


رسوم
دايڤ ترامِسن

پ. د. برامِسن



"ِمَياٌه َباِرَدٌة ِلَنْفٍس َعْطَشاَنٍة،
ُب  ِمْن أَْرٍض َبِعيَدٍة." يِّ اْلَخَبُر الطَّ

النبيُّ ُسليمان
)ِسْفر األمثال 25: 25(

إلٌه واحٌد، رسالٌة واحدٌة 
One God One Message

تأليف: ب. د. برامِسن
بع حمفوظة © 2009  حقوق الطَّ

)ROCK International( "لـ "روك اإنرتنا�شيونال

النا�شر باللغة العربية: دار منهل الحياة

باالتفاق مع روك اإنترنا�شيونال

الطبعة االأولى 2013

الكتاب دون  اأي جزء من هذا  اإعادة طبع  الحقوق محفوظة. ال يمكن  جميع 

باقتبا�س  ُي�شمح  اإنترنا�شيونال.  روك  النا�شر  من  خطي  اإذن  على  الح�شول 

اأجزاء من هذا الكتاب في الُمراجعات والمقاالت. 

"ترجمة فاندايك-الُب�شتاني" © . جميع  ُمقتب�شة من  الُمقدَّ�س  الكتاب  اآيات 

و"الترجمة  بم�شر  الَمقدَّ�س  الكتاب  لدار   )2002( محفوظة  الطبع  حقوق 

لجمعية   )1982( محفوظة  الحقوق  جميع    © الحياة(.  )كتاب  ة"  التف�شيريَّ

الكتاب الُمقدَّ�س الدولية. 

ت�شميم الغالف والر�شوم الداخلية: دايڤ برام�ِشن

ة:  �شالي وليامز الترجمة الأوليَّ

ة: رمزي عبَّاد الترجمة النهائيَّ

ISBN: 978-9953-530-54-3 :الترقيم الدولي

 لمزيد من المعلومات اأو للح�شول على حقوق ترجمة هذا الكتاب، 

ُيرجى االت�شال بنا:

 Paul D. Bramsen
ROCK International
P.O.Box 4766
Greenville, SC 29608
www.rockintl.org
pb@rockintl.org



الُمحتويات

الُمقدِّمة

ل الُجزء األوَّ
حلة االستعداد للرِّ

ُمواجهة الَعوائق

7 1- اْقَتِن الَحقَّ 

20 2- التغلُّب على الَعراقيل 

36 ف اأَم َمْحفوظ؟ 
َّ
3- ُمَحر

50 4- الِعْلم والكتاب المقدَّ�س 

61 5- َتوقيع اهلل 

73 6- �َشَهادة ُمتناِغَمة 

84 7- االأَ�شا�س  

اني الُجزء الثَّ
حلة الرِّ

غز اكتشاف اللُّ

93 8- َمْن ُهَو اهلل  

110 9- ال َمثيَل َلُه  

126 ة  10- َخليَقة خا�شَّ

139 ر  11- ُدخول ال�شَّ

150 12- نامو�س الَخطيَّة والَموت 



1

اإلى  الذهاب  ت�شتحق  اأنَت  بها،  ُقْمَت  التي  ال�شالحة  الأعمال  "بسبب 
اإلى  اأنت ت�شتحق الذهاب  ة. لكن ب�شبب الر�شالة التي ُتقدِّمها للنا�س،  الَجنَّ

م!" هذا هو ما قاله �شيخ القرية ل�شديقي.  جهنَّ

قرية هذا  �شنين من حياتهما في  اأم�شيا ع�شر  قد  كان �شديقي وزوجته 

�شا  الرجل؛ وهي قرية تقع على حافة ال�شحراء الُكبرى. كان الزوجان قد اأ�شَّ

ران ر�شالة  ُيف�شِّ اأنهما كانا  القرية. كما  تلك  للريِّ في  ا ونظاًما  مركًزا �شحيًّ

االأنبياء لكلِّ َمْن اأراد االإ�شغاء. 

اإلى  الذهاب  "لي�شتحق  �شديقي  فعله  الذي  ما  القرية،  �شيخ  لراأي  وفًقا 

الَجنَّة"؟ لقد فعل "اأعمااًل �شالحة".

وما الذي فعله "لي�شتحق َجَهنَّم"؟ لقد َعلََّم "ر�شالة" االأنبياء كما وردت في 

الكتاب المقدَّ�س. 

ا في ُحكمه على اأعمال �شديقي ور�شالته؟  ُترى، هل كان �شيخ القرية ُمحقًّ

ا بع�س ال�شيء؟ اأم هل كان ُمخطًئا تماًما؟ هل كان محقًّ

اإذا لم َتُكن واثًقا من اإجابتك فهذا الكتاب لك. 

أين

ا هذا الكتاب فُوِلَد في اإفريقيا.  ُوِلْدُت في اأمريكا، اأمَّ

 وتحديًدا في ال�شنغال )غرب اإفريقيا(. 
1
احل االإفريقي؛ المكان: ال�شَّ

البرتقالية  ال�شم�س  اأ�شعة  وكانت  الَفْجر،  اأذان  انتهى  العام:  الإطار 

ال�شوكية.  االأ�شجار  ال�شحراوية ذات  المنطقة  اأُُفِق تلك  والبنف�شجية تلوح في 

اأجل�س على  البرودة لن ت�شتمر طوياًل. ُكنت  برودة الطق�س ُمنع�شة؛ لكنَّ هذه 
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 الَمحمول. وكانت 
ّ
رفة االأمامية لبيتنا القروي واأمامي حا�شوبي ال�شخ�شي ال�شُّ

الطباعة  مفاتيح  لوحة  ُتغطي  ال�شفاف  البال�شتيك  من  رقيقة  قطعة  هناك 

ات الُغبار الُمعلَّقة في الهواء. القرية هادئة تماًما با�شتثناء 
َّ
لتحميها من َذر

اأو  ديك  واالآخر مثل �شياح  الحين  بين  ال�شمت  ُتمزِّق  التي  االأ�شوات  بع�س 

نهيق حمار. ال�شوت الوحيد الذي اأ�شمعه االآن هو وقع اأ�شابعي على مفاتيح 

ل اأفكاري اإلى كلمات، والكلمات اإلى فقرات.  الطباعة بينما تتحوَّ

لماذا

ا  اأكتب الأنَّ ذاَك الذي َوَهَبني الحياة والفرح وال�شالم، والذي اأعطاني َهَدَفً

ا �شيًئا اأكتب عنه.  لحياتي، اأعطاني اأي�شً

وخا�شة  الُم�شلمين،  الأ�شدقائي  واالحترام  بالمحبة  ُمْفَعٍم  قلٍب  من  اأكتب 

اأبناءنا الثالثة  اأنا وزوجتي  اأنَجبنا  اأولئك الذين يعي�شون في ال�شنغال حيث 

 �شبابنا. 
ِّ
واأم�شينا معظم �ِشِني

يت في ال�شنوات االأخيرة اأكثر من األف ر�شالة اإلكترونية من  اأكتب الأنني تلقَّ

ُم�شلمين حول العالم. ويجب َعَدم التغا�شي عن تعليقاتهم وت�شاوؤالتهم.

ما  يجدون  ال  الذين  الَم�شيحيِّين  الدِّين  ِرجال  مع  تعاطفي  ب�شبب  اأكتب 

نف�شه!"  يقول هذا عن  الأّنه  المقدَّ�س �شحيح  "الكتاب  �ِشوى:  للنا�س  يقولونه 

"الُقراآن  �ِشوى:  للنا�س  يقولونه  ما  الذين ال يجدون  الم�شلمين  الدِّين  ورجال 

�شحيح الأّنه ال ي�شتطيع اأحد اأن يكتب كتاًبا مثله!" 

عدا  ما  �شيٍء  اأي  لت�شديق  الب�شري  القلب  َمْيل  من  ُمنده�س  الأنني  اأكتب 

الر�شالة ال�شحيحة والُمتناغمة التي اأعطاها اهلل الحقيقي الواحد للب�شر. 

ماذا 

ية  ُمتاأنِّ ُيقدِّم فر�شة العمر للقيام برحلة  "اإلٌه واحٌد ر�سالٌة واحدٌة"  كتاب 

نكت�شف  لكي  الُع�شور   
ِّ
َمر على  وانت�شاًرا  مبيًعا  االأكثر  الكتاب  َعْبر �شفحات 

َمها االأنبياء الذين كتبوه. كّل من ي�شترك في هذه  مًعا ما هي الر�شالة التي َقدَّ

الرحلة �شَيحظى بفر�شة ثمينة للتغلُّب على العديد من الَعَقبات )الُجزء االأول(، 

وَحلِّ الكثير من الجوانب الغام�شة )الُجزء الثاني(، والدخول اإلى ملكوٍت َمجيٍد 

ِمَن االأمور البديعِة والحقائِق الُم�ْشِبَعِة للقلب والعقل )الُجزء الثالث(. 

ِلَمن 

هذه الرحلة َت�شتهدف ب�شورة رئي�شية االأ�شخا�س الذين يوؤمنون باإلـه واحد. 

ا بالذين يوؤمنون باآلهة متعدِّدة وبالملحدين والِعلمانيين  اأي�شً ب  اأُرحِّ لكنني 

 هذه الُمغامرة هي لكّل �شخ�ٍس ُيوؤِمُن اأنَّ حياته االأبدية ت�شتحق 
2
والوجوديين.

�َس لها اثنتي ع�شرة �شاعة؛ وهو الوقت التقريبي الذي يحتاجه المرء  اأْن ُيَخ�شِّ

لقراءة هذا الكتاب.

اأو الثقافيَّة، ومهما كان ما  ة  الِعرقيَّ اأو  ة  لهذا، مهما كانت خلفيَّتك الدينيَّ

توؤمن به وما ال توؤمن به، اأنت مدعو لالن�شمام اإلى هذه الرحلة الرائعة عبر 

لونه؛ لكنَّ فئة قليلة  �شفحات الكتاب المقدَّ�س الذي َيْزُعُم الكثيرون اأنهم ُيَبجِّ

ل فيه. فقط هي التي تختار اأن تتاأمَّ

الَكْون  خالق  اإلى  ال�شالة  هذه  االأنبياء  اأحد  رفع  �شنة،  اآالف  ثالثة  قبل 

رِيَعتَِك" )المزمور 119 :18(.  َفاأََرى َعَجائَِب ِمْن �شَ
َّ

ومالكه: "اْك�ِشْف َعْن َعْيَني

ما  عن  ُمختلًفا  كان  لو  حتى   
ِّ
االإلهي الحقِّ  روؤية  في  ُنْخِفق  ال  ليتنا 

 
اعَتْدنا عليه.

رفيق رحلتك

پ. د. برام�ِشن  
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اْقَتِن الَحقَّ

"ِاْقَتِن اْلَحقَّ َواَل َتِبْعُه..."
3
 �ُشليمان )�ِشْفر االأمثال 23: 23(

ُّ
- النبي

تََخيَّل اأنك ت�شير في �شوق ُمْكَتظٍّ بماليين الب�شر. نعم، الماليين منهم!
واأ�شوات  واالأك�شاك،  التجارية  المحالت  اآالف  ِرَك هناك  َب�شَ امتداد  وعلى 

وَيبتهلون؛  وُينادون،  وُيغنُّون،  َي�شيحون،  اإنهم  جهة.  كّل  من  َتْعلو  الباعة 

لعة  ه يمتلك ال�شِّ بع�شهم بهدوٍء، وبع�شهم االآخر بُمكبِّرات ال�شوت، ُكلٌّ َيْزُعم اأنَّ

التي اأتيت ل�شرائها:

الَحّق!

اأك�شفورد  جامعة  مطبعة  َدَرت  اأ�شْ فقد  الفكرة.  هذه  ِمْن  َت�ْشَخر  اأالَّ  اأرجو 

ُمعجًما يحتوي على ع�شرة اآالف ديانة مختلفة في العالم. وهذا الرقم ال ي�شمل 

4
اآالف الِفَرق والطوائف الفرعيَّة التي ت�شتمل عليها هذه الديانات.

اإًذا، ماذا ينبغي علينا اأْن ن�شتري؟ وَمْن ُيمكننا اأن ُن�شدِّق؟

اإن كان هناك اإله حقيقي واحد، واإن كان هذا االإله قد اأعلن عن ذاته وعن 

ته للب�شر، فكيف ُيمكننا اأن نعرفه؟  ِخطَّ

1



حلة ل: االستعداد للرِّ الُجزء األوَّ 89 1      اْقَتِن الَحقَّ

وب �شوؤااًل ُم�شابًها قبل اأربعة اآالف �شنة:  لقد َطَرَح النبي اأيُّ

اُن 
َ

إِْن�ش اال رُِف 
ْ
ع

َ
ي اَل  اْلَفْهمِ؟  َمَكاُن  ُهَو  ْيَن  أَ َوا ُتوَجُد،  أَْيَن  ا َفمِْن  اْلِحْكَمُة  ا  أَمَّ "ا

�ِشيُل 
ْ

َتح
َ

، و
ُ
ر

ْ
و لُّ َ

أَوِ اْلب اُن ا
َ

ج
ْ
ر

َ
 اْلم

ُ
ْذَكر

ُ
اءِ. ... اَل ي

َ
ي

ْ
أَح �ِض اال

ْ
أَر ُد فِي ا

َ
اَل ُتوج

َ
َتَها و

َ
قِيم

وب 28: 13-12، 15، 18(. آلِئِ ..." )اأيُّ  مَِن الل
ٌ
ر

ْ
ةِ َخي

َ
اْلحِْكم

اأن  ن�شتطيع  هل  اأَم   ، و�َشكٍّ حيرة  في  حياتنا  نعي�س  اأن  علينا  ينبغي  هل 

َنعرف ِحْكَمة اهلل الحقيقي الواحد والَحقَّ الُمتعلِّق به؟

هذا هو ما �شنكت�شفه مًعا.

كتاُب الُكُتب

الكلمة  عن  االأ�شل  في  ماأخوذة  االإنجليزية   )Bible( "بايبل"  كلمة  اإنَّ 

اليونانية "بيبليا" )Biblia( والتي َتعني "ِكتاب الُكُتب" اأو "مكتبة". 

األفي  الأكثر من  الب�شر  اإلى  اهلل  تكلَّم  اأْن  بعد 

�شنة بطريقة �شفهيَّة ِمْن خالل اأنبياء مثل 

)اهلل( نحو  ا�شتخدم  واإبراهيم،  ونوح  اآدم 

ع�شر  خم�شة  مدى  على  َرُجاًل  اأربعين 

اأنبياء  قرًنا لتدوين ر�شالته. وقد ُدعي هوؤالء 

�َشل". 
ْ
وكلمة "ر�شول" تعني "ُمر " َتعني "الذي يتكلَّم"، 

ّ
اأو ُر�ُشاًل. وكلمة "نبي

المقدَّ�س.  الكتاب  اأال وهو  اأولئك في كتاٍب واحد  لدينا ما كتبه  اليوم  ونحن 

اأو  أنبياء"،  اال "ُكُتب  مثل  الُمقدَّ�س  الكتاب  على  ُتْطَلق  اأُخرى  اأ�شماء  وهناك 

�ِشْفر  )اأي:  "زبور"  اأو  "َتوراة"  كلمة  ا  اأمَّ اهلل".  "كلمة  اأو  �شة"  قدَّ
ُ

الم أ�شفار  "اال
المزامير( اأو "اإنجيل" فهي ُت�شير اإلى اأجزاء ُمحدَّدة من الكتاب المقدَّ�س. 

تم�شي القرون واالأعوام ويبقى الكتاب المقدَّ�س االأكثر مبيًعا في العالم. 

بع�س  في  منه  اأجزاء  )اأو  المقدَّ�س  الكتاب  ترجمة  ت  َتمَّ هذا،  يومنا  فحتى 

َقْيد  زالت  ما  اأخرى  لغة   1940 اإلى  باالإ�شافة  لغة،   2400 اإلى  الحاالت( 

الكتاب  ُيجاري  كّله  العالم  في  اآخر  كتاب  اأي  هناك  لي�س  وبهذا،   
5
الترجمة.

الُمقدَّ�س في هذا االأمر. 

