اتلَّ
فاسريِاملسيحيةِتؤكدِتشبيهِاإلهلِباخلروف! ِ
ِ
ِ

الر ُجوع
وحتى ال ُن َّتهم بام ليس فينا ،وهو أنَّنا ننقل من الكتاب امل ُقدَّ س بدون ُّ
لل َّتفاسري املسيحية ،سنعرض بعض اا منها ،ونأخذ عىل سبيل املثال:
«التَّفسري احلديث للكتاب امل ُقدَّ س» :

 1التفسري احلديث للكتاب املقدس  -الرؤيا – املحرر املسئول الدكتور القس أندريه زكي صفحة ,96
دار الثقافة.
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و ُيع ِّلق ُ
الق ُّمص «تادرس يعقوب ملطي» قائالا :

فكام ذكرتُ ،هم يزعمون أنَّه خروف ألنَّه قام مقام َّ
الذبيحة التي ُذبحت ألجل
إن من النَّصارى من جز جعم َّ
البّش! بل َّ
ُىل
أن َّ
السبعة ُق ُرون ُتشري إىل أ َّن هذا الروف «ك ّ
كُِّل العلم»!
القدرة»َّ ،
والسبعة أع ُني ُتشري إىل أنَّه « ّ

 1من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي – تفسري سفر الرؤيا – صفحة .72
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يقول الدكتور «وليم ماكدونالد» :

و ُيع ِّلق أيضاا األنبا «موسى» قائ ا
ال :
(ومرة ثانية يسمع يوحنا ترنيم السامئيني :املالئكة واألربعة حيوانات واألربعة
وعّشين قسيس اا ،وهم يقولون" :مستحق هو الروف املذبوح" مع أن الرب قد قام
إال أنه يامرس عمل الفداء عنا ،وحيمل سامت الصليب إىل األبد "أن يأخذ القدرة
والغنى واحلكمة)

 1تفسري الدكتور وليم ماكدونالد "تفسري الكتاب املقدس للمؤمن" الزء الثالث صفحة .1572
 153األنبا موسى أسقف الشباب – مدخل إىل الكتاب املقدس – رؤيا يوحنا الالهويت صفحة ,44بطريركية
األقباط األرثوذكس مكتبة أسقفية الشباب.
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ويقول العامل املسيحي «متى هنري» :
( يرى الرسول الرب يسوع املسيح وهو يأخذ السفر بني يديه .ولنالحظ مكانه
ووضعه ،فقد كان عىل نفس العرض مع اآلب .فاملسيح يسوع كإنسان فهو خاضع
هلل اآلب لكنه أكثر قرب اا منه عن كل الالئق وعندما نالحظ الصورة التي ظهر هبا
نجد أنه قبال كان يدعى "األسد" ولكن هنا يظهر "كالروف املذبوح" فهو األسد
الذي ّيزم الشيطان والروف لكى يوىف عدالة اهلل ولذلك ظهر كالروف "له سبعة
قرون وسبع أعني" أي له القوة الكاملة لتنفيذ إرادة اهلل واحلكمة الكاملة لفهمها
كلها)
هكذا يصفون اهلل ُسبحانه وتعاىل ،فليس عندهم أدنى ُمشكلة يف أن يصفوا
الالق هبذه األوصاف!
ولك أن تتخيل أن أحدهم يكتب خطاب اا ألهله ويكتب فيه اآليت:
(أهِّل وعشرييت ،كم أشتاق إليكم جيع اا ،وكم تتوق روحي ملجالسكم ال َّط ِّيبة،
وأمي التي تُطعمنا من كل شكل ولون
فأيب الذي دائاما يعمل بجد كاحلامر يف ساقيته! ِّ
كالاموسة ،وكم أشتاق لدَّ ي الذي كان ومازال كال َّثور يف قوته! وإخويت

 1التفسري الكامل للكتاب املقدس –متى هنري -الزء الثاّن صفحة  .633 ,632مطبوعات إجيلز.