الكتاب  فاإنَّ  اآخر،  كتاب  اأي  فيها  يناف�شه  ال  التي  ال�شهرة  هذه  ُرغم  لكن 

 الع�شور 
ِّ
المقدَّ�س هو اأكثر كتاب مكروه وُمهاب في تاريخ الب�شرية. فعلى َمر

–  الُمتديِّنون  العالم وحكوماته وقادته  العديد من دول  اعتبرته  والتاريخ، 

اأُْعِدموا  اأنا�ٍس  من  وكم  ًما. 
َّ
وُمَحر ممنوًعا   – �شواء  َحدٍّ  على  الُمتديِّنين  وغير 

وحتى يومنا هذا، ما زالت هناك بالد ُتنفِّذ هذا 
 6

د امتالكهم هذا الكتاب.
َّ
لُمَجر

قراءة  فاإنَّ   
"َم�شيحيَّة"7 نف�شها  تدعو  التي  الدول  بع�س  في  وحتى  القانون. 

الكتاب المقدَّ�س َمحظورة في المدار�س والموؤ�ش�شات الحكومية. 

تعذيب

وهو  "ريت�شارد"،  ُيدعي  �شديق  لوالدي  كان  يافًعا،  �شبًيا  كنُت  حين 

ال�شرقية  اأوروبا  في  ال�شيوعيين  �شجون  في  عاًما  ع�شر  اأربعة  اأم�شى  َرُجل 

حيث ُعذِّب كثيًرا عن طريق حرمانه من الطعام والنوم، وتعليقه من �شاقيه، 

ة  و�شربه. وكثيًرا ما و�شعوه في غرفة مثلجة وثقبوا ج�شده باأ�شياخ حديديَّ

ا من الندوب العميقة في  مِّ عيني بع�شً
اة و�شكاكين حاّدة. وقد راأيت باأُ ُمَحمَّ

ج�شده. كما اأنَّ زوجة ريت�شارد اعُتِقلت وُحِكم عليها باالأ�شغال ال�شاقة لنف�س 
 

8
"جريمة" زوجها.

ُترى ماذا كانت تلك الجريمة التي اقترفها الزوجان �شّد هذا البلد الُملحد؟ 

م الَم�شهود وهما ُيعلِّمان الكتاب المقدَّ�س الآخرين. 
ْ
لقد ُقب�س عليهما بالُجر

َتحريم 

كان �شديقي "علي" في ورطة كبيرة. فقد قام والده بدعوة جميع ِرجال 

اإخوة علي االأ�شغر  الَعمُّ االأكبر حا�شًرا، وكان  العائلة الجتماٍع طارٍئ. كان 

ا.  �شًنا حا�شرين اأي�شً
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َطَلَب االأب من ابنه علي – وهو االبن الِبْكر في العائلة – اأن يقف في و�شط 

الغرفة قبل اأن يبداأ بخطاب �شديد اللهجة َخَتَمُه بالكلمات التالية: "لقد جلبَت 

العار على عائلتنا وُخْنت دينك! يجب عليك اأن ُتغادر المنزل واأالَّ تعود اإليه 

ثانيًة. ال اأريد اأن اأرى وجهك بعد اليوم!" 

كّل  ف�شاأرمي  غد  يوم  قبل  تغادر  لم  واإن  "اأجل،  هذا:  على  الَعمُّ  واأ�شاف 

اأغرا�شك في ال�شارع!"

ِلَم كّل هذا الغ�شب؟ 

�شنة  لمدَّة  المقدَّ�س  الكتاب  قراءة  على  علي  واظب  اأن  بعد  اأنه  هو  ال�شبب 

كاملة تقريًبا، اختار اأن يوؤمن بما جاء فيه. 

ة  الكلمة الَحيَّ

للَجَدل والنزاع؟ ولماذا  ُمثيًرا  المقدَّ�س كتاًبا  الكتاب  الذي َيجعل  ُترى ما 

اأ االآباء واالأّمهات من اأبنائهم في حال اإيمانهم به؟ 
َّ
مه الحكومات وَيتبر

ِّ
ُتحر

ولماذا َيتَّحد الُملِحدون مع الُمتديِّنين في كراهّيتهم لهذه الكتابات القديمة؟ 

الة  اأَم هل �شبب ذلك هو اإعالن الكتاب عن نف�شه باأنه كلمة اهلل الحيَّة والفعَّ

والخارقة والُمميَِّزة؟

نِ، َوَخارَِقٌة 
ْ
ي دَّ َ

ٍف ذِي ح
ْ
ي

َ
ى مِْن ُكلِّ �ش �شَ

ْ
أَم ا

َ
اَلٌة و ٌة َوَفعَّ َة اهللِ َحيَّ

َ
أَنَّ َكلِم "ال

اْلَقْلبِ   
َ
أَْفَكار ا َزٌة  َوُمَميِّ اْلمَِخاخِ، 

َ
و َفا�ِشلِ 

َ
اْلم

َ
و وحِ 

ُّ
الر

َ
و ْف�ِض  النَّ قِ 

َ
ْفر

َ
م إلى  ا

اتِهِ" )ِعبرانيِّين 4: 12(.
َّ
نِي

َ
و

االعتراف بالكتاب )إقامة التوراة واإلنجيل(

واأبنائي  زوجتي  مع  الما�شية  والع�شرين  الخم�س  ال�شنوات  اأم�شيت  لقد 

بدين  يدينون  جيراننا  معظم  كان  ال�شنغال.  في  وتحديًدا  اإفريقيا؛  غرب  في 

الذي  ال�شخ�ض  هو  �شلم 
ُ

والم الخ�شوع،  اأو  اال�شت�شلم  يعني  إ�شلم  اال االإ�شالم. 

�شت�شلم. والقراآن هو الكتاب الذي يوؤمن به الم�شلمون. وما �شوف 
َ
أو ي خ�شع ا

َ
ي

نه في هذا الكتاب هو ُخال�شة اآالف النقا�شات والحوارات ال�شخ�شّيّة التي  اأَُدوِّ

اأجريتها مع اأ�شدقاء ومعارف ُم�شلمين من ال�شنغال وحول العالم.

ورغم اأنني ق�شيت الكثير من الوقت في درا�شة الكتاب المقدَّ�س والقراآن، 

إلٌه واحٌد، ر�شالٌة واحدٌة" �شُيرّكز على الكتاب المقدَّ�س. قبل  اإالَّ اأنَّ هذا الكتاب "ا

�شنوات عديدة، ُقمت اأنا و�شديق لي من ال�شنغال باإنتاج برنامج اإذاعي يتاأّلف 

 كانت كّل حلقة تدور 
9
من مئة حلقة بُلغة الُوُلف التي ينطق بها ال�شنغاليون.

الُم�شتمعين   بع�س 
َّ
اإلي ه  َوجَّ الُمقدَّ�س ور�شالته. وقد  الكتاب  اأنبياء  اأحد  حول 

ال�شوؤال التالي: "لماذا ال تتحدَّث عن القراآن في تعاليمك؟" وفيما يلي اإجابتي 

عن هذا ال�شوؤال: 

وهم  القراآن  ترديد  في  االأطفال  َيبتدئ  )ال�شنغال(،  البلد  هذا  "في 
القراآن  ُتَعلِّم  التي  المدار�س  اأنَّ  كما  الُعمر.  من  الرابعة  اأو  الثالثة  في 

على  وقادر  ُم�شتعد  �شخ�س  هناك  هل  لكن  مكان.  كّل  في  ُمنت�شرة 

والزبور  التوراة  في  الموجودة  والتعاليم  الق�ش�س  تلك  تعليم 

ُيعلن  القراآن  فاإنَّ  القارئ،  عزيزي  تعلم  فكما  واالإنجيل؟  )المزامير( 

َوُنوٌر  "ُهًدى  النا�س  لكّل  اهلل  من  اأعطيت  المقدَّ�شة  الكتب  هذه  اأنَّ 

قِيَن"  تَّ ُ
لِْلم َوَمْوِعَظًة  ُهًدى 

َ
و اةِ 

َ
ر

ْ
و التَّ مَِن  هِ 

ْ
َدي

َ
ي َن 

ْ
ي

َ
ب ا 

َ
لِم ًقا  دِّ َ

�ش
ُ

م
َ

و

 

أَنَزْلَنا  ا ا
َّ

كٍّ مِم إِْن ُكنَت فِي �شَ  كما اأنَّ القراآن يقول: "َفا
10

)�شورة 5: 46(

�ض[ مِن َقْبلَِك ..."  أي: الكتاب المقدَّ ذِيَن َيْقَروؤُوَن اْلكَِتاب ]ا أَلِ الَّ ا
ْ

َك َفا�ش
ْ
إَِلي ا

 
المقدَّ�س:  بالكتاب  يوؤمنون  للذين  القراآن  ويقول   .
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)94  :10 )�شورة 

ْوَراَة َوالإِنِجيَل َوَما  ى ُتقِيُموْا التَّ تَّ َ
ءٍ ح

ْ
ي َلى �شَ

َ
 ع

ْ
ُتم

ْ
أَْهَل اْلكَِتاِب َل�ش "ُقْل َيا ا

الكتاب"  "اأهل  اأنني من  5: 68(. وبما  )�شورة   "
ْ
ُكم

ِّ
ب

َ
ر مِن  إَِلْيُكم  ا أُنزَِل  ا

لي  ل�شرف  فاإنه  ُعقود،  ثالثة  من  اأكثر  منذ  واالإنجيل  التوراة  واأقيم 

هذه  اليوم.  قبل  بها  ت�شمع  لم  ُربما  التي  االأنبياء  بر�شالة  فك 
ِّ
اأُعر اأن 

االأ�شفار المقدَّ�شة التي ُكتب بع�شها قبل األفي �شنة من ظهور القراآن، 

تحتوي على َحقٍّ غير ُمْعلٍن في اأي مكان اآخر. 
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ُتُه  ِقصَّ

َيعلمون  َفُهْم  بالُغرباء"؟  اأبًدا  تثق  "ال  قائَلين:  والداك  َهَك  َنبَّ اأن  هل حدث 

بع�س  َتعرف  اأن   – اأواًل   – عليك  يجب  �شخ�س،  باأيِّ  تثق  اأن  قبل   اأنه 

الحقائق عنه.

ر في بع�س االأ�شخا�س الذين تثق بهم. ُترى لماذا تثق بهم؟  َفكِّ

فقد  بالثقة.  جديرون  – اأنهم  الوقت  – بمرور  اأدركت  الأنك  بهم  تثق  اأنت 

عاملوك بالخير ال ال�شر، والتزموا بما قالوا اإنهم �شيفعلونه، ووفوا بوعودهم 

التي قطعوها على اأنف�شهم. وهكذا، فقد اأ�شبحت تعرف اأنهم جديرون بثقتك 

الأنك تعرف تاريخهم. 

على نحو ُم�شابه، ُيقدِّم الكتاب المقدَّ�س مئات االأحداث التاريخّية لُمعامالت 

الق�ش�س  هذه  من  ة  ق�شَّ وكّل  واالأطفال.  والنِّ�شاء  جال 
ِّ
الر من  الكثير  مع  اهلل 

تمنحنا ُفر�شة فريدة للتقابل مع خالق ال�شماوات واالأر�س لكي ن�شمع كلماته 

اأعماله على مدى اآالف ال�شنين في تاريخ الب�شرية. َمْن هو هذا االإله؟  ونرى 

حيٌح اأنه عظيم، لكن اأين َتْكُمن َعَظَمته؟ وهل هو ثابت ال يتغيَّر؟ وهل حدث  �شَ

يوًما اأنه ناق�س �شرائعه؟ وهل هو َيفي بوعوده؟ وهل ُهناك احتمال – ولو 

�شئيل – في اأن يخدعنا؟ وهل ُيمكننا اأن نثق به؟ 

إله ُتجيب عن هذه الت�شاوؤالت واآالف الت�شاوؤالت االأخرى.  ة هذا اال اإّن ق�شَّ

ة تاريخ اهلل. وهو ال يكتفي بك�شف ال�شورة الكبيرة  الكتاب المقدَّ�س هو ق�شَّ

ة اهلل ذاته. لتاريخ الب�شرية، بل اإنه ُيقدِّم لنا اأي�شا ق�صَّ

أروع َمسرحيَّة

ُكلُّنا ُنحب الق�ش�س الجميلة. والكتاب المقدَّ�س يحوي اآالف الق�ش�س التي 

ة الكتاب المقدَّ�س  ة في الوجود. فق�شَّ ة واحدة – اأروع ق�شَّ
َّ

توؤلِّف بُجملتها ق�ش

الب�شري؛  التاريخ  عرفها  م�شرحيَّة  واأروع  ة  ق�شَّ اأروع  هي  واالإن�شان  اهلل  عن 

، �شراع وانت�شار. وهي ُتقدِّم من بدايتها اإلى 
ّ
ة ُحب وحرب، خير و�شر اإنها ق�شَّ

ا  نهايتها اإجابات منطقية وُمقنعة عن االأ�شئلة الُكبرى واالأهم في الحياة. اأمَّ

ة ونهايتها فال مثيل لهما.  ذروة هذه الق�شَّ

ة اهلل على َم�ْشَمع مجموعة  قبل ب�شع �شنوات، بعدما انتهيت من �شرد ق�شَّ

من الرجال والن�شاء في منزلنا في ال�شنغال، َعلَّقت اإحدى ال�شّيدات والدموع 

تمالأ عينيها: "يا لها من ق�شة! وحتى لو لم يوؤمن النا�س باهلل، فعليهم – على 

 الُع�شور!" لقد راأت هذه المراأة 
ِّ
اأقل تقدير – اأن يعترفوا اأنه اأروع كاتٍب على َمر

االأجيال  م�شرحيَّة  لُتقدِّم  مًعا  َتتناغم  الُمقدَّ�س  الكتاب  اأجزاء  اأنَّ جميع  كيف 

التي َبَطُلها وكاتبها هو اهلل نف�شه. 

أعظم رسالة 

ة الفريدة التي تاأ�شر  لكنَّ الكتاب المقدَّ�س َيحوي ما هو اأكثر من هذه الق�شَّ

االألباب. ففي َطيَّات هذه الق�ش�س ُهناك ر�شالة من اهلل – اأعظم واأروع ر�شالة 

في الوجود. 

الكتاب  ر�شالة  حول  الُم�شلمين  اآالف  مع  نين  ال�شِّ  
ِّ
َمر على  تحاورُت  لقد 

البريد  خالل  من  اأعرفهم  واآخرون  لي،  اأ�شدقاء  منهم  العديد  المقدَّ�س. 

الحوارات  تلخي�س معظم  ُيمكنني  الحالتين،  كلتا  لكن في  فقط.  االإلكتروني 

التي َجَرت بيننا في �شوؤال واحد: 

ما هي ر�سالة الإله الواحد الحقيقي؟ 

رسائل إلكترونية

ا�شتلمت  المثال،  �شبيل  فعلى  مختلفة.  باأ�شكال  ال�شوؤال  هذا  ُيْطَرح  قد 

دول  اإحدى  من  "اأحمد"  �شندعوه  َرُجل  من  التالية  االإلكترونية  الر�شالة 
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ال�شرق االأو�شط.
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مرحًبا. أنا أومن أنَّ يسوع جاء باعتباره المسيح، لكنه لم يقل َقطُّ إنه الله. فقد 

د )صلعم(.13 لكن بعد ذلك، كان  يأتي ُمحمَّ الله قبل أن  إلى  الطريق  كان هو 

ينبغي على كّل مسيحي أن يتحوَّل إلى اإلسالم ألّنه عندما يأتي المسيح ثانية في 

نهاية العالم سوف َيْحُكم من خالل القرآن وليس من خالل اإلنجيل.

. وإذا أردت أن تكون منطقًيا، فحتى لو كان قد ُصِلب فهذا  المسيح لم ُيصلب َقطُّ

ال يعني أبًدا أنَّ خطايا البشر قد ُمِحَيت بسبب ذلك. هذا كالٌم فارٌغ في نظري. 

ى بابنه العزيز الوحيد فإنني أقول لك:  عالوة على ذلك، إذا قلت لي إنَّ الله َضحَّ

أال يقدر الله بكّل عظمته أن ُيْخِبر الناس بما يريد وأن َيغفر لهم خطاياهم دون 

الحاجة لصلب ابنه الوحيد وتعذيبه؟؟؟! موضوع أننا جميعنا ُخطاة ال معنى له 

بالنسبة لي.