ُُ
اإلهلِواألنبياءِيفِكتبِايلهودِوانلصارىِ
ِ
صِفاتِ

ِ177

كالضفادع يقفزون يف كل مكان يلعبون!)
َّ
حق اإليامن أن يكتب
هل يستطيع شخص مسيحي يؤمن بالكتاب امل ُقدَّ س ّ
الصورة؟!
خطاب اا ألهله هبذه ُّ
هل يستطيع األنبا «توارضوس» أن ينعي أ َّمه امل ُتو َّفاة قريب اا ويقول:
(أمي احلبيبة ،افتقدك كثرياا ،ولقد زاد هم عىل هم بعد جتنجيُحك وصعودك إىل
ِّ
الر ّب يسوع ،كُ نت كالبقرة يف حياتكُ ،تقدِّ مني ّ
كل ط ِّيب ألوالدك،
السامء بجوار َّ
َّ
وتفعلني معنا ما ال يفعله النزير ألوالده!)
الصعبة
عفوا ا فهذه أوصاف! ومن ُمنطلق أ َّن اإلهل خروفُ ،
كتبت هذه الكلامت َّ
أي شخص مسيحي عىل أهله!
التي مل ولن يتقبَّلها األنبا «توا رضوس»! ولن يقبلها ّ
رب الكون؟!
فهل تقبلوّنا عىل ّ
فهم يزعمون أ َّن املسيح ُش ِّبه بالروف ألنَّه ُقدِّ م
وال َّتَبيرات معروفة لديناُ ،
كذبيحة وك َّفارة ،والروف ُيقدَّ م كذبيحة! واملسيح هو َّ
الذبيحة ،إذن هو الروف!
السبب
ولكن مهام كانت ال َّتَبيرات فهي غري مقبولة! وعلينا أن نعلم ج ِّيد اا أ َّن َّ
الرئييس يف هذه التَّشبيهات امل ُسيئة لكل ما هو ُمقدَّ س هو الكتاب امل ُقدَّ س! فالكتاب
َّ
رسخ لكُ ِّل قارئيه فكرة ال َّتشبيهات احليوانية هلل،
امل ُقدَّ س ،وحتديد اا العهد القديمَّ ،
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ونسب ألنبيائه كل ما هو ُسوء!
ال َّ
شك أ َّّنم كانوا ُيريدون وضع حائل بني بني البّش وبني اهلل وأنبيائه! وال
جرد ت ُّ
َّ
جأخر
شك أ َّن اليهود ُهم أعداء وقتلة األنبياءُ ،
بم َّ
وهم الذين عبدوا العجل ُ
موسى النَّبي ♠ عليهم! فكيف هلؤالء أن نستأمنهم عىل قصص األنبياء؟!
وكيف نأخذ عىل األنبياء قصص كهذه من أعدائهم؟! فهذه القصص أفسدت
عقول املاليني من البّش! جعلتهم يقبلون عىل اهلل تبارك وتعاىل ما ال يقبلونه عىل
أهلهم!
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َْ
ُُ
بهمِق ِتلهمِلألنبياء ِ
ايلهودِحذفواِمنِك ِت ِ
ِ
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ال َّ
الصالة
شك أ َّن اليهود كام أساءوا هلل تبارك وتعاىل وألنبيائه الكرا م عليهم َّ
والسالم يف كُ ُتبهم ،سيحذفون ّ
كل ما قد يكشف كذهبم وافرتائهم.
َّ
قبل أن نبدأ طرح املراجع املسيحية التي ُتؤكِّ د ذلك ،علينا أن نطرح سؤاالا ِّ
لكل
عاقل ل ُيفكِّ ر فيه ج ِّيد اا ،فاملسيح حسب ُن ُصوص اإلنجيل كان يتحدَّ ث مع اليهود كام
ورد يف إنجيل متى  37-35/ 23ويقول:
الصدِّيق إ جىل جدم
يت جع جليكُ م ك ُُّل جدم جزكي ُسف جك جع جىل األجرض من جدم جهاب جيل ِّ
(لكجي جيأ ج
يم جيا جقاتلج جة
جزكجر َّيا بن بج جرخيَّا ا َّلذي جقتجلت ُُمو ُه بج ج
ور جشل ُ
يم جيا ُأ ُ
ور جشل ُ
ني اهلجي جكل جواملجذبجح « ..جيا ُأ ُ
اج ُة
األجنب جياء جو جراج ج جة املُر جسلنيج إ جلي جها كجم جم َّرة جأ جرد ُ
كجام ججت جم ُع الدَّ جج ج
ت جأن جأج ججع جأوالج جدك ج
ف جر ج
جاحي جها جو جمل تُريدُ وا)
اخ جها جحت جت ججن ج
وأيض اا ذكرهم كاتب الرسالة إىل العَبانيني املجهول قائ ا
ال :37-36/11
آخ ُر ج
(و ج
ُّشوا،
ج
ون ججت َّجر ُبوا يف ُه ُزء جو ججلدُ ،ث َّم يف ُق ُيود جأيض اا جو جحبسُ ،رج ُوا ،ن ُ
ين جمك ُروبنيج
السيف ،جطا ُفوا يف ُج ُلود جغنجم جو ُج ُلود مع جزىُ ،معتجاز ج
ُج ِّر ُبوا ،جما ُتوا جقتالا ب َّ
ُم جذ ِّلنيج )
فأين ُهم الذين رجوا وقتلوا؟!
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َّ
العالمة «أورجيانوس»  55الذي
يف احلقيقة هذا ليس سؤايل ،بل سؤال
56
يقول :

 1العالمة أورجيانوس  Ὠριγένηςكان من أبرز أوائل آباء الكنيسة املسيحية  ,كان أبواه مسيحيني عىل
خالف غالبية آباء الكنيسة  ,ألن غالب آباء الكنيسة األوىل كانوا من أصول وثنية  ,وكان مديرا ا ملدرسة
اإلسكندرية املسيحية وهو يف سن الثامنة عّشة بعد أن عينه البابا ديميرتيوس األول البطريرك الـ  12رئيسا ا
ملدرسة اإلسكندرية الالهوتية خلفا ألكليمنضس األسكندري  ,كان نجشطاا يف تفسري الكتاب املقدس
والدراسات اإلنجيلية املُقارنة .ويقال أنه كتب أكثر من  6000تفسري للكتاب املقدس ،باإلضافة إىل
كتاب "هيكسابال" الشهري.
 1كتاب العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندرية – دار جملة مرقس – صفحة .58 .57
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فكام يقول العالمة «أورجيانوس» أ َّن اليهود حذفوا من ُك ُتبهم ما يريدون!
فكذلك س ُيضيفون ما ُيثبت موقفهم من جعدج م تصديقهم هلل ،وعبادة العجل ،وغري
ذلك! الشك أ َّّنم حاولوا حذف ما يستطيعون ،وأضافوا ما يستطيعون أيض اا،
واحلقيقة تشهد بذلك!
ونأخذ أيض اا القدِّ يس «يوحنا ذهبي الفم» يف عظاته عىل إنجيل متى ،حيث أشار
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:23/2  فيعلق عىل إنجيل متى،إىل حتريف اليهود للكتاب امل ُقدَّ س
لكي يتم ما قيل باألنبياء انه سيدعى.(وأتى وسكن يف مدينة يقال هلا نارصة
57 ) نارصيا

And what manner of prophet said this? Be not curious,
nor over busy. For many of the prophetic writings have been
lost; and this one may see from the history of the
Chronicles.(384) For being negligent, and continually falling
into ungodliness, some they suffered to perish, others they
themselves burnt up(385) and cut to pieces. The latter fact
Jeremiah relates;(386) the former، he who composed the
fourth book of Kings، saying، that after(387) a long time the
book of Deuteronomy was hardly found، buried somewhere
and lost. But if, when there was no barbarian there, they so
betrayed their books, much, more when the barbarians had
overrun them. For as to the fact, that the prophet had foretold
1