ق  اإلسالم هو الدين الكامل الوحيد الذي ُأرسل إلى األرض، ولهذا السبب أنا أصدِّ

أنه الدين الحقيقي واألخير الذي أرسله الله. إّنه الدين الوحيد الذي لديه الحّل 

ن رأي الله في أي موضوع.  لكّل قضايا الحياة، وهو ال يتركك ُتَخمِّ

كما أنَّ القرآن هو أعظم معجزة ُأرسلت إلى نبي. حاول أن تكتب آية مشابهة 

ولو قلياًل إلحدى آيات القرآن! لن تستطيع أن تفعل هذا وإن كنت من َفطاِحل 

اللغة العربية. 

مجيء  عن  نبوءات  على  "األصلي"  س  المقدَّ كتابكم  يحتوي  ذلك،  على  عالوة 

د ... ُمحمَّ

س  أنا أعلم وأومن أنَّ ُكّل كتب التوراة تقريًبا قد ُحرَِّفت. لهذا فإنَّ الكتاب المقدَّ

الحالي ُمزيَّف وُمحرَّف ...

ال  َمرَّتين،  بل  واحدة  َمرَّة  ال  الجديد  العهد  قرأت  فقد  الصديق،  أيها  ولعلمك 

للبحث عن الحّق لكن رغبة في اإلطالع. وقد رأيت – ال َمرَّة واحدة بل َمرَّتين – 

أنه ال يوجد في العالم كتاب أعظم من القرآن الذي هو بالفعل كلمات الله التي 
د عن طريق َمالك. إذا استطعت أن تبرهن العكس فافعل.14 أرسلها إلى ُمحمَّ

والسالم عليكم،

أحمد

يجب اأالَّ ُنهمل كلمات اأحمد وتحّديه. فحيث اإنَّ خالقنا ال يتعامل مع هذه 

ا اأن ال ناأخذها با�شتخفاف. لقد َقدَّم  االأمور با�شتخفاف، فيجب علينا نحن اأي�شً

اهلل لنا في كتب االأنبياء القديمة اإجابات وا�شحة ووافية عن كّل نقطة ذكرها 

اأحمد وذلك الأّن كّل نقطة من هذه النقاط تتعلَّق بهذا ال�شوؤال االأزلي الهام:

ما هي ر�شالة االإله الحقيقي الواحد؟ 

وب �شوؤاَلين ُم�شابَهين: وقد َطَرَح النبي اأيُّ

وب 28: 12(. ُد" )�ِشْفر اأيُّ
َ

أَْيَن ُتوج ُة َفمِْن ا
َ

ا اْلحِْكم
َّ

أَم "ا
وب 9: 2(. اُن عِْنَد اهللِ؟" )�ِشْفر اأيُّ

َ
إِْن�ش  اال

ُ
ر

َّ
ر

َ
َتب

َ
"َكْيَف ي

حلة  الرِّ

ال اأريد اأن اأ�شيف اآرائي واإجاباتي اإلى اآالف االآراء واالإجابات المتعار�شة 

ا عن ذلك، فاإّنني اأدعوك الى ُمرافقتي  الموجودة في هذا العالم الحائر. عو�شً

وعقل  بقلب   – مًعا  نكت�شف  لكي  الُمقدَّ�س  الكتاب  �شفحات  عبر  رحلة  في 

الرحلة  بهذه  قيامنا  واأثناء  ة.  الهامَّ الحياة  اأ�شئلة  عن  – االأجوبة  ُمنفتَحين 

�شوف نالحظ ما هو الحّق وفًقا لما ُيعلِّمه الكتاب المقدَّ�س. كما اأّننا �شنتاأّمل 

في ُردود االأنبياء التي ُتجيب عن التحدِّيات التي َطَرَحها اأحمد واآخرون غيره. 

�شتبداأ   )7-1 الف�شول  االأول:  )الجزء  التمهيدية  المرحلة  ُننهي  اأن  بعد 

رحلتنا ر�شمًيا من حيث يبداأ الكتاب المقدَّ�س: فجر تاريخ الب�شرية. ومن هناك 

�شن�شافر عبر الزمن اإلى نهاية المطاف، اإلى االأبدية. )الجزءان الثاني والثالث: 

الف�شول 8-30(. و�شوف نختم الرحلة بزيارة اإلى "الجنَّة" نف�شها. 

َفر  َخيارات السَّ

زء 
ُ

الج ُكُتب في كتاب واحد:  "اإلٌه واحٌد، ر�شالٌة واحدٌة" هو بمثابة ثالثة 
الكتاب  ا�شتك�شاف  النا�س من  غالبية  تمنع  التي  الَعَقبات  يتحدَّث عن  ل 

ّ
أو اال
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عرفها  ر�شالة  الأروع  الرئي�شّية  الر�شالة  يك�شف  الثاني  والُجزء  المقدَّ�س. 

التاريخ. والُجزء الثالث ياأخذنا وراء الكوالي�س لُيرينا عن َكَثب ما هي مقا�شد 

اهلل الرائعة للب�شر. 

اال�شتعداد  في  جًدا  ُمفيد  االأول  الُجزء  اأنَّ  الم�شافرين  معظم  يجد  �شوف 

اأو  �شادقة،  المقدَّ�شة  االأنبياء  ُكُتب  اأن  اأ�شاًل  تعرف  كنت  اإذا  لكن  للرحلة. 

د في  تتردَّ اإبطاء، فال  ر�شالته دون  اهلل وفهم  ة  ل�شماع ق�شَّ اإذا كنت مت�شوًقا 

الذهاب مبا�شرة اإلى الجزء الثاني. وبعد اأن ُتكمل الرحلة يمكنك العودة اإلى 

أول.  الجزء اال

ل اأن تاأخذ وقتك في هذه الرحلة، ُيمكنك اأن تقراأ ف�شاًل واحًدا  اإذا كنت ُتف�شِّ

من الكتاب كّل يوم لُمدَّة �شهر كامل. 

بداية  في  الرحلة  هذه  في  االنطالق  في  ترغب  قد  ُم�شلًما،  كنت  اإذا 

يمكنك  هذا،  في  د  تتردَّ ال  يوًما.   30 من  يتاألَّف  واأنه  �شيَّما  ال  رم�شان  �شهر 

ُد  �شْ
ُّ
الر َن 

َّ
ي

َ
َتب َقد  ينِ  الدِّ فِي   

َ
اه

َ
إِْكر ا "اَل  يقول:  نف�شه  القراآن  الأّن  بثقة  تتقدَّم  اأن 

إلى  ا أُنزَِل  ا ا 
َ

م
َ

و َنا 
ْ
إَِلي ا أُنزَِل  ا ا 

َ
م

َ
و بِاهللِ  ا  نَّ َ

آم ا "ُقوُلوْا  ا:  اأي�شً ويقول   ،"
ِّ
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)�شورة 2: 256 و136(.

مهما كان اختيارك، اأرجو اأن تاأخذ هذه الن�شيحة بعين االعتبار: عندما 

المرحلة  اأي جزء منها. فكّل مرحلة جديدة تقوم على  ت  ُتَفوِّ ال  الرحلة،  تبداأ 

التي ت�شبقها. وحتى لو لم تفهم كّل ما تقراأه في اأحد الف�شول، تابع القراءة 

غريبة  الرحلة  اأجزاء  بع�س  اأنَّ  تجد  �شوف  االأخيرة.  ال�شفحة  حتى  ل  والتاأمُّ

عليك، بل ربما ت�شتمل على بع�س التحدِّيات ال�شعبة. لكني اأعدك اأنك �شتجد 

واحاٍت ُتنع�شك وُتريحك طوال الطريق. 

لذلك، اأرجو اأن تثابر واأن ال تتوقف مهما واجهت من تحدِّيات وعراقيل. 

الَحقُّ

ال�شواب  يعرف  الب�شر  من  اأحٍد  ِمْن  ما  اأنه  العالم  حول  الكثيرون  يعتقد 

الجن�س  جاء  اأين  من  مثل:  الهاّمة  الحياة  باأ�شئلة  يتعلَّق  فيما  الخطاأ  ِمَن 

 الب�شري؟ ما الهدف من وجودي على هذه االأر�س؟ اأين �شاأنتهي؟ ما هو الحق 

وما هو الباطل؟  

"كلُّ  وكثيًرا ما ن�شمع في بالد الغرب تعليقات كهذه في وقتنا الحا�شر: 

الحق  يعرف  اأن  ي�شتطيع  االإن�شان  باأنَّ  الظن  الخطاأ  "ِمَن  اأو   ،"
ّ
ِن�ْشِبي �شيء 

نالحظ  لكي  المنطق  في  دكتوراه  درجة  اإلى  بحاجة  ل�شنا  ونحن  الُمطلق." 

التناق�س في هاتين العبارتين. فاإن لم يكن هناك َحقٌّ ُمْطَلٌق فكيف ي�شتخدم 

هوؤالء ِعبارات مثل "كّل �شيء" اأو "ِمَن الخطاأ" في كالمهم؟ 

ِه الُمغيِّر  الُمْفِرح في االأمر هو اأنَّ خالق هذا الكون – الذي ك�شف لنا عن َحقِّ

لقلوبنا وحياتنا – ال َيتَّفق في الراأي مع هوؤالء؛ بل هو يقول لكلِّ َمن يطلبونه 

بقلب �شادق:

ا 8: 32(.  ُرُكْم" )يوحنَّ
ِّ

، َواْلَحقُّ ُيَحر "َتْعرُِفوَن اْلَحقَّ

االختيار الصحيح

قبل ب�شع �شنوات طلب مني مو�شى – وهو جار لي في التا�شعة وال�شبعين 

ة – اأن اأزوره ثالث مرات  من الُعمر وكان ُيعاني من تدهور في حالته ال�شحيَّ

القراآن  در�س  قد  مو�شى  كان  المقدَّ�س.  الكتاب  من  له  اأقراأ  لكي  االأ�شبوع  في 

النبي  النبي مو�شى، وزبور  بُفر�شة قراءة توراة  َيْحَظ  لم  لكنه  طوال حياته، 

داود، واإنجيل ي�شوع ُرغم اأنَّ القراآن اأو�شى الُم�شلمين ب�شّدة باأن يوؤمنوا بهذه 

15
الُكتب واأن َيقبلوها.

كان مو�شى ُي�شغي باهتمام بينما ُكنا ن�شتعر�س مًعا الق�ش�س الرئي�شية 

بتحويل  ان  الديَّ الخالق  هذا  يقوم  كيف  ونرى  التاريخي،  لت�شل�ُشلها  وفًقا 
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لي:  قائاًل  مو�شى  َعلََّق  منا�شبة  من  اأكثر  وفي  اأبرار.  اإلى  االأثمة  الُخطاة 

ل  اأتاأمَّ اإّنني  بل  مًعا؛  قراأناه  ما  في  ر  اأَُفكِّ اأن  اإالَّ  َي�َشُعني  ال  جل�شة،  كّل  ""بعد 
فيه طوياًل." 

المقدَّ�س ف�شاح  الكتاب  ة من  اأخرى هامَّ وذات يوم، عرف مو�شى حقيقة 

ب�شيٍء من الغ�شب ُمخاطًبا زوجته وابنته الجال�شَتين في نف�س الغرفة: "لماذا 

لم ُيخبرنا اأحد بهذه االأمور ِمْن َقْبل؟" 

المقدَّ�س  الكتاب  "َيْدُر�س  كان  اأنه  اكت�شف جيران مو�شى  في وقت الحق، 

على  ال�شغط  زاد  وحين  االأخبار.  تتناقل  االأل�ُشن  وابتداأت  اأجنبي"،  َرُجل  مع 

اأرف�س  ال  "اأنا  ًحا:  ُمو�شِّ زيارته  عن  اأتوقف  اأن  مني  طلب  العجوز  �شديقي 

الحق، لكنَّ ال�شغط على اأ�شرتي يفوق قدرتهم على االحتمال."

لزيارة  زوجتي  اأنا  ذهبت  ثم  االأحوال،  تهداأ  اأن  اإلى  اأ�شابيع  �شتة  انتظرت 

اأن  اأ�شئلة عميقة. وقبل  ة  ب بنا مو�شى بحرارة وطرح عدَّ مو�شى واأ�شرته. َرحَّ

ُنغادر َعلَّق قائاًل: "ما يهّمني هو اأن اآخذ القرار ال�شائب قبل اأن اأموت!"

 بعد ذلك باأربعة 
16

"�ِشراء الحّق وعدم بيعه". اأهمية  لقد فهم مو�شى مدى 

�شهور مات �شديقي العزيز. 

اأتذكر  التي ق�شيناها مًعا فاإنني  اإلى تلك االأوقات  اأرجع بذاكرتي  عندما 

ما قاله لي عندما �شاألته: "يا مو�شى، اإذا ُمتَّ الليلة، اأين �شتم�شي االأبدية؟" 

َدْو�س." 
ْ
َمَت قلياًل اأجابني: "�شوف اأذهب اإلى الِفر فبعد اأن �شَ

�شاألته: "كيف تعلم هذا؟" 

وعندها، اأم�شك الكتاب المقدَّ�س بيديه االثنتين وقال: "الأّنني اأومن بهذا!" 

الوعد

الَخيار  اّتخاذ  – في  – مثل �شديقي مو�شى  ِمْن كّل قلبك  اإذا ُكنت ترغب 

ة.  أن تحين �شاعة موتك - فاإنني اأُهديك هذه الرحلة اال�شتك�شافيَّ ال�شحيح قبل ا

التغلُّب  في  وي�شاعدك  بيدك،  ياأخذ  لكي  الحقيقي  اهلل  اإلى  اأرفع �شالتي  واأنا 

على العوائق، ويقودك لكي تفهم بكلِّ و�شوح ودقة َمْن هو هذا االإله وما الذي 

فعله الأجلك. 

اإرميا  )�ِشْفر   "
ْ
َقْلبُِكم بُِكلِّ  وَننِي 

ُ
َتْطُلب إِْذ  ا َفَتجُِدوَننِي  وَننِي 

ُ
َتْطُلب

َ
""و

 .)13 :29

هذا وعد اهلل االأكيد لك. 



21

20

2
التغلُّب على الَعراقيل

"الجهل قد يقتلك قبل اأن تدري."
- َمَثل �َشْعبي �شنغالي

الَمْعرَِفةِ"  لَِعدمِ  بي 
ْ
ع �شَ "َهَلَك  اهلل:  قال  �شنة،  اآالف  ثالثة  حوالى   منذ 

فيهم  بمن   – النا�س  معظم  اأنَّ  نجد  هذا،  يومنا  وحتى   .)6  :4 هو�َشع  )�ِشْفر 

في  االأنبياء  كتبه  ما  يجهلون  وُهم  يموتون   – الجامعية  ال�شهادات  َحَمَلة 
 

الكتاب المقدَّ�س.

وبما اأنَّ الكتاب المقدَّ�س هو من اأقدم الكتب واأكثرها تاأثيًرا، فهل ُيعقل اأن 

ه "ُمَثقَّف" اإْن لم َيُكْن َيعرف الحقائق االأ�شا�شية التي  نقول عن اأي �شخ�ٍس اإنَّ

اأوردها الكتاب المقدَّ�س؟ 

أ�شباب  اال آالف  ا ا  اأي�شً ابتدعوا  فقد  أديان،  اال آالف  ا ابتدعوا  الب�شر  اأنَّ  وكما 

لتجاهل االأ�شفار المقدَّ�شة. �شوف نتحدَّث في هذا الف�شل والف�شل الذي يليه 

عن ع�شرة من هذه االأ�شباب. وحالما نبداأ رحلتنا، �شوف نواجه عراقيل اأخرى 

كثيرة ونتغلب عليها.

س: عشرة "أسباب" لرفض الناس الكتاب المقدَّ

1- "ُخرافات"

يعتقد الكثيرون من اأهل الغرب وبالد اأوروبا اأنَّ الكتاب المقدَّ�س ما هو اإالَّ 

التي كتبها ب�شر. وغالبية  الموؤثرة واالأقوال الجميلة  الُخرافات  مجموعة من 

الدرا�شة  خالل  من  �شحته  من  التحقق  دون  الراأي  بهذا  يتم�شكون  هوؤالء 

المو�شوعّية للكتاب المقدَّ�س. 