st , chrysostom : homiles on the gospel of saint matthew _ homily iX 9:6
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf110.iii.IX.html وأيضاا عىل هذا الرابط
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it، the apostles themselves in many places call Him a
Nazarene.(388)
384 See 2 Chron. ix. 29، where it is said that certain of the
acts of Solomon were written in the book of Nathan the
prophet، and in the prophecy of Ahijah the Shilonite; and in
the visions of Iddo the Seer against Jeroboam the son of
Nebat. See also ibid. xii. 15، and xiii. 22. [The explanation
given above is as bold as it is ingenious.—R.]
385 [The Oxford edition reads “brought up;” evidently a
misprint for “burnt up” (κατκαιον ).—R.]
386 Jer. xxxvi. 23.
387 2 Kings xxii. 8، etc.
388 See Acts iii. 22، iii. 6، iv. 10، vi. 14، etc. )
َّ وإليكم
:الرتجة باهلوامش
 لكي يتم ما قيل. وأتى وسكن يف مدينة يقال هلا نارصة:23/2 إنجيل متى
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أي نبي قال هذا؟ ال تكن ُف ُضولي اا ،وال تشغل نفسك
باألنبياء أنَّه س ُيدعى نارصي ااّ ،
هبذا كثريااَّ .
ألن الكثري من كتابات األنبياء قد ُفق جدت ،وهذا من املمكن أن ُيرى يف
ألّنم كانوا ُمهملني ،ودائاما
تاريخ أخبار األيام (انظر أخبار األيام الثاّن َّ )29/9
كانوا يسقطون يف معصية اهلل ،فبعض الكتابات ُأهلكت ،والبعض األخر ُهم
أحرقوها بأنفسهم وق َّطعوها .احلقيقة األخرية تك َّلم عنها أرميا (انظر سفر أرميا
 ،)23/36واألوىل تك َّلم عنها من كتب رابع كتاب ألخبار امللوك (انظر أخبار
الصعب ال ُع ُثور عىل
امللوك الثاّن  ،)8/22حيث قال أنَّه بعد وقت طويل كان من َّ
سفر ال َّتثنيةُ ،دف جن يف مكان ما وضاع ).أ .ـه .
حرفون لكتاب اهلل باحلذف واإلضافة ،بل وال َّتأليف ،هل سيرت َّفعون
هؤالء امل ُ ِّ
عن إضافة ما ُحي ِّسن من ُصورتم؟ فمن حتسني ُصورتم تشويه ُصورة األنبياء،
ألّنم كانوا دائاما يكفرون باهلل ويعبدون غريه! وهذا ثابت يف ُك ُتبهم التي مل يستطيعوا
َّ
حتريفها!
َّ
وإال فأين هؤالء الذين قال عنهم املسيح« :يا قاتلة األنبياء وراجة املرسلني»،
نريد فقط ثالثة ُقت ُلوا  ،وثالثة ُرجُوا!
لن نجد عىل صفحات الكتاب امل ُقدَّ س غري نبي واحد ُقتل ،فأين الباقي؟
بال ّ
شك ،حذفهم اليهود من كتاباتم حتى ال ُيسيئوا ألنفسهم!
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الذين ُحي ِّرفون كتاهبم ،ال جش َّك سيقومون بإضافة ما ُيؤ ِّيد إيامّنم ،وحيذفون ما
ُخيالفه!
هذا هو الواقع األليم الذي ال ُيفكِّ ر فيه النَّصارى غالب اا ،فكيف لنا أن نأخذ هذا
الكتاب ،والكتاب يتك َّلم عن قصص األنبياء مع اليهود ،واليهود قتل ُة األنبياء؟!
عدوه؟! فلنُفكِّ ر قلي ا
ال!
كيف نأخذ شهادة عىل شخص من ِّ
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خاتمة ِ
ثت يف كتايب عن ُأ ُمور غابت عن الكثري من امل ُسلمني والنصارى أيض اا!
لقد حتدَّ ُ
النَّصارى عندما يتحدَّ ثون يف الكنائس ،أو القنوات ،أو غري ذلك ،ال يقولون هذا
فكل ما يقولونه هو َّ
الكالم عىل اإلطالق! ّ
ب
أن يسوع مات من أجلك ،ويسوع ُصل ج
من أجلك! ِّ
كنت أحتدَّ ث مع شخص كان مسيحياا وم َّن
ولعِّل أتذ َّكر موقف اا ،عندما ُ
فكنت أسأله :هل تعلم أ َّن داود ♠ يف املسيحية زنا
اهلل عليه باإلسالم،
ُ
ُ
وقتل؟! قال يل ُمتفاجئ اا :مل أسمع هبذا من قبل!
ُهم ال يتحدَّ ثون عن هذه املصائب وال َّط َّامات!
حل ُروف ،والقضية ليست قضية وصف اإلهل
علينا أن نضع النِّقاط عىل ا ُ
بالروف فحسب ،بل أكَب من ذلك بكثري ،القضية عزيزي القارئ هي أجيال كثرية
عز
حرفوا كتاهبم وأساءوا هلل َّ
آمنت هبذا اإليامن بسبب العابثني فيه بقصد أو بدونَّ .
وجل وألنبياء اهلل صىل اهلل عليهم جيع اا وس َّلمّ ،
َّ
وكل هدفهم تَبير قتلهم! ولذلك
حذفوا من كُ ُتبهم ما فعلوه كام ذكرنا! هؤالء اليهود ال يملكون َّإال اإلساءات هلل