 The Celebrated Cases of Sherlock" في الرواية الخيالية الكال�شيكية

زميله  واط�شون  الطبيب  ي�شاأل  دويل،  كونان  اآرثر  ال�شير  لكاتبها   "Holmes

َدة:  الُمحقِّق هولمز عن ق�شّية قتل ُمَحدَّ

"ماذا ت�شتنتج من هذا؟"
َج�شيٌم  لخطاأ  واإنه  االآن.  حتى  معلومات  اأية  لديَّ  "لي�شت  هولمز:  ُيجيبه 

كافية.  معلومات  على  الح�شول  قبل  نتيجة  ة  اأيَّ اإلى  �شخ�س  اأي  ل  يتو�شَّ اأن 

فبدونها يبداأ المرء بتغيير الحقائق لتتنا�شب مع النظريات بداًل ِمْن اأْن تخدم 

 
النظريات الحقائق."17

يتعلَّق  الج�شيم" فيما  "الخطاأ  يقترفون هذا  الكثيرين  اأنَّ  ال�شديد  ولالأ�شف 

لون اإلى ا�شتنتاجاتهم ال�شخ�شّيَّة دون اأن تتوفر  بالكتاب المقدَّ�س. َفُهم يتو�شَّ

لديهم المعلومات الكافية؛ اأي اأنهم ُيبدِّلون الحقائق لتتنا�شب مع النظريات 

التي تتوافق مع اأفكارهم واأ�شلوب حياتهم. 

2- "كثرة التفسيرات"

البع�س ال يقراأون الكتاب المقدَّ�س الأنهم ي�شمعون اأُنا�ًشا يقولون: "الكتاب 

المقدَّ�س يقول هذا!" واآخرون يعتر�شون: "كال، لي�س هذا هو المعنى المق�شود! 

لي�س  الفهم  َع�ِشر  المقدَّ�س  الكتاب  باأنَّ  عاء  االدِّ فاإنَّ  وهكذا  هذا!"  يقول  اإنه 

بال�شيء الغريب. 

2      التغلُّب على العراقيل
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بع�س  االآراء في  العديد من  اأمام  المجال  ُيف�ِشح  المقدَّ�س  الكتاب  اأنَّ  رغم 

االأبدي  بالم�شير  االأمر  يتعلَّق  عندما  بذلك  َي�شمح  ال  اأنه  اإال   
18

الحياة �شوؤون 

لالإن�شان. ويمكننا فهم كتاب اهلل ور�شالته عندما نالحظ ما يقوله. 

ال  لكنك  َترى،  "اأنت  لواط�شون:  االأ�شطوري  هولمز  �شيرلوك  قال  كذلك، 

التي تقود  ال�شلم  ات درجات 
َّ
َمر ة  راأيت عدَّ اأنت  الفرق وا�شح. فمثاًل،  ُتلحظ. 

من القاعة اإلى هذه الغرفة، األي�س كذلك؟" 

ات عديدة."
َّ
"اأجل، لقد راأيتها َمر
ة بالتحديد؟"

َّ
"كم َمر

ات." 
َّ
اأجاب واط�شون: "مئات الَمر

"ح�شًنا، كم عدد درجات هذا ال�شلم؟"
"كم عددها؟ ال اأدري." 

ا اأنا فاأعرف اأنه توجد  "تماًما! لقد راأيت، لكنَّك لم تالحظ! هذا ما اأق�شده. اأمَّ
ا."19 �شبع ع�شرة درجة، الأني راأيت والحظت اأي�شً

قة من الكتاب المقدَّ�س، 
ِّ
على نحٍو ُم�شابٍه فاإنَّ الكثيرين َيرون ُجَماًل ُمتفر

اأن  َعَجب  ال  وبالتالي،  الُجَمل.  معاني هذه  الذين يالحظون  قليلين هم  لكنَّ 

َيْخُرج النا�س بتف�شيرات عديدة مختلفة. 

اهلل؟  ر�شالة  اأفهم  اأن  أريد  ا التالي: هل  ال�شوؤال  اإليك  الفكرة  ولتو�شيح هذه 

هل اأنا م�شتعد للبحث عن الحق الذي ُيقدِّمه اهلل بنف�س الرغبة والعزيمة التي 

َت 
ْ
َفع

َ
ر

َ
رَِفَة، و

ْ
ع

َ
َت اْلم

ْ
و

َ
إِْن َدع اأبذلها للبحث عن كنز َدفين؟ كتب الملك �ُشليمان: "ا

 
ُ
َتْفَهم ْنَها َكاْلُكُنوزِ، َفحِيَنئِذٍ 

َ
ْثَت ع

َ
ح

َ
ب

َ
ةِ، و َتَها َكاْلفِ�شَّ

ْ
إِْن َطَلب ا مِ، 

ْ
إلى اْلَفه َتَك ا

ْ
و

َ
�ش

، َوَتِجُد َمْعرَِفَة اهللِ" )�ِشْفر االأمثال 2: 3–5(.
ِّ

ب
َّ
َخاَفَة الر

َ
م

3- "المسيحيُّون"

 التي يرتكبها بع�س 
ّ
كثيرون يرف�شون الكتاب المقدَّ�س ب�شبب اأعمال ال�شر

عن  "ماذا  ي�شاألون:  َفُهم  لهذا  الديانة.  هذه  اإلى  َينتمون  اأنهم  َيْزُعمون  من 

عن  وماذا  ال�شليب؟  راية  تحت  الكثيرون  فيها  ُقتل  التي  ال�شليبية  الحروب 

محاكم التفتي�س؟ وماذا عن الظلم الذي ُيمار�شه في يومنا هذا اأنا�س يقولون 

عن اأنف�شهم اإنهم يوؤمنون بالكتاب المقدَّ�س؟" في الحقيقة اأنَّ اأي �شخ�س يقول 

َمَحبَّة  اأن يعك�س  الم�شيح( وُيخفق في  ُي�شابه  اأنه  )اأي  اإنه م�شيحي  نف�شه  عن 

 ُمعاك�س لكلِّ ما عا�شه الم�شيح وَعلَّمه. 
ٌّ
الم�شيح وتعاُطفه ما هو اإالَّ مثال َحي

َك. 
َّ

ُدو
َ

ع غِ�ضُ 
ْ
ُتب

َ
و َك 

َ
َقرِيب  

ُّ
ُتحِب قِيَل:  ُه  أَنَّ ا  ْ

ُتم
ْ
مِع

َ
"�ش لتالميذه:  الم�شيح  قال  لهذا، 

 ،
ْ
غِ�ِشيُكم

ْ
ب

ُ
إلى م �شُِنوا ا

ْ
أَح . ا

ْ
ارُِكوا اَلعِنِيُكم

َ
أَْعَداَءُكْم. ب وا ا أَِحبُّ : ا

ْ
ُقوُل َلُكم أَ أََنا َفا ا ا

َّ
أَم ا

َ
و

إَِلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم" )اإنجيل متَّى 5: 44-43(.  ذِيَن ُي�ِسيُئوَن ا وا لأَْجلِ الَّ لُّ َو�سَ

الغ�س  حياة   يعي�شون  الذين  الم�شيحيين  عن  "ماذا  ي�شاألون:  َمن  وهناك 

اأخالقيَّة  ال  حياًة  يعي�س  الذي  االإن�شان  اإنَّ  ا  اأي�شً اأقول  والخالعة؟"  كر  وال�شُّ

وَن 
ُ

َلم
ْ
َتع  

ْ
ُتم

ْ
َل�ش  

ْ
أَم "ا الُمقدَّ�س:  الكتاب  ُيعلنه  لما  طاعة  عدم  في  يعي�س  اإنما 

اَل 
َ

و َثانٍ 
ْ

أَو ا َدُة 
َ
ب

َ
ع اَل 

َ
و ُزَناٌة  اَل  وا:  َت�ِشلُّ اَل  اهللِ؟  َلُكوَت 

َ
م رُِثوَن 

َ
ي اَل  الِمِيَن  الظَّ أَنَّ  ا

اَل 
َ

و وَن 
ُ

اع
َّ

َطم اَل 
َ

و ارُِقوَن 
َ

�ش اَل 
َ

و ُذُكورٍ،  و 
ُ
اِجع �شَ

ُ
م اَل 

َ
و وُنوَن 

ُ
أْب ا

َ
م اَل 

َ
و َفا�شُِقوَن 

 
ٌ

أَُنا�ض ا َكاَن  هَكَذا 
َ

و اهللِ.  َلُكوَت 
َ

م رُِثوَن 
َ
ي َخاطُِفوَن  اَل 

َ
و وَن 

ُ
ام تَّ �شَ اَل 

َ
و وَن 

ُ
ير �شِكِّ

إِلهَِنا"  ا وحِ 
ُ
بِر

َ
وَع و

ُ
�ش

َ
 ي

ِّ
ب

َّ
ْرُتْم بِا�شم الر ْل َتَبرَّ

َ
، ب

ْ
ُتم

ْ
�ش ْل َتَقدَّ

َ
، ب

ْ
ْلُتم

َ
. لكِنِ اْغَت�ش

ْ
مِْنُكم

 

ا 
ًّ
)ر�شالة كورنثو�س االأولى 6: 9–11(. والتبرير يعني اأن ُيْح�َشب االإن�شان بار

وبال لوم اأمام اهلل. و�شوف نكت�شف الحًقا اأثناء رحلتنا  - ومن خالل الكتاب 

الُمقدَّ�س - كيف ُيمكن للُخطاة اأن ُي�شبحوا اأبراًرا اأمام اهلل. 

بعيدة  طقو�ًشا  ُيمار�شون  الذين  الم�شيحيين  عن  "ماذا  اآخرون:  وي�شاأل 

ُيمار�شون  الذين  اأولئك  اإنَّ  باخت�شار  اأقول  الحّقة؟"  العبادة  عن  البعد  كّل 

التي  اهلل  كلمة  تعاليم  اّتباع  بدل  كني�شتهم  تقاليد  يتبعون  الطقو�س  هذه 

ا، 
ً
ب

َ
َن�ش  

ْ
أَو ا وًتا 

ُ
ْنح

َ
م َثااًل 

ْ
تِم  

ْ
َلُكم وا 

ُ
ُتقِيم اَل 

َ
و َثاًنا، 

ْ
أَو ا  

ْ
َلُكم وا 

ُ
َنع

ْ
َت�ش "اَل  ُتعلن: 

 "
ْ
إِلُهُكم ا  

ُّ
ب

َّ
الر أَنا  ا ي  نِّ الأ َلُه.  ُدوا 

ُ
ج

ْ
لَِت�ش ا 

ً
ر

َّ
و

َ
�ش

ُ
م ا 

ً
ر

َ
ج

َ
ح  

ْ
�ِشُكم

ْ
أَر ا فِي  ُلوا 

َ
ع

ْ
َتج اَل 

َ
و

 

ة  )�ِشْفر الالويِّين 26: 1(. فاالنحناء اأمام تماثيل، وترديد ال�شلوات بطريقة اآليَّ

اأنَّ  اأ�شكال من العبادة المغلوطة. كما  اإالَّ  دون معرفة االإله الحقيقي، ما هي 
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حلة ل: االستعداد للرِّ الُجزء األوَّ 2425

كثيرين َيتحيَّرون الأنهم يعتقدون اأّن جميع الذين َيدعون اأنف�شهم "م�شيحّيين" 

هم الم�شيحّيون بالفعل )اأتباع الم�شيح(، فيما الحقيقة لي�شت كذلك. فكما اأنَّ 

د على الكني�شة ال  د على االإ�شطبل ال يجعل االإن�شان ح�شاًنا، فاإنَّ التردُّ التردُّ

ا.  يجعل االإن�شان م�شيحيًّ

4- "ُمراؤون" 

ُهناك �شبب اآخر ُيقدِّمه البع�س كُعذر لعدم قراءتهم الكتاب المقدَّ�س اأال هو 

بما  يوؤمنون  اأنهم  َيزُعمون  كثيرين  اأنَّ  ال�شديد  ولالأ�شف  الُمنافقين".  "كثرة 
ر�شالة  ُيَعوِّجون  اإنهم  ذلك.  بخالف  يعي�شون  لكنهم  المقدَّ�س  الكتاب  يقوله 

الكتاب المقدَّ�س وي�شتخدمون ا�شم اهلل لتحقيق مقا�شدهم االأنانية. لهذا ن�شمع 

وانغما�شهم  االأخالقي  يهم  َتَردِّ ب�شبب  الف�شيحة  من  عانوا  الوعاظ  بع�س  اأنَّ 

عت لهم بالمال. لكنَّ 
َّ
في �شهواتهم. والبع�س يِعدونك بال�شّحة والغنى اإن تبر

أُنا�ٍض  ا اُت 
َ

َناَزع
ُ

م
َ

"و عنهم:  ويقول  الدجالين  هوؤالء  َيف�شح  المقدَّ�س  الكتاب 

 مِْثَل هوؤُاَلءِ" 
ْ

ب نَّ َ
ٌة. َتج

َ
ار

َ
ى تِج

َ
ْقو أَنَّ التَّ وَن ا ُظنُّ

َ
، ي قِّ َ

ادِمِي اْلح
َ

ع
َ

ْهنِ و َفا�شِدِي الذِّ

)ر�شالة تيموثاو�س االأولى 6: 5(.  

واإليك ما قاله ي�شوع عن القادة الدينيِّين االأنانيِّين وال�شطحيِّين في زمانه:

 
ُ

ب
ْ
ع ال�شَّ هَذا   

َّ
إَِلي ا  

ُ
ْقَترِب

َ
ي َقائًِل:   

ُ
اء

َ
ي

ْ
ع �شَ إِ ا  

ْ
ْنُكم

َ
ع أَ  ا

َّ
َتَنب ًنا 

َ
�ش

َ
ح ُمَراوؤُوَن!  "َيا 

اطًِل 
َ
ب

َ
و َبعِيًدا.  ي  َعنِّ َفُمْبَتعٌِد  َقْلُبُه  ا 

َّ
م أَ ا

َ
و َفَتْيهِ،  بِ�سَ نِي 

ُ
ْكرِم

ُ
ي

َ
و بَِفمِهِ، 

ا�ِض" )اإنجيل متَّى 15:  ا النَّ
َ
اي

َ
�ش

َ
 و

َ
 هِي

َ
الِيم

َ
وَن َتع

ُ
م لِّ َ

ع
ُ
 ي

ْ
ُهم

َ
ُدوَننِي و

ُ
ب

ْ
ع

َ
ي

َكاْلُمَرائِيَن،  َتُكْن  َفَل  َت 
ْ
ي لَّ َ

�ش َتى 
َ

م
َ

"و لتالميذه:  ي�شوع  وقال   .)9-7

ارِعِ، 
َ
و ال�شَّ ا 

َ
اي

َ
َزو فِي 

َ
و امِعِ 

َ
ج

َ
اْلم فِي  َقائِمِيَن  وا  لُّ َ

�ش
ُ
ي أَْن  ا وَن 

ُّ
حِب

ُ
ي  

ْ
ُهم إِنَّ َفا

 "!
ْ
ُهم

َ
ر

ْ
أَج ا ا 

ْ
َفو

ْ
َتو

ْ
ا�ش َقدِ   

ْ
ُهم إِنَّ ا  :

ْ
َلُكم أَُقوُل  ا قَّ  َ

َاْلح ا�ِض.  لِلنَّ وا 
ُ
ْظَهر

َ
ي  

ْ
لَِكي

 

)اإنجيل متَّى 6: 5(.

وفي �شوء الحقيقة القائلة باأّن كّل �شخ�ٍس فينا ُيمار�س بع�س النِّفاق في 

َن�شمح  فلماذا  االأمر(،  حقيقة  في  عليه  لي�س  هو  بما  يتظاهر  اأنه  )اأي  حياته 

ة اأن  ف اإلى خالقنا؟ ولماذا ال ن�شمح لكلمة اهلل الحيَّ
ُّ
للُمرائين بمنعنا من التعر

ُتغيَِّرنا لن�شير اأُنا�ًشا بح�شب ق�شده؟ 

" ب الِعْرِقيُّ 5- "التعصُّ

ل بع�س الجماعات  البع�س َيرف�شون الكتاب المقدَّ�س الأنهم يظنون اأنه ُيف�شِّ

ُمختلفة في  بدرجات  ُمذنبون  النا�س  اأنَّ غالبية  الِعرقيَّة على غيرها. ورغم 

اأنَّ الكتاب المقدَّ�س وا�شح في هذا  اإالَّ  اأو التحزُّب ل�شعوبهم،  ب  م�شاألة التع�شُّ

اأَحٍد["  على  ا  اأَحَدً ل  ُيَف�شِّ ]ال  اْلُوُجوَه  َيْقَبُل  اَل  اهلَل  اأَنَّ  اأَِجُد  اأََنا  "بِاْلَحقِّ  ال�شاأن: 

�ُشل 10: 34(.
ُّ
)اأعمال الر

قراأت  وهل   
20

اأثيوبية؟ امراأة  من  تزوج  ُمو�شى   
َّ
النبي اأنَّ  َتعلم  هل  فمثاًل، 

ال�شوري  الجي�س  قائد  �ِشفاء  – على  األي�َشع  نبيِّه  – ِمْن خالل  اهلل  كيف عمل 

اأَمَر نبيَّه اليهودي   وهل تعرف اأنَّ اهلل 
21

ع اأمام اهلل؟ ِه بعد اأن توا�شَ من َبَر�شِ

يونان )النبي يون�س( اأن يذهب لتو�شيل ر�شالة التوبة والخال�س اإلى مدينة 

نينوى )في العراق(؟ كان النبي يونان يكره اأهل نينوى ويتمّنى لهم الهالك، 

 وهل اأنت على ِدرايٍة بالدور الهام الذي 
22

لكنَّ اهلل اأحبهم واأظهر لهم رحمته.

قامت به بالد فار�س )اإيران حالًيا( في تتميم مقا�شد اهلل في تقديم الخال�س 

 وهل تاأّملت في مقابلة ي�شوع العجيبة مع المراأة ال�شامرية الخاطئة 
23

للعالم؟

مع  التعامل  يتجنَّبون  كانوا  اليهود  اأنَّ  رغم  االأبدية  الحياة  َكلَّمها عن  حين 

24
ال�شامريين ويعتبرونهم "نج�شين"؟

ب، لكنَّ اإلهنا لي�س كذلك. فهو ال  ما ِمْن �َشكٍّ اأنَّ عالمنا ُم�شاب بداء التع�شُّ

يرى اأمامه �شوى جن�ٍس واحٍد، اأال وهو الجن�س الب�شري.

�ِض، اَل 
ْ
أَر اال

َ
اءِ و

َ
م

َّ
 ال�ش

ُّ
ب

َ
 ر

َ
إِْذ ُهو ا فِيهِ، هَذا، ا

َ
ُكلَّ م

َ
 و

َ
اَلم

َ
ذِي َخَلَق اْلع إِلُه الَّ "اال

أَنَُّه  ا�ِض َكا ادِي النَّ
َ
أَي  بِا

ُ
ْخَدم

ُ
اَل ي

َ
ادِي، و

َ
أَي ةٍ بِاال

َ
ُنوع

ْ
�ش

َ
اكَِل م

َ
ُكُن فِي َهي

ْ
�ش

َ
ي
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َنَع  ءٍ. َو�سَ
ْ

ي ُكلَّ �شَ
َ

ا و
ً

َنْف�ش
َ

اًة و
َ
ي

َ
 ح

َ
مِيع

َ
طِي اْلج

ْ
ع

ُ
 ي

َ
إِْذ ُهو ءٍ، ا

ْ
ي إلى �شَ  ا

ٌ
َتاج

ْ
ح

ُ
م

 
َ
َتم

َ
ح

َ
�ِض، و

ْ
أَر هِ اال

ْ
ج

َ
َلى ُكلِّ و

َ
ُكُنوَن ع

ْ
�ش

َ
ا�ِض ي ةٍ مَِن النَّ أُمَّ مِْن َدمٍ َواِحدٍ ُكلَّ ا

وَنُه 
ُ

�ش
َّ

َتَلم
َ
 ي

ْ
ُهم لَّ َ

 َيْطُلُبوا اهلَل َلع
ْ

، لَِكي
ْ
َكنِهِم

ْ
�ش

َ
ُدودِ م

ُ
بِح

َ
َنةِ و

َّ
ي

َ
ع

ُ
َقاِت اْلم

ْ
أَو بِاال

ُك 
َّ
ر

َ
َنَتح

َ
ا و

َ
ي

ْ
َنا بِهِ َنح أَنَّ ا َلْي�َس َبعِيًدا. ال ُه َعْن ُكلِّ َواِحدٍ مِنَّ أَنَّ ، َمَع ا

ُ
جُِدوه

َ
َفي

�ُشل 17: 28-24(.
ُّ
ُد" )اأعمال الر

َ
ُنوج

َ
و

العلم الحديث  ُيثبته  ِمْن دٍم واحٍد  الب�شر  هذا االإعالن باأنَّ اهلل َخَلَق جميع 

: "الجينات الوراثية للجن�س الب�شري ُمتماثلة بن�شبة 99،9 بالمئة   باأنَّ
ُّ
الذي ُيِقر

ا الن�شبة ال�شئيلة المختلفة فهي الم�شوؤولة عن االختالفات  في كّل العالم. اأمَّ

الفردية مثل لون العينين ومدى ُمقاومتنا لالأمرا�س المختلفة."25

ا"؛ بل  مِنَّ اِحدٍ 
َ

ْن ُكلِّ و
َ

ا ع عيَدً
َ
 ب

َ
�ض

ْ
"َلي �ِض" وخالقهما 

ْ
أر اال

َ
و ماءِ 

َّ
"ال�ش اإنَّ َربَّ 

هو يهتم بي وبك ب�شورة �شخ�شّيَّة، وهو يريدنا اأن "َنْطُلَبُه" واأن نفهم ر�شالته. 

ة وِل�شان  مَّ
ر كّل تفا�شيل والدتنا، وهو ُيحب كّل النا�س – ِمْن ُكلِّ اأُ فهو الذي َدبَّ

وثقافة ولون – ويدعوهم الأن يلتم�شوه بُلَغة قلوبهم الخا�شة.

س يُبيح القتل" 6- "إله الكتاب المقدَّ

 
ّ
ُمِحب "ِعلماني  )اأو  ُمْلِحد  �شخ�س  االإلكترونية من  الر�شالة  هذه  و�شلتني 

ل اأن ُيدعى(: للخير" كما ُيَف�شِّ

س: "أنا الرّب إله َحنَّان ورؤوف، بطيء الغضب، وُكلِّي محبَّة  يقول الكتاب المقدَّ

وأمانة." إنَّ كلمات الله جميلة في مدحه لنفسه، لكنَّ كلماته ال تتوافق مع أفعاله. 

فالله لم َيْظَهر كالُمحب عندما سمح بموت أكثر من ُربع مليون إنسان في كارثة 

تسونامي التي وقعت في شهر كانون األول/ديسمبر 2004 في جنوب شرق آسيا. 

س قتل األبرياء من  ى "الدخول إلى كنعان" ُيجيز إله الكتاب المقدَّ وفي ما ُيَسمَّ

الرجال والنساء واألطفال الُمسالمين. لماذا وأنا مخلوق زائل أُشفق على البشر 

أكثر من ذاك المدعو "خالًقا"؟ لو كنُت أقدر لمنعُت كّل ِصراع، وكراهية، وحروب، 

وقتل وكوارث، وفقر، ومجاعات، وأمراض، وآالم، وأحزان ُيعاني منها البشر على 

كوكبنا. أجل، ُكنت ألوقف كّل هذا فورًا بحركة واحدة من إصبعي!

 الُقدرة في الوقت نف�شه، فلماذا 
َّ
كثيرون ي�شاألون: "اإْن كان اهلل �شالًحا وُكلِّي

ا لل�سّر؟ لِكْن من الموؤ�شف اأننا ال ن�شاأل اأنف�شنا: "اإْن كان اهلل �شالًحا  ال ي�شع َحدًّ

؟" فنحن نريد من اهلل 
ّ
ا لي حين اأقَتِرف ال�شر ع َحدًّ  الُقدرة، فلماذا ال َي�شَ

َّ
وُكلِّي

؛ لكننا ال نريده اأن ُيديننا نحن.
ّ
اأن ُيدين ال�شر

د في القول باأنَّ  اأتردَّ بعد اأن اأو�شحت هذا التناُق�س في موقفنا كب�شر، ال 

�شديقنا الِعلماني اأثار بع�س التحّديات ال�شعبة. ورغم اأنه ال توجد اإجابات 

عبر  رحلتنا  فاأثناء  وُمقنعة.  وافية  ردود  هناك  اأنَّ  اإالَّ  اأ�شئلته،  عن  ب�شيطة 

�شفحات الكتاب المقدَّ�س، �شوف نتقابل مع اهلل وعواقب الخطيَّة وجًها لوجه؛ 

ثلثة  اأطرح  اأن  اأريد  واالآن،  لنا.  وا�شحة  اهلل  اإجابات  ت�شبح  �شوف  وعندها 

اأنه َي�ْشَمح – اأو  اإ�شاءة الُحْكم على خالقنا عندما نرى  مبادئ لكي نتحا�شى 

حتى َياأُمر – بوقوع الم�شائب التي تخطف حياة الرجال والن�شاء واالأطفال؛ 

ع.  �شَّ
ُّ
بل وحتى حياة االأطفال الر

اأ( الإن�سان يرى جزًءا من ال�سورة، لكنَّ اهلل َيرى ال�سورة الكاملة.

َقْبل  "االأبرياء"  فيها  يموت  التي  الماآ�شي  نِّفون  ُي�شَ النا�س  اأنَّ  حين  في 

اأواِنهم على اأنها "ظاِلَمة"، فاإنَّ اهلل ينظر اإليها ِمْن َمنظوره االأبدي. وهو ُيعلن 

 
26

اأنَّ حياة االإن�شان الوقتية على االأر�س ما هي اإالَّ مقّدمة للحدث الرئي�شي.

فالحياة ال تقت�شر على ما تراه العين. فمثاًل، َتَخيَّل جنيًنا في بطن اأمه. اإذا 

ر فربما �شُيخاطب اهلل ويقول له انطالًقا ِمْن ِعْلِمِه  ا�شتطاع هذا الجنين اأن ُيَفكِّ

اإّنني  ال�شغير؟  الكي�س  �شجني في هذا  الأ�شتحق عقاب  َفَعْلُت  "ماذا  المحدود: 

اأ�شمع في الخارج اأ�شوات اأطفال ي�شحكون ويلعبون، في حين اأنني مدفون 

في هذا العالم المائي المظلم! هذا ُظْلم! لماذا اأنا اأكثر عطًفا من خالقي ُرْغم 

د َجنين؟" 
َّ
اأنني ُمجر
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طبًعا، ال يوجد َجنين يتحدَّى خالقه بهذه الطريقة؛ لكنَّ البالغين يفعلون 

ذِي ُتَجاِوُب اهلَل؟ اأَلَعلَّ اْلِجْبَلَة َتُقوُل لَِجابِلَِها:  اُن الَّ َها االإِْن�شَ يُّ
ذلك: "َبْل َمْن اأَنَت اأَ

َنْعَتنِي هَكَذا؟’" )ر�شالة رومية 9: 20(. ‘لَِماَذا �شَ
ب( ما هو غير �سائب عند الإن�سان لي�س بال�سرورة كذلك عند اهلل.  

ُينهيها. وقد  اأن  ا  اأي�شً ِه  َحقِّ َفِمْن  الحياة وحافظها،  َدر  اأنَّ اهلل هو َم�شْ بما 

وب الذي خ�شر كّل ممتلكاته واأبناءه الع�شرة عبر اأحداث متالحقة  اأعلن النبي اأيُّ

َطى 
ْ

اأَع بُّ 
َّ

الر ُهَناَك.  اإلى  وُد 
ُ

اأَع َياًنا 
ْ

َوُعر ي، 
ِّ

اأُم َبْطِن  ِمْن  َخَرْجُت  َياًنا 
ْ

"ُعر قائاًل: 

وب َوَلْم َيْن�ِشْب هللِ 
ُّ
ًكا. ِفي ُكلِّ هَذا َلْم ُيْخِطْئ اأي

َ
بِّ ُمَبار

َّ
بُّ اأََخَذ، َفْلَيُكِن ا�شم الر

َّ
َوالر

وب 1: 22-21(. ِجَهاَلًة" )�ِشْفر اأيُّ

الغريبة  اهلل  وخطط  تدابير  بع�س  على   – رحلتنا  اأثناء   – ف 
َّ
نتعر �شوف 

ِغم الب�شر على محّبته 
ْ
ُير  و�شوف نتقابل مع ملك الكون الذي ال 

27
والحكيمة.

ا اأ�شباب الحالة الُمزرية لعالمنا الحا�شر.  وطاعته. و�شنكت�شف اأي�شً

دِر اهلل ُحْكًما عادًل تماًما على الجميع. ج( في نهاية الَمطاف، �سوف ُي�سْ

ر اأنَّ  اأثناء محاولتنا لفهم االأحداث الما�شية والحا�شرة، ِمَن الُمفيد اأن نتذكَّ

ا نحن فال نعرف كّل �شيء. واهلل  خالق االإن�شان َيعرف كّل �شيٍء عن كّل فرد؛ اأمَّ

ال َيعمل وفًقا لمبادئنا االأخالقيَّة، بل وفًقا لمبادئه هو. لهذا، ل�شنا نحن الذين 

نقول هلل ما هو ال�شواب وما هو الخطاأ، بل هو الذي ُيخبرنا بذلك. ورغم اأنَّ 

اهلل َي�شمح للب�شر باتخاذ قراراتهم باأنف�شهم )ُرغم اأنها قد تكون قرارات خاطئة 

ر. ف�شوف ياأتي  ر بدوِرها على االآخرين( اإالَّ اأنه ال يقف �شامًتا اأمام ال�شَّ وتوؤثِّ

الح التي و�شعها  يوٌم ُيدين فيه اهلل كّل رجل وامراأة وطفل وفًقا لمعايير ال�شَّ

بَّ اإِلُه َحّق. ُطوَبى لَِجِميِع 
َّ

 "الأَنَّ الر
28

هو. كذلك، فاإنَّ محبَّة اهلل وعدله بال ُحدود.

ُمْنَتِظرِيهِ" )�ِشْفر اإ�شعياء 30: 18(.

الر�شالة  تلك  اأر�شل  الذي  ال�شخ�س  ذلك  مثل   – تعتقد  كنت  اإذا  لهذا، 

فاهلل  القراءة.  ُتتابع  اأن  فاأرجو  ِمْن خالقك،  اإ�شفاًقا  اأكثر  – اأنك  االإلكترونية 

عين الذين َينتظرون �َشماع �شوته. يك�شف اأ�شراره للُمتَّ�شِ

التَّثنية  االأََبدِ" )�ِشْفر  اإلى  َولَِبنِيَنا  َلَنا  َواْلُمْعَلَناُت  اإِلِهَنا،  بِّ 
َّ

لِلر َرائُِر  "ال�شَّ
.)29 :29

7- "ال يُمكن لكتاب اهلل أن يحتوي على ..."   

ُيعلِّل البع�س �شبب تغا�شيهم عن الكتاب المقدَّ�س بقولهم: "لو كان الكتاب 

اأولئك  عن  الُمَنفِّرة  الق�ش�س  تلك  احتوى  لما  اهلل،  من  به  موحى  المقدَّ�س 

وعبادة  والخيانات،  والزَِّنى،  والمذابح،  الجرائم،  ارتكبوا  الذين  االأ�شخا�س 

َر ِكتاُب  االأوثان، وغيرها." فبح�شب مفهومهم للوحي االإلهي، يجب اأن َيْقَت�شِ

اهلل على االقتبا�شات الُمبا�شرة ِمَن اهلل. 

في  بخالقهم  الب�شر  تعريف  هو  المقدَّ�س  الكتاب  من  الهدف  كان  اإْن  َلِكْن 

ن ال كالم  اإطار التاريخ، فهل يحق لنا االعترا�س اإن كان الكتاب المقدَّ�س ُيدوِّ

يحق  اأال  كذلك،  و�شعفاتهم؟  الب�شر  خطايا  ا  واأي�شً بل  فح�شب،  واأعماله  اهلل 

هلل اأن ُيعِلن عن مجده وقدا�شته وعدله ورحمته واأمانته بالُمقابلة مع حالة 

االإن�شان الُمريعة؟ وهل نجروؤ حًقا على اأن ُنملي على اهلل القدير كيف ينبغي 

عليه اأن ُيعلن عن نف�شه ور�شالته؟

ُنوُع َعْن  ى َيُقوُل اْلَم�شْ يِن، َحتَّ ُب اْلَجابُِل َكالطِّ َلَتْحرِيفُِكْم! َهْل ُيْح�شَ "َيا 
َنْعنِي’. اأَْو َتُقوُل اْلُجْبَلُة َعْن َجابِلَِها: ‘َلْم َيْفَهْم’؟" )�ِشْفر  انِِعهِ: ‘َلْم َي�شْ �شَ

اإ�شعياء 29: 16(.