فهم أعداء اهلل دائاما وأنبيائه فلن خيرج منهم َّإال اإلساءة هلم!
تعاىل وأنبيائه الكرامُ ،
هذا هو اهلدف احلقيقي هلذا الكتاب ،واهلل امل ُو َّفق وامل ُستعان ...
الصاحلات
تتم َّ
واحلمد هلل الذي بنعمته ّ
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قائمةِاملراجع ِ
املراجع اإلسالمية
 .1القرآن الكريم
 .2الامع املسند الصحيح املختّص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه املعروف باسم صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل.
 .3التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي
الطبعة األوىل صادر عن دار ّنضة مّص للطباعة والنّش والتوزيع ،الفجالة
– القاهرة.
 .4التفسري امليّس تأليف نخبة من أساتذة التفسري ،نّشه جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الّشيف – السعودية الطبعة الثانية .2009
 .5دعوة الرسل عليهم السالم تأليف أمحد أمحد غلوش ،صادر عن مؤسسة
الرسالة الطبعة األوىل .2002
 .6جامع البيان يف تأويل القرآن ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلمِّل ،أبو جعفر الطَبي (املتوىف310 :ـه) حتقيق العالمة أمحد حممد شاكر
–مؤسسة الرسالة -الطبعة األويل 2000م.
 .7الامع ألحكام القرآن "تفسري القرطبي" تأليف أبو عبد اهلل حممد بن أمحد
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بن أيب بكر بن فرح األنصاري الزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف:
671ـه) حتقيق أمحد الَبدوّن وإبراهيم أطفيش  -دار الكتب املّصية-
الطبعة الثانية .1964
 .8تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) تأليف أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري
القرَش البّصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :ـه) حتقيق حممد حسني شمس
الدين ،صادر عن دار الكتب العلمية ،منشورات حممد عِّل بيضون – بريوت
الطبعة األوىل 1419هجري اا.
 .9املنتخب يف تفسري القرآن الكريم تأليف لنة من علامء األزهر ،صادر عن
املجلس األعىل للشئون اإلسالمية  -مّص ،طبع مؤسسة األهرام ،الطبعة
الثامنة عّش .1995
 .10أهل الفرتة ومن يف حكمهم ،تأليف موفق أمحد شكري تقديم د .عباس
حمجوب  -حممد عبد اهلل الطيب رسالة ماجستري (نوقشت يف 1401ـه)،
حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض،
كلية أصول الدين  -جامعة اإلمام َّ
صادر عن مؤسسة علوم القرآن – عجامن الطبعة األوىل 1988م.
 .11تفسري الشعراوي – الواطر ،تأليف حممد متويل الشعراوي (املتوىف:
1418ـه) صادر عن مطابع أخبار اليوم .1997
 .12تنوير املقباس من تفسري ابن عباس ،لعبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل عنهام -
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(املتوىف 68 :ـه) جعه جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى
(املتوىف817 :ـه) صادر عن دار الكتب العلمية – لبنان.
 .13تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،تأليف عبد الرمحن بن نارص بن
عبد اهلل السعدي (املتوىف1376 :ـه) حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق
صادر عن مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل 2000م.
 .14زاد املسري يف علم التفسري تأليف جال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عِّل
بن حممد الوزي (املتوىف597 :ـه) ،حتقيق عبد الرزاق املهدي صادر عن
دار الكتب العريب -بريوت ،الطبعة األوىل .1422
 .15زهرة التفاسري تأليف حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة
(املتوىف1394 :ـه) صادر عن دار الفكر العريب
 .16حماسن التأويل تأليف حممد جال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق
القاسمي (املتوىف1332 :ـه) حتقيق حممد باسل عيون السود صادر عن دار
الكتب العلمية – بريوت الطبعة األوىل 1418ـه.
فتح البيان يف مقاصد القرآن تأليف أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن
ُ .17
بن عِّل ابن لطف اهلل احلسيني البخاري القنَّوجي (املتوىف1307 :ـه) عني
األنصاري صادر عن
بطبعه وقدّ م له وراجعه الشيخ جعبد اهلل بن إبراهيم
ج
املجكتبة العّص َّية للط جباعة والنّّش ،جصيدج ا – جبريوت 1992م.
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 .18جمموع الفتاوى تأليف تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراّن (املتوىف728 :ـه) حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم صادر عن
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الّشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية
السعودية 1995م.
 .19املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال تأليف
شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن جقايامز الذهبي (املتوىف:
748ـه) حتقيق حمب الدين الطيب .
ب جعن ُسنَّة أيب ج
وض ال جباسم يف ِّ
اَّلل جع جليه جو جس َّل جم  -ابن
الر ُ
الذ ِّ
َّ .20
القاسم  -جص َّىل َّ ُ
الوزير ،حممد بن إبراهيم بن عِّل بن املرتىض بن املفضل احلسني القاسمي،
أبو عبد اهلل ،عز الدين ،من آل الوزير (املتوىف840 :ـه) تقديم فضيلة الشيخ
العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد صادر عن دار عامل الفوائد للنّش والتوزيع.
الكتب املسيحية
 .21الكتاب املقدس – ترجة الفانديك أو الرتجة البريوتية.
 .22الكتاب املقدس – الرتجة العربية املُشرتكة (العهد القديم) تصدرها دار
الكتاب املقدّ س يف الّشق األوسط ،اإلصدار الثاّن  1995الطبعة الرابعة.
 .23الكتاب املقدس – الرتجة العربية املشرتكة (العهد الديد) اإلصدار الرابع
 ،1995الطبعة الرابعة.
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 .24الكتاب املقدس – الرتجة اليسوعية ،الطبعة السابعة بولس باسيم النائب
الرسويل ّلالتني ،دار املّشق بريوت.
 .25العهد القديم (عَبي – عريب) ترجة بني السطور للخوري بولس الفغايل
وأنطوان عوكر الامعة األنطونية الطبعة األوىل .2007
 .26املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد "رشح لكل آية" إعداد جمموعة من
الكهنة والدام بكنيسة مار مرقس بمّص الديدة املجلد األول.
 .27املوسوعة الكنسية لتفسري العهد القديم "رشح لكل آية" املجلد الامس.
 .28املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد "رشح لكل آية" املجلد السادس.
 .29من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر التكوين -للقمص تادرس يعقوب
جملطي ،مطبعة األنبا رويس (األوفست) بالعباسية
 .30من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر الروج -للقمص تادرس يعقوب
جملطي
 .31من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر العدد -للقمص تادرس يعقوب
جملطي
 .32من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر يشوع -للقمص تادرس يعقوب
جملطي
 .33من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر راعوث -للقمص تادرس يعقوب
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جملطي
 .34من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر صموئيل األول  -للقمص تادرس
يعقوب جملطي
 .35من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر إشعياء -للقمص تادرس يعقوب
جملطي
 .36من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –إنجيل متى -للقمص تادرس يعقوب
جملطي
 .37من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –رسالة بطرس الثانية -للقمص تادرس
يعقوب جملطي
 .38من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –الرسالة إىل العَبانيني -للقمص تادرس
يعقوب جملطي
 .39من تفسري وتأمالت اآلباء األولني –سفر الرؤيا -للقمص تادرس يعقوب
جملطي
 .40دائرة املعارف الكتابية  -املجلد األول  -جملس التحرير الدكتور القس
صموئيل حبيب -دكتور القس فايز فارس -القس منيس عبد النور-
جوزيف صابر -املحرر وليم وهبه بباوي ،دار الثقافة.
 .41دائرة املعارف الكتابية –املجلد الثاّن -دار الثقافة.
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 .42دائرة املعارف الكتابية –املجلد الرابع -دار الثقافة.
 .43دائرة املعارف الكتابية –املجلد الثامن -دار الثقافة.