ًة عديدة �شمح اهلل بحدوثها ُرغم َعَدم  ن الكتاب المقدَّ�س اأحداًثا تاريخيَّ ُيَدوِّ

اإلى   الحقيقي الواحد َيفرح حين ُيَحوِّل و�شًعا �شيًِّئا 
ُّ
ِر�شاه عنها. فاهلل الَحي

ة يو�شف الموؤثرة ]االبن الحادي ع�شر ليعقوب[  �شيٍء �شالح. َلَعلَّك قراأت ق�شَّ

يكرهونه  منه  االأكبر  الع�شرة  يو�شف  اإخوة  كان   .)50-37 التكوين  )�ِشْفر 

وُي�شيئون ُمعاملته، بل اإنهم باعوه عبًدا لالإ�شماعيليين. بعد ذلك، اأُلقي يو�شف 

لُي�شبح  ارتقى   – المحنة  تلك  خالل  ومن   – يو�شف  لكنَّ  ظلًما.  ال�شجن  في 
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والبالد  والم�شريين  اإخوته  وخلَّ�س  فرعون،  بعد  م�شر  في  الثاني  ُجل 
َّ
الر

المجاورة من الموت ب�شبب مجاعة �شديدة حدثت في زمانه. وبعد اأن تغيَّرت 

َد  ا اهلُل َفَق�شَ
َّ

م ا، اأَ
ًّ

ر ْدُتْم لِي �شَ قلوب اإخوته من َنْحِوه، قال لهم يو�شف: "اأَْنُتْم َق�شَ

ْعًبا َكثِيًرا" )�ِشْفر التكوين 50: 20(.   �شَ
َ

 َيْفَعَل َكَما اْلَيْوَم، لُِيْحيِي
ْ

بِهِ َخْيًرا، لَِكي

8- "مليء بالتناقضات"

قليلين  لكنَّ  بالتناق�شات،  المقدَّ�س مليء  الكتاب  اأنَّ  الكثيرون على   
ُّ
ر ُي�شِ

�شون وقًتا لدرا�شته بمو�شوعية. فهل من العدل اأن َنْحُكَم على الكتاب  ُيَخ�شِّ

د 
َّ
بُمجر كتاب  اأيَّ  نفهم  اأن  يمكننا  وهل  االآخرين؟  اأقوال  على  بناًء  المقدَّ�س 

د 
َّ
لُمجر نقراأ كتاًبا عظيًما  اأْن  قة منه؟ وهل يجوُز 

ِّ
الُمتفر الُجَمل  قراءة بع�س 

ة تناق�شات فيه؟ اأرجو اأالَّ يكون االأمر هكذا.  ة اأو اأيَّ البحث عن اأخطاء مطبعيَّ

لكنَّ الكثيرين يقراأون الكتاب المقدَّ�س بهذه الطريقة. 

من  طويلة  الئحة  فيها  الكترونية  ر�شالة  ا�شتلمُت  طويلة،  �شنوات  قبل 

التناق�شات واالأخطاء المزعومة في الكتاب المقدَّ�س؛ وهي تناق�شات واأخطاء 

َنَقَلها كاتب الر�شالة عن اأحد مواقع االإنترنت. 

وفيما يلي اأجزاء من هذه الر�شالة:

س ُيناقض نفسه. فمثاًل: إنَّ كتابكم المقدَّ

في اليوم األول، خلق الله النور ثم َفَصل بين النور والظلمة )ِسْفر التكوين 	 

اليوم  في  إالَّ  ُتخلق  لم  والليل  النهار  تفصل  التي  الشمس  لكنَّ   .)5-3  :1

الرابع )ِسْفر التكوين 1: 19-14(.

كان يجب أن يموت آدم في نفس اليوم الذي أكل فيه من الثمرة الُمَحرَّمة 	 

)ِسْفر التكوين 2: 17(. لكنَّ آدم عاش 930 سنة )ِسْفر التكوين 5: 5(.

ُيدين 	  يسوع  ثم   .)47  :12 15؛   :8 17؛   :3 يوحنَّا  )إنجيل  ُيدين  ال  يسوع 

)إنجيل يوحنَّا 5: 22، 27–30؛ 9: 39؛ أعمال الرُّسل 10: 42؛ رسالة كورنثوس 

الثانية 5: 10(.

وَهُلمَّ َجرَّا.	 

واآلن أودُّ أن أسألك سؤاالً: هل َيسمح لي دينك أن أطرح أسئلة وأن أستخدم 

عقلي قبل أن أَقبله، أَم أنه يطلب مني أن أُغمض عينيَّ وألغي عقلي حتى ال 

أسأل؟ إّنني أسأل نفسي إذا كان من الممكن أن يرتكب الله مثل هذه األخطاء 

في كتابه، وبسرعة أُجيب: ال!؟ 

" )�ِشْفر اإ�شعياء 1: 18( هو  بُّ
َّ

نعم، اإنَّ اهلل الذي قال: "َهُلمَّ َنَتَحاَجْج، َيُقوُل الر

نف�شه الذي ُيريدني اأن اأطرح االأ�شئلة واأن اأ�شتخدم عقلي. فاهلل َيدعو كّل واحد 

ا اأْن ننقل الئحة "اعترا�شات" �شخ�ٍس اآخر فهذا ال  ل في كلمته. اأمَّ منا للتاأمُّ

 َيْنَتبُِه اإلى 
ُّ

ِكي ُق ُكلَّ َكلَِمٍة، َوالذَّ دِّ  ُي�شَ
ُّ

ْلَغبِي ُيجدي َنْفًعا. قال الحكيم �ُشليمان: "اَ

َخَطَواتِهِ" )�ِشْفر االأمثال 14: 15(.  

ا االإجابات عن "التناُق�شات" التي اأوَرَدها كاتب هذه الر�شالة فنجدها  اأمَّ

االآن من  ن  اأن نتمكَّ اأرجو  لِكْن   
29

لنا فيه. المقدَّ�س وتاأمُّ الكتاب  اأثناء قراءتنا 

االتفاق على ما يلي: الحياة ق�شيرة جًدا واالأبدية طويلة جًدا. لهذا، َيْجُدر بُكلِّ 

�شخ�ٍس فينا اأن يبحث بجدية في هذا المو�شوع. 

الأحدهم  طعمها  و�شف  اأن  تعرف  فاأنت  لذيذة،  فاكهة  يوًما  تناولت  اإذا 

وبالمثل،  بنف�شه.  مذاقها  يختبر  لكي  قها  يتذوَّ اأن  عليه  فينبغي  كافًيا؛  لي�س 

اأن  عليك  فينبغي  يكفي؛  ال  اهلل  كلمة  عن  اآخر  �شخ�س  يقوله  ما  قبول   فاإنَّ 

قها بنف�شك.  تتذوَّ

!" )�ِشْفر المزامير 34: 8(. بَّ
َّ

"ُذوُقوا َواْنُظُروا َما اأَْطَيَب الر

َلَحِتِه االأبدية فينبغي عليه اأن يدر�س الكتاب  اإذا كان المرء يبحث عن َم�شْ

تَِقاَمةِ"  ًل َكلَِمَة اْلَحقِّ بِاال�شْ المقدَّ�س بعناية واأن يكون "َعاِمًل اَل ُيْخَزى، ُمَف�شِّ

ياق باأكمله )وهو  ال�شِّ اإلى  2: 15(. فعدم االنتباه  )ر�شالة تيموثاو�س الثانية 

2      التغلُّب على العراقيل
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الَمْزعوم( هو طريقة خاطئة لفهم  التناُق�س  الذي يوجد فيه  الكامل  الَمْقَطع 

 . كلمة اهلل التي هي َحقٌّ

باألَّ ُندين  على �شبيل المثال، هناك عبارات في الكتاب المقدَّ�س تو�شينا 

 ترى هل ُتناق�س 
30

االآخرين، بينما ُتقابلها عبارات اأخرى تو�شينا باأن ُندين.

ل اأحدها االآخر. فمن جهة فاإنَّ كلمة  ا؟ كال، بل ُيَكمِّ تلك االآيات بع�شها بع�شً

اهلل تو�شيني اأالَّ اأُدين )اأْحُكم على( االآخرين لكوني مخلوًقا محدود المعرفة. 

 اأالَّ اأْحُكم على نوايا االآخرين اأو اأعمالهم ِمْن ُمنطلق 
َّ
وهذا َيعني اأنه ينبغي علي

 اأْن اأُميِّز )اأْحُكم على( 
َّ
. لكن من جهة اأخرى، يجب علي

ِّ
 الذاتي

ِّ
روح النقد والِبر

الحق   وبين 
ّ
وال�شر الخير  الفرق بين  اأُدرك  لكي  االآخرون ويفعلونه  ما يقوله 

والكذب في �شوء ما يقوله الكتاب المقدَّ�س. 

اإًذا، ماذا عن التناق�شات الَمزعومة في الكتاب المقدَّ�س؟ 

البع�س  يها  ُي�شمِّ التي  االأمور  ُمريًحا لجميع هذه  اأنا �شخ�شّيًّا وجدت َحالًّ 

الكتاب  فهم  في  النا�س  يرغب  لم  ما  اأّنه  اكت�شفت  اأنني  كما  "تناُق�شات". 
ون في البحث عن "تناُق�شات" جديدٍة 

ُّ
الُمقدَّ�س من كّل قلوبهم، ف�شوف َي�شتِمر
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حال ح�شولهم على اإجابات ب�شاأن القديمة منها.

هل تريد حًقا اأن تفهم ر�شالة اهلل؟ اإًذا ال تفتح كتاب اهلل بحًثا عن اأفكارك 

اأنت، بل بحًثا عن اأفكاره هو. ادر�س الكتاب الُمقدَّ�س �ِشْفًرا تلو االآخر. ال ُتحاول 

ر نف�شه. فاالأ�شفار المقدَّ�شة  ر بنف�شك ما تقراأ، بل َدع المكتوب ُيف�شِّ جاهًدا اأن ُتف�شِّ
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ر نف�شها بنف�شها. التي كتبها العديد من االأنبياء على مدى قرون كثيرة ُتف�شِّ

ُكُن  ْلَمةِ، َوِعْنَدُه َي�شْ َيْعَلُم َما ُهَو ِفي الظُّ َراَر.  اْلَعَمائَِق َواالأَ�شْ "ُهَو َيْك�ِشُف 
وُر" )�ِشْفر دانيال 2: 22(. النُّ

9- "أنا ال أومن بالعهد الجديد"

منذ فترة ا�شتلمت هذه الر�شالة االإلكترونية من �شيِّدة:

"أنا ال أومن بالعهد الجديد، بل بالعهد القديم فقط. كما أنني ال أومن أنَّ كالم 

الله ُيمكن أْن يتّم تعديله أو أْن ُتعاد كتابته لُيالئم أزمنة جديدة."

هذه ال�شيِّدة – كغيرها من النا�س – ال تفهم لماذا يحتوي كتاب اهلل عهدين: 

قديم وجديد. لكنَّ وجود هذين الُجزاأين ال يعني بتاًتا اأنَّ كلمة اهلل قد "ُعدَِّلت 

َبَق اهلل واأْن  اأو اأُعيدت كتابتها"، بل يعني اأنَّ خّطة اهلل للجن�س الب�شري التي �شَ

قت.  اأعلنها لنا في القديم قد تحقَّ

النبي  خ وفًقا لتواريخها. فمثاًل، تاريخ والدة 
َّ
ُتوؤر التاريخيَّة  اإنَّ االأحداث 

ا تاريخ انهيار الُبرجين التواأمين  اإبراهيم يعود اإلى 2000 �شنة قبل الميالد، اأمَّ

اإلى  العالم مق�شوم  تاريخ  اإًذا،  الميالد.  بعد   2001 فهو  نيويورك  في مدينة 

ق�شمين. وهكذا هو الحال في كتاب اهلل. 

تعني  "َعْهد"  وكلمة  جديًدا.  وعهًدا  قديًما  عهًدا  المقدَّ�س  الكتاب  يحتوي 

هذا،  نفهم  ولكي   
33

طرفين. بين  اتفاق  اأو  ميثاق  اأو  َعْقد  اأو  قانونية  وثيقة 

�شوف نقوم االآن بجولة �شريعة في العهدين )القديم والجديد( لكي نرى الهدف 

والق�شد منهما. 

ة واالآراميَّة، وهو يحتوي "�شريعة  ل: العهد القديم. ُكتب بالعبريَّ الُجْزء األوَّ

ا  ا بالتوراة[، واالأنبياء والمزامير ]التي ُتْعَرف اأي�شً ُمو�شى ]التي ُتعرف اأي�شً

اأر�شلها اهلل من خالل  التي  الكتابات  24: 44(. هذه  لوقا  )اإنجيل  بالزَّبور[" 

االأحداث  ب�شجلٍّ من  ُدنا  ُتزوِّ �شنة،  األف  اأكثر من   
ِّ
َمر تقريًبا على  نبًيا  ثالثين 

�س 
ْ
ل فيها اهلل في تاريخ الب�شرية – ُمنذ خلق اآدم اإلى اأيام مملكة الُفر التي َتَدخَّ

)حوالى �شنة 400 قبل الميالد(.

نهاية  اإلى  الزمن  �شراديب  َعْبر  القديم  العهد  َيْنُظر  ة،  النبويَّ الناحية  من 
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العالم، ُمْعِلًنا عن مئات االأحداث التاريخيَّة قبل حدوثها.

َمُه اهلل للب�شر قبل ميالد الم�شيح )قبل  َي�ْشَرح العهد القديم الميثاق الذي َقدَّ

ا" اأي  ة "الم�شيَّ الميالد(. وكلمة "الم�شيح" هي الترجمة اليونانية للكلمة الِعبريَّ

2      التغلُّب على العراقيل
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اأت كتب العهد القديم عن اأحداث رئي�شية  وقد تنبَّ "الَمْم�شوح" اأو "الُمختار". 
�شعبه من  لُينقذ  �شياأتي  الذي  ا  الم�شيَّ اإلى  ُم�شيرة فيها  التاريخ،  �شتحدث في 

الخطيَّة وعواقبها. كما اأنَّ الميثاق القديم ا�شتمل على هذا الوعد الهام:

اإرميا  )�ِشْفر  جديًدا"  ا  َعْهَدً  ...  
ُ

أَْقَطع ا
َ

و  ،
ُّ

ب
َّ
الر ُقوُل 

َ
ي أْتِي،  َتا  

ٌ
ام

َّ
أَي ا ""َها 

.)31 :31

ا "االإنجيل" )اأي  الُجزء الثاني: العهد الجديد. ُكتب باليونانيَّة، وُيدعى اأي�شً

االأول  القرن  في  الجديد  العهد  كتبوا  رجال  ثمانية  من  اأكثر  ار(.  ال�شَّ الَخَبر 

كما  االأر�س.  اإلى  للم�شيح  االأول  المجيء  اأحداث  فيه  َنت  ُدوِّ وقد  الميالدي، 

وَيْجُدر  العالم.  القديم ويتنباأ عن كيفية نهاية  العهد  اأنه يحتوي �شواهد من 

ات العهد الجديد تتناغم تماًما مع تلك الواردة في  التنويه اإلى اأنَّ جميع نبوَّ

العهد القديم. 

ا  الم�شيَّ مجيء  خالل  من  للب�شر  العظمى  اهلل  ِهَبة  َي�ْشَرح  الجديد  العهد 

اأ عنها اأنبياء العهد  الُمنتَظر. وهذه االأ�شفار ُت�شير اإلى مئات النبوءات التي تنبَّ

ا.  قت تاريخيًّ القديم وتك�شف كيف اأنها تحقَّ

ا اإلى اليوم الذي  وكما هو حال العهد القديم، فاإنَّ العهد الجديد ُي�شير اأي�شً

ِجْئُت  ي  نِّ
اأَ وا  َتُظنُّ "اَل  الم�شيح:  يقول  لهذا  االأر�س.  اإلى  ا  الم�شيَّ فيه  �شيرجع 

َل" )اإنجيل متَّى 5: 17(.  اُمو�ضَ اأَِو االأَنبَِياَء. َما ِجْئُت الأَنُق�ضَ َبْل لأَُكمِّ الأَنُق�ضَ النَّ

اأجل، ال يوجد تناق�س بين العهَدين القديم والجديد. فكما اأنَّ البذرة تنبت 

ة اهلل القديمة للب�شر. فالعهد  ا ِخطَّ وتكبر وت�شبح �شجرة ُمثمرة، هكذا هي اأي�شً

القديم هو الُجذور، والعهد الجديد هو ال�شجرة الُمثمرة. وبالتالي فاإنَّ كّل جزء 

من كتاب اهلل ُي�شير اإلى الر�شالة التي يريدنا اهلل اأن نفهمها.

ة في اإيمانها باأنَّ "كلم  اإنَّ ال�شيِّدة التي بعثت بر�شالتها االإلكترونية ُمِحقَّ

اأزمنة جديدة." لكنها  ُتعاد كتابته ليلئم  اأن  اأو  اأن يتمَّ تعديله  ُيمكن  اهلل ال 

ق.  اأخفقت في ُمالحظة اأنَّ "كلمات اهلل" قابلة للتحقيق و�شوف تتحقَّ

ف" 10- "ُمَحرَّ

لقد تناولنا حتى االآن ت�شعة عوائق تمنع النا�س من قراءة الكتاب المقدَّ�س 

واالإيمان بما جاء فيه. لكني لم اأتحدَّث بعد عن العائق االأكثر �شيوًعا والذي 

العائق في  اأحمد بو�شوح عن هذا  ر  َعبَّ الُم�شلمين. وقد  اأ�شدقائي  اأ�شمعه من 

ر�شالته االإلكترونية:

س  أنا أعلم وأومن أنَّ ُكّل كتب التوراة تقريًبا قد ُحرَِّفت. لهذا فإنَّ الكتاب المقدَّ

الحالي ُمزيَّف وُمحرَّف...

نجد  �شوف  المقدَّ�س؟  الكتاب  تحريف  تمَّ  فعاًل  هل  ؟  َحقٍّ على  اأحمد  هل 

االإجابة عن هذا ال�شوؤال في الف�شول القادمة. 

2      التغلُّب على العراقيل
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3
ف أَم َمْحفوظ؟ ُمَحرَّ

إلى الأََبدِ." ُت ا
ُ
إِلهَِنا َفَتْثب ُة ا

َ
ا َكلِم

َّ
م أَ ا

َ
. و

ُ
ْهر ، َذُبَل الزَّ

ُ
ب �شْ ُ

 اْلع
َ

بِ�ض
َ
"ي

 اإ�شعياء )�ِشْفر اإ�شعياء 40: 8(
ُّ
- النبي

ُمقتطفات الر�شائل االإلكترونية التالية التي ا�شتلمتها من اأربعة اأماكن 
مختلفة من العالم ُتَعبِّر عن راأي اأكثر من بليون من الب�شر:

سة. نحن نؤمن بالنسخ األصليَّة لجميع الكتب المقدَّ

لكنَّ  كلماتهما.  ُحرِّفت  الّلذين  والجديد  القديم  العهَدين  بحوزتك  أنه  َتْنَس  ال 

ل عبر السنين. كلمات القرآن لم تتبدَّ

ح منذ  أُعيدت كتابته وزيد عليه وُنقِّ ُمَحرَّفة. فقد  س  المقدَّ إنَّ ُنصوص كتابكم 

البداية لكي ُيالئم عقائدكم الخاطئة.

س قد ُحرِّف منذ قرون عديدة بل منذ آالف السنين،  ن أنَّ الكتاب المقدَّ أنا ُمتيقِّ

وأنَّ معظم العهد الجديد، إن لم يكن كّله، ما هو إاّل تفاهة اختلقها نبّي كذاب 

س هو َهْدر للوقت في  اسمه بوُلس. لذلك فإنَّ استشهادكم من الكتاب المقدَّ

طباعة الكلمات أو نسخها. 

عاءات �شحيحة؟ هل �شمح االإله غير المحدود لالإن�شان  ُترى هل هذه االدِّ

ف االأ�شفار التي اأعلنها الأنبيائه منذ زمن بعيد؟ 
ِّ
المحدود باأن ُيغيِّر وُيحر

كلمة خاصة للُمسلمين 

ة للقارئ العزيز الُم�شلم. ه كلمة خا�شَّ اأوّد اأن اأوجِّ

كما تعلم، فاإنَّ القراآن ُيعلن بو�شوح اأنَّ الُكُتب الُمقدَّ�شة – التَّوراة والمزامير 

)الزبور( واالإنجيل – قد اأُعطيت من اهلل "ُهدًى ونور" )�شورة 5: 44–51(. كما 

ًقا  دِّ د[ اْلِكَتاَب ]القراآن[ بِاْلَحِقّ ُم�صَ نَزْلنَا ]اهلل[ اإَِلْيَك ]ُمحمَّ اأنَّ الُقراآن يقول: "َواأَ

لَِما َبْيَن َيَدْيهِ ِمَن اْلِكَتاِب ]الكتاب المقدَّ�س[ َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ" )�شورة 5: 48(. 

ْكر ]الكتاب  ْهَل الذِّ اأَُلوْا اأَ الَّ رَِجاًل ُنوِحي اإَِلْيِهْم َفا�سْ ْلَنا َقْبَلَك اإِ �شَ
ْ

ا: "َوَما اأَر واأي�شً

قائاًل:  ُيَحذِّر  القراآن  اأنَّ  كما   .)7  :21 )�شورة  َتْعَلُموَن"  اَل  ُكنُتْم  اإِن  المقدَّ�س[ 

ْوَف َيْعَلُموَن... ِفي اْلَحِميمِ ُثمَّ  َلنا َف�شَ ْلَنا بِهِ ُر�شُ �شَ
ْ

ُبوا بِاْلِكَتاِب َوبَِما اأَر ذِيَن َكذَّ "الَّ
َجُروَن" )�شورة 40: 70، 72(. اِر ُي�شْ ِفي النَّ

 اأنَّ اأ�شفار الكتاب المقدَّ�س موحى بها من اهلل، 
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ات عديدة
َّ
ُيعلن القراآن َمر

وكّل من يرف�شها �شيذهب اإلى الجحيم. هذا هو ما يقوله القراآن. 

للُم�شلمين في كّل  القراآن تخلق م�شكلة فعلّية  االإعالنات في  اإنَّ مثل هذه 

عن  تماًما  ُمختلفَتين  ر�شالَتين  ُيقدِّمان  والقراآن  المقدَّ�س  الكتاب  الأنَّ  مكان 

طبيعة اهلل وخّطته للب�شر. 

لكنَّ  ف. 
ِّ
ُحر قد  المقدَّ�س  الكتاب  اأنَّ  الُم�شلمين  معظم  ا�شَتْنَتج  ال�شبب  لهذا 

االأ�شئلة التالية �شاعدت الكثيرين على اإعادة النظر في هذا اال�شتنتاج.

ف أَم َمْحفوظ؟ 3      ُمَحرَّ



حلة ل: االستعداد للرِّ الُجزء األوَّ 3839

ة أسئلة للُمسلمين بصورة خاصَّ

• هل تظّن اأنَّ اهلل قادر على ِحْفظ ُكُتبه الُمقدَّ�شة؟	

• ه ُيريد اأن يحفظها؟	 اإن كان االأمر كذلك، هل تظّن اأنَّ

• فت:	
ِّ
اإذا كنت تظّن اأنَّ ُكُتب االأنبياء قد ُحر

فت؟❍❍
ِّ
متى ُحر

فت؟❍❍
ِّ
اأين ُحر

الُكُتب ❍❍ فوا 
َّ
َحر اليهود  اأو  الم�شيحيين  اأنَّ  تظن  كنت  اإذا  فها؟ 

َّ
َحر َمْن 
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المقدَّ�شة، اإًذا لماذا مات الكثيرون منهم طوًعا للحفاظ عليها؟

ما هي االأِدلَّة التي ُيمكنك تقديمها؟❍❍

كيف َي�شمح االإله الُكّلي القدرة الأنا�س زائلين بتحريف �ِشِجلِّه واإعالنه ❍❍

المكتوب للجن�س الب�شري؟

•  اإذا �شمح اهلل للب�شر بتحريف الُكُتب التي كتبها اأنبياء مثل مو�شى وداود، 	

ا؟   فكيف َتِثق اأنَّ الكتاب الذي توؤمن اأنت به لم يواِجه الم�شير نف�شه اأي�شً

لكن حيث  باأ�شئلة كثيرة،  اإن�شان  اأي  اإرباك  اإلى  االأ�شئلة  اأرمي من هذه  ال 

اإنَّ الكثيرين يوؤمنون بُتهمة "التَّحريف" هذه، وحيث اإنَّ لهذا االإيمان عواقب 

اأبدّية، فاإليك �شوؤال اآخر:

• فت قبل مجيء القراآن اأَم بعده؟	
ِّ
هل تظن اأنَّ الُكُتب المقدَّ�شة ُحر

ر في االإجابة عن  قبل اأن ُتكِمل القراءة، اأرجو – عزيزي القارئ – اأن ُتفكِّ

ن  ُتدوِّ اأْن  االأف�شل  من  ولعلَُّه  بعده؟[.  اأَم  الُقراآن  مجيء  ]قبل  االأخير  ال�شوؤال 

ا. اإجابتك اأي�شً

قبل؟

اإذا كنت تقول اإنَّ التَّحريف وقع قبل كتابة القراآن، فكيف ُيعلن القراآن اأنَّ 

"نوًرا" لُهم؟  بل  ظالًما  ولي�شت  للب�شر،  "ُهدًى"  بل  �شالاًل  لي�شت  الكتب  هذه 

َبْيَن  لَِما  ًقا  دِّ ُم�شَ َيَم 
ْ

َمر اْبِن  ى  بِِعي�شَ اآَثاِرِهم  َعَلى  ْيَنا  "َوَقفَّ القراآن:  لماذا يقول 

َما َبْيَن َيَدْيهِ ِمَن  ًقا لِّ دِّ  َوُم�شَ
ٌ

َواآَتْيَناُه االإِنِجيَل ِفيهِ ُهًدى َوُنور ْوَراةِ  َيَدْيهِ ِمَن التَّ

قِيَن. َوْلَيْحُكْم اأَْهُل االإِنِجيِل بَِما اأَنَزَل اهلُل ِفيهِ َوَمن  ْوَراةِ َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَّ التَّ

ولماذا  5: 46-47(؟  )�شورة  اْلَفا�ِشُقوَن"  ُهُم  َفاأُْوَلئَِك  اهلُل  اأَنَزَل  بَِما  َيْحُكم  َلْم 

ا: "اَل َتْبدِيَل لَِكلَِماِت اهللِ" )�شورة 10: 64(؟ يقول اأي�شً

"َفاإِن  القراآن:  ياأمر  فلماذا  بالثقة،  المقدَّ�شة غير جديرة  الُكُتب  واإْن كانت 

ذِيَن َيْقَروؤُوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلَِك َلَقْد َجاَءَك  اأَِل الَّ ا اأَنَزْلَنا اإَِلْيَك َفا�شْ كٍّ ِممَّ ُكنَت ِفي �شَ

"َفاأُْتواْ  ا:  واأي�شً  ،)94  :10 )�شورة  اْلُمْمَترِيَن"  ِمَن  َتُكوَننَّ  َفَل  َك  َربِّ ِمن  اْلَحقُّ 

اِدِقين" )�شورة 3: 93(؟ ْوَراةِ َفاْتُلوَها اإِن ُكنُتْم �شَ بِالتَّ

بِاْلِكَتاِب"  اأَْل�ِشَنَتُهم  َيْلُووَن  َلَفرِيًقا  "ِمْنُهْم  باأنهم  ِهموا  اتُّ البع�س  اأنَّ  فرغم 

فة. 
َّ
)�شورة 3: 78(، اإالَّ اأنَّ الُكُتب نف�شها اعُتبرت �شليمة وغير ُمَحر

بعد؟

ف بعد كتابة القراآن 
ِّ
ِمْن جهة اأخرى، اإذا كنت تقول اإنَّ الكتاب المقدَّ�س ُحر

مخطوطات  من  َجم 
ْ
ُمَتر اليوم  المتداول  المقدَّ�س  الكتاب  باأنَّ  التذكير  فيجب 

يدوية قديمة ت�شبق القراآن بقرون عديدة. 

ُن�ِشرت في  فقبل الوقت الذي ُكتب فيه القراآن، كانت االأ�شفار المقدَّ�شة قد 

اأوروبا واآ�شيا واإفريقيا، وُترجمت اإلى لغات عديدة مثل الالتينية، وال�شريانية، 
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والقبطية، والقوطية، واالأثيوبية، واالأرمنية.

ن اأي اأ�شخا�س من تحريف تلك االأ�شفار الم�شهورة  ر في االأمر! فكيف َتَمكَّ َفكِّ

�َشخ، والُمنت�شرة  المترجمة اإلى لغات عديدة، والمن�شوخة بمئات االآالف من النُّ

االأ�شلية  اللغة  ُن�َشخ  َجْمع  ة  َم�َشقَّ تخيَّل  اآنذاك؟  المعروف  العالم  اأرجاء  في 

�َشخ الُمترجمة( ومحاولة تغيير كّل منها  لالأ�شفار المقدَّ�شة )باالإ�شافة اإلى النُّ

بين  الموجودة  الترجمة  هي  النتيجة  لتكون  بع�س  مع  بع�شها  ومطابقتها 

اأيدينا اليوم. اإنها عملّية م�شتحيلة!

ف أَم َمْحفوظ؟ 3      ُمَحرَّ



حلة ل: االستعداد للرِّ الُجزء األوَّ 4041

اال�شتنتاج وا�شح:

• ف قبل كتابة القراآن يناق�س ع�شرات 	
ِّ
عاء باأنَّ الكتاب المقدَّ�س ُحر االدِّ
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االآيات القراآنية.

• ف بعد كتابة القراآن يناق�س البراهين 	
ِّ
عاء باأنَّ الكتاب المقدَّ�س ُحر االدِّ

التاريخية واالأثرية التي تدعمها اآالف المخطوطات القديمة. 

هذا اال�شتنتاج ُيثير مجموعة اأخرى من االأ�شئلة: 

- ِمْن اأين جاءت اآالف المخطوطات والترجمات هذه؟

- اأين هي الكتابات االأ�شلية؟  

ة و "ُسالالتها"  النَُّسخ األصليَّ

مخطوطات  فاإنَّ  ويندثر،  يهترئ  االأر�س  على  �شيء  كّل  اأنَّ  واقع  ب�شبب 

القديمة  الن�شخ  اآالف  هناك  َلِكْن  موجودة.  تعد  لم  االأ�شلّية  المقدَّ�س  الكتاب 

المتاحف والجامعات  العديد من  االأنبياء االأ�شلّية والمحفوظة في  لكتابات 

حول العالم.  

الموؤرخ  اأو  اأر�شطو،  الفيل�شوف  اأو  االإنجيل،  اأو  التوراة،  اإذا كنا نتحدَّث عن 

 فاإن جميع الوثائق االأ�شلية غير 
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يو�شيفو�س، اأو حتى القراآن االأكثر حداثة،

موجودة. فهكذا هي الحال بالن�شبة لكّل كتب الع�شور القديمة حيث لم يبق 

منها اإالَّ "�ُشالالت" الن�شخ االأ�شلّية.

ال  وهم  ف. 
َّ
ُمَحر المقدَّ�س  الكتاب  اأنَّ  يوؤمنون  ال�شنغال  في  النا�س  معظم 

يثقون به. لكنهم بالمقابل يثقون بق�ش�س االأجداد. وهذه الق�ش�س هي تاأريخ 

التي جاء  والقرية  واأ�شله  واأجداده  اأ�شرته  تاريخ  االإن�شان  فيه  �شفهي يحفظ 

منها. وهذه الق�ش�س تنتقل من جيل اإلى جيل. ورغم اأنَّ المرء ينده�س حًقا 

ة، اإالَّ  من ُقدرة هذه الق�ش�س على حفظ تواريخ العائالت بدرجة عالية من الدِّقَّ

ُعف بمرور الوقت. ونحن َنعلم اأنَّ الطريقة ال�شفهية في حفظ  ة َت�شْ اأنَّ هذه الدِّقَّ

الحقائق عند الب�شر ال ُت�شاهي الكتابة باأية حال من االأحوال.