 .44الهوت املسيح لألنبا شنودة بطريرك الكنيسة األرثوذكسية القبطية ،الطبعة
األوىل مايو  1991م رقم اإليداع بدار الكتب.1991 /4047 :
 .45بدع حديثة لألنبا شنودة-الطبعة األوىل ديسمَب  2006رقم اإليداع بدار
الكتب.2006 /18734
 .46تفسري الكتاب املقدس للمؤمن للدكتور وليم ماكدونالد الزء الثاّن ،صادر
عن دار اإلخوة للنّش ،رقم اإليداع .2005 / 18716
 .47تفسري الكتاب املقدس للمؤمن للدكتور وليم ماكدونالد الزء الثالث.
 .48السنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم الزء الرابع تأليف القس وليم
مارش ،صادر عن جممع الكنائس يف الّشق األدنى  -بريوت .1973
 .49قاموس الكتاب املقدس – نخبة من العلامء والالهوتيني ،شارك فيه أكثر من
عّشين قس اا وعامل اا مسيحي اا أغلبهم من الَبوتستانت ومنهم من
األرثوذكس ،مكتبة العائلة.
 .50تفسري العهد الديد بنفقة جعية الكراربس الَبيطانية الطبعة الرابعة
.2004
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 .51التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،شارك فيه عدد من قساوسة وعلامء
الَبوتستانت ،لنة الرتجة والتحرير للطبعة العربية "وليم وهبة ،جوزيف
صابر ،صَبي بطرس ،عاطف سامي ،عادل كامل".
 .52التفسري احلديث للكتاب املقدس  -سفر الرؤيا –املحرر املسئول الدكتور
القس أندريه زكي ،طبعة دار الثقافة.
 .53التفسري الكامل للكتاب املقدس للدكتور متى هنري –املجلد الثاّن -صادر
عن مطبوعات إجيلز رقم اإليداع .2002 /13504
 .54كتاب النبوة واألنبياء يف العهد القديم  -األب متى املسكني ،دير القديس
أنبا مقار .2003
 .55تفسري الكتاب املقدس  -سفر التكوين -لألرشيدياكون نجيب جرجس
واعظ األقباط األرثوذكس بملوي واملدرس بالكليات اإلكلرييكية باملنيا
ودير املحرق.
 .56تفسري الكتاب املقدس – سفر امللوك األول – لألشيدياكون نجيب جرجس
 .57كتاب املدخل إىل العهد القديم -للدكتور للقس صموئيل يوسف ،دار
الثقافة.
 .58كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسويل ،مؤسسة القديس
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أنطونيوس املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية مراجعة الدكتور نصحي
عبد الشهيد وترجه عن اليونانية الدكتور جوزيف موريس فلتس الطبعة
الرابعة .2006
جتسد االبن الوحيد بني تعليم القدِّ يس كري ُّلس الكبري وهرطقة نسطور
ُّ .59
منسى تقديم و ُمراجعة األنبا بيشويُ ،مطران دمياط
للدكتور إسحق إيليا ّ
وكفر الشيخ.
 .60األنبا موسى أسقف الشباب – مدخل إىل الكتاب املقدس – رؤيا يوحنا
الالهويت ،بطريركية األقباط األرثوذكس مكتبة أسقفية الشباب.
 .61رشح موجز يف الرسالة إىل العَبانيني بقلم املفّس املسيحي هاملتون سميث.
 .62التفسري احلديث للكتاب املقدس  -سفر الرؤيا – املحرر املسئول الدكتور
القس أندريه زكي ،طبعة دار الثقافة.
 .63كتاب العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندرية –دار جملة مرقس – ترجة
وإعداد رهبان دير القديس األنبا مقار ،دار جملة مرقس ،الطبعة األوىل
1994م.
 .64تفسري سفر ال تكوين للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء بالفجالة
القاهرة.
 .65تفسري سفر التثنية للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء بالفجالة
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القاهرة.
 .66تفسري سفر يشوع للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء بالفجالة
القاهرة.
 .67تفسري سفر راعوث للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء بالفجالة
القاهرة.
 .68تفسري سفر امللوك األول للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء
بالفجالة القاهرة.
 .69تفسري سفر صموئيل الثاّن للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء
بالفجالة القاهرة.
 .70تفسري سفر املزامري للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء بالفجالة
القاهرة.
 . 71تفسري سفر هوشع للقس أنطونيوس فكري كاهن كنيسة العذراء بالفجالة
القاهرة.