دون في  اإًذا لماذا يثق الكثيرون ب�شرعة ب�شهادة الب�شر ال�شفهية، لكنهم يتردَّ

ت�شديق �شهادة اهلل المكتوبة؟ وهل هذا �شلوك حكيم؟ 

َهاَدُة اهللِ اأَْعَظُم،  ا�ِس، َف�سَ َهاَدَة النَّ ا َنْقَبُل �سَ ""اإِْن ُكنَّ
ُه  نَّ

ُق اهلَل، َفَقْد َجَعَلُه َكاِذًبا، الأَ دِّ ... َمْن اَل ُي�شَ

ِهَد بَِها اهلُل..."  تِي َقْد �شَ َهاَدةِ الَّ َلْم ُيوؤِْمْن بِال�شَّ

ا االأولى 5: 10-9(. )ر�شالة يوحنَّ

اخ  قوق والنُّسَّ الرِّ

الورق  النا�س  َيعرف  اأن  قبل  المقدَّ�شة  االأ�شفار  ُكِتبت 

اهلل  اأنبياء  َكَتَب  فقد  طويل.  بوقت  والحا�شوب  والطباعة 

كلمات اهلل على ِرقوق م�شنوعة من جلود الحيوانات اأو اأوراق 

اخ بخط اليد. كان هوؤالء  . وكّل ما ُكِتب على الرقوق االأ�شلية نقله ُن�شَّ ِديِّ
ْ
الَبر

القراءة  ُيتقنون  كانوا  حيث  القديم  العالم  في  ُمتميِّزين  ِحَرِفيِّين  اخ  �شَّ النُّ

هوؤالء  بع�س  قام  وقد  ون�شخها.  القانونية  الُم�شتندات  و�شياغة  والكتابة 

الن�شو�س  َن�ْشخ  المقدَّ�س. وكان هدفهم هو  الكتاب  ُن�َشخ من  اخ باإنتاج  �شَّ النُّ

كلمات  عدد  نون  ُيدوِّ اخ  �شَّ النُّ كان  الكتب،  بع�س  نهاية  وفي  ُمتناهية.  ة  بدقَّ

اخ االآخرون ِمْن  �شَّ الكتاب والكلمة الواقعة في ُمنت�شف الن�س لكي يتمّكن النُّ
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اإح�شاء الكلمات ِمْن ِجَهَتي الكتاب ليتاأّكدوا اأنه لم ُيحَذف منه حرف واحد.

االختالفات  بع�س  �َشخ  النُّ هذه  احتوت  فقد  ال�شديد،  حذرهم  ورغم 
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الب�شيطة: كلمة اأو عبارة اأو فقرة محذوفة، اأو رقم منقول بطريقة خاطئة.

اأي  على  بتاًتا  توؤثر  لم  القديمة  المخطوطات  في  االختالفات  هذه   لكنَّ 

حقٍّ اأ�شا�شي.  

الدينيَّة   – القديمة  الن�شو�س  في  ُم�شكلة  العلماء  وجد  اأن  َقّط  يحدث  لم 

�َشخ. بل على العك�س تماًما؛  ة – ب�شبب االختالفات الب�شيطة في النُّ وغير الدينيَّ

ة  د ُحجَّ د وتوؤيِّ فهذه االختالفات الموجودة في الن�شو�س المن�شوخة باليد توؤكِّ

ف أَم َمْحفوظ؟ 3      ُمَحرَّ



حلة ل: االستعداد للرِّ الُجزء األوَّ 4243

عدم التلعب بالكتب المقدَّ�شة. وخالًفا للقراآن، فاإنَّ تاريخ الكتاب المقدَّ�س ال 
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يتحدَّث عن ُمحاولة اأحدهم لكتابة "ن�شخة مثالية" وحرق الن�شخ الُمتبقية.

لقد حفظ اهلل ر�شالته لنا. لكن كيف نتاأكد اأنَّ الكتاب المقدَّ�س الموجود بين 

�ُشل؟
ُّ
اأيدينا اليوم هو نف�شه الذي كتبه االأنبياء والر

مخطوطات البحر الميِّت

)والتي  القديم  العهد  الأ�شفار  معروفة  ُن�َشخ  اأقدم  كانت  قريب،  وقت  حتى 

كتبها االأنبياء ما بين �شنة 1500 و 400  قبل الميالد( يعود تاريخها اإلى 

�َشخ  نحو �شنة 900 بعد الميالد. وب�شبب طول الزمان بين االأ�شفار االأ�شلية والنُّ

اأنه من الم�شتحيل معرفة ما كتبه االأنبياء وذلك  اد  قَّ الموجودة، فقد زعم النُّ
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ب�شبب تكرار َن�ْشخ الن�شو�س القديمة قرًنا تلو االآخر.

بعد ذلك، تمَّ اكت�شاف مخطوطات البحر الميِّت.

ال�شنة: 1947.  

المكان: وادي ُقْمران ُقرب البحر الميِّت.  

ة  اريَّ فخَّ ِجرار  فيه  كهٍف  على  َيْعُثر  بدويٌّ   
ٌّ
ِبي �شَ الرئي�شي:  الُعنوان   

اأثناء بحثه  ة  ة واالآراميَّة واليونانيَّ الِعبريَّ تحوي مخطوطات قديمة باللغات 

عن عنزته ال�شائعة. 

في الفترة الواقعة بين �شنة 1947 و�شنة 1956، تمَّ العثور على اأكثر من 

َجع علماء االآثار 
ْ
اأر 225 مخطوطة للكتاب المقدَّ�س في اأحد ع�شر كهًفا. وقد 

تواريخ هذه المخطوطات اإلى ما بين �شنة 250 قبل الميالد و 68 ميالدية. 

وهكذا، فاإنَّ غالبية هذه المخطوطات يزيد ُعْمُرها على 2000 �شنة. يا له من 

اكت�شاف رائع! 

هذه  اأوا  َخبَّ الذين  ُهم  باالأ�شينيِّين  ُعِرفوا  الذين  اليهود  من  جماعة  كانت 

التي  نة  )ال�شَّ ميالدية   70 �شنة  نحو  في  ُقمران  ُكهوف  في  المخطوطات 

تلك  ِحْفظ  على  الَعْزم  الرجال  هوؤالء  عقد  فقد  اأور�شليم(.  ومان 
ُّ
الر فيها  َهَدم 

وهكذا،  اأخطار.  من  واجهوا  مهما  القادمة  لالأجيال  وحمايتها  المخطوطات 

اأنَّ  اإالَّ  قة، 
ِّ
متفر بلدان  في  تات  ال�شَّ اأو  للقتل  �شوا 

ّ
تعر منهم  الكثيرين  اأنَّ  ُرغم 

االأ�شفار المقدَّ�شة بقيت محفوظة. فقد بقيت هذه الرقوق الم�شنوعة من ورق 

جافٍّ  ُمناٍخ  في  ة  اريَّ َفخَّ ِجرار  في  �شنة   1900 من  الأكثر  محفوظة  ِديِّ 
ْ
الَبر

وُمالئٍم في منطقة البحر الميِّت. 

العالم،  اأرجاء  في  القديمة  المخطوطات  هذه  اكت�شاف  خبر  انت�شر  عندما 

ظنَّ كثيرون اأنَّ الن�شو�س �شتحوي اختالفات جوهرية عن الن�شو�س االأحدث 

ف! 
َّ
عاء البع�س باأنَّ الكتاب المقدَّ�س ُمَحر ُدق ادِّ منها باألف �شنة؛ وعندها �َشَي�شْ

اإالَّ على فروق اإمالئية ولغوية  اإذ لم يتّم العثور  كين خاب  َلِكنَّ َظنَّ الُم�َشكِّ

�شئيلة االأهمّية. كما اأنَّ تلك المخطوطات القديمة احتوت نف�س كلمات ور�شالة 

الكتاب المقدَّ�س الذي بين اأيدينا اليوم.  

مخطوطات البحر الميِّت:

250 قبل الميالد – 68 ميالدية

اأقدم مخطوطات 

من�شوخة معروفة:

900 ميالدية

الكتاب المقدَّ�س اليوم:

ر. لم يتغيَّ
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ه ُعلماء مخطوطات البحر الميِّت فيما يتعلَّق 
َّ
ما هو الُحْكم الر�شمي الذي اأَقر

بُتهمة تحريف االأ�شفار المقدَّ�شة؟ لقد قالوا: "االأدلَّة المتوفرة لدينا حتى يومنا 

هذا ُت�شير اإلى اأنَّ هذا التحريف المزعوم لم َيْحُدث."44

أكثر كتاب محفوظ في التاريخ

فيما يتعلَّق بالعهد الجديد، هناك ما ال يقل عن 24000 مخطوطة قديمة 

مخطوطة   230 بينها  من  اأ�شلية  ة  يونانيَّ مخطوطة   5300 اإلى  باالإ�شافة 

يعود تاريخها اإلى ما قبل القرن ال�شاد�س. كّل هذا ُيثبِّت اأنَّ العهد الجديد هو 

ق في التاريخ.   اأكثر كتاب ُمَوثَّ

بالمقارنة، لناأخذ مثاًل كتابات الفيل�شوف اليوناني اأر�شطو الذي عا�س ما 

بين �شنة 384 و 322 قبل الميالد. اأر�شطو هو من اأكثر المفكرين تاأثيًرا على 

 الع�شور. رغم ذلك فاإنَّ كّل الم�شادر التي لدينا عن فل�شفته وفكره ال تتعّدى 
ِّ
َمر

عدًدا قلياًل من المخطوطات التي يعود تاريخ اأقربها اإلى �شنة 1100 ميالدية؛ 

وهذا يعني وجود فجوة  مقدارها 1400 �شنة بين هذه المخطوطات وتاريخ 

ة كلمات اأر�شطو وفل�شفته.  حَّ ك في �شِ الكتابات االأ�شلية. رغم ذلك، ال اأحد ُي�َشكِّ

وعالوة على اآالف مخطوطات العهد الجديد، فقد عثر العلماء في بع�س الُكُتب 

غير الدينيَّة التي يعود تاريخها اإلى ما قبل �شنة 325 ميالدية )وهو تاريخ اأقدم 

مخطوطة كاملة موجودة للعهد الجديد( على اآالف االقتبا�شات الماأخوذة من 

نا ن�شتطيع اأْن ُنعيد كتابة  العهد الجديد. وهذه االقتبا�شات كثيرة جًدا بحيث اإنَّ

45
العهد الجديد باأكمله تقريًبا باالعتماد على هذه االقتبا�شات وحدها.

د اأنَّ العهد الجديد هو اأف�شل َن�سٍّ قديٍم محفوٍظ. هذه الدالئل توؤكِّ

سة ُمختلفة؟  ُكُتب ُمقدَّ

التي  الُمقدَّ�شة  الُكُتب  من  الكثير  ُهناك  "َلِكْن  يقول:  اأحدهم  �شمعت  ربما 

ة ُن�شخة اأو ترجمة هي ال�شحيحة؟" ها عن بع�س! فاأيَّ يختلف بع�شُ

القديمة  المقدَّ�س  الكتاب  مخطوطات  بين  الفرق  نفهم  اأن  المهم  ِمَن 

اخ في  �شَّ النُّ َن�َشَخها  فالمخطوطات  المخطوطات.  لهذه  المختلفة  والترجمات 

ا الُكُتب المقدَّ�شة الُمتداولة في يومنا  القديم – قبل ُقرون عديدة ِمَن القراآن. اأمَّ

الكتاب  ت ترجمة  َتمَّ  فقد 
46

القديمة. هذا فهي ُمترجمة عن تلك المخطوطات 

من  اأكثر  اإلى  واليونانيَّة(  واالآراميَّة  ة  )الِعبريَّ االأ�شلية  لغاته  من  المقدَّ�س 

2400 لغة مختلفة. واإحدى تلك اللغات هي الَعربيَّة.

الكتاب المقدَّ�س ُمتوفر بِعدَّة ترجمات عربيَّة ممتازة. وكّل ترجمة تختلف 

اإلى  َجم الكلمات من لغة 
ْ
ُتَتر قلياًل عن االأخرى، وهذا ما يحدث عادًة عندما 

اأخرى. فقد تختلف الكلمات التي يختارها المترجمون، لكنَّ المعنى والر�شالة 

ال يتغيَّران عندما تكون هناك اأمانة في الترجمة. 

في هذا الكتاب، ُقمنا باقتبا�س اآيات الكتاب المقدَّ�س ِمْن الترجمة العربيَّة 

المعروفة با�شم "ڤاندايك-الُب�شتاني"؛ وهي ترجمة دقيقة وجميلة في الوقت 

"كتاب  المعروفة با�شم  ة  التف�شيريَّ الترجمة  ا  اأي�شً ا�شتخدمنا  اأننا  نف�شه. كما 

قة ب�شبب �شهولة فهمها.
ِّ
الحياة" في اأماكن ُمتفر

اإليك هذا النموذج لنف�س االآية الكتابيَّة ماأخوذة عن ترجمتين ُمختلفتين:

َعابِ�ِشيَن  َتُكوُنوا  َفَل  ْمُتْم  �شُ "َوَمَتى  ڤاندايك-الُب�شتاني:  ترجمة 

ائِِميَن.  �شَ ا�ِض  لِلنَّ َيْظَهُروا   
ْ

لَِكي ُوُجوَهُهْم  ُروَن  ُيَغيِّ ُهْم  َفاإِنَّ َكاْلُمَرائِيَن، 

َتْوَفْوا اأَْجَرُهْم" )اإنجيل متَّى 6: 16(. ُهْم َقدِ ا�شْ ْلَحقَّ اأَُقوُل َلُكْم: اإِنَّ اَ

َتُكوُنوا  اَل  وُموَن،  َت�شُ "َوِعْنَدَما  الحياة(:  )كتاب  ة  التف�شيريَّ الترجمة 

 
ْ

لَِكي ُوُجوَهُهْم  ُبوَن  ُيَقطِّ ذِيَن  الَّ اْلُمَراوؤُوَن  َيْفَعُل  َكَما  اْلُوُجوهِ،  َعابِ�ِشي 

َتُهْم"  ُمَكاَفاأَ َناُلوا  َقْد  ُهْم  اإِنَّ َلُكْم  اأَُقوُل  اْلَحقَّ  ائِِميَن.  �شَ ا�ِض  لِلنَّ َيْظَهُروا 

)اإنجيل متَّى 6: 16(.

لقد بقي المعنى نف�شه في هذه االآية ُرغم اختالف الكلمات الُم�شتخدمة.
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اهلل أكبر

فوا 
َّ
ة َتْدَح�ُس زعم البع�س باأنَّ الب�شر َحر ريف في االأمر هو اأنَّ اأقوى ُحجَّ الطَّ

العالم والذي  الم�شاجد حول  َدح كّل يوم من  َي�شْ الذي  االإعالن  كلمة اهلل هو 

�شمعُته هذا ال�شباح:

"اهلل اأكبر! اهلل اأكبر!"

نعم، اهلل اأكبر! فهو اأكبر من االإن�شان ومن االأزمنة والع�شور. والأجل َبَرَكة 

 حفظ ر�شالته 
ّ
جميع االأمم، ولكي َي�شون ا�شمه، فاإنَّ هذا االإله الحقيقي الحي

لت�شل اإلى جميع االأجيال.  

ا كاتب كلمته  فاهلل هو لي�س الخالق والحافظ لعالمه فح�شب، بل هو اأي�شً

وحار�شها.

َماَواِت" )المزمور 119: 89(. َتٌة ِفي ال�شَّ "اإلى االأََبدِ َيا َربُّ َكلَِمُتَك ُمَثبَّ

َعَقبات ال نهاية لها

ي�شتعدون  الذين  اء 
َّ
الُقر جميع  اأنَّ  َنعتقد  اأن  الرائع  من  المرحلة،  هذه  في 

اهلل.  كلمة  اإلى  االإ�شغاء  من  تمنعهم  التي  الَعَقبات  تجاوزوا  قد  حلة 
ِّ
للر

فهناك  ذلك.  عك�س  اإلى  ُت�شير  ة  ال�شخ�شّيَّ خبرتي  اأنَّ  االأمر  حقيقة  في  لكن 

هذه  موؤخًرا  ا�شتلمت   
47

الحق. اإلى  الو�شول  من  كثيرين  تمنع  اأخرى   عقبات 

الر�شالة االإلكترونية:

شكرًا على إجاباتك. أْذُكُر أنَّ الله قال في مكاٍن ما: "َنْصَنُع اإلنساَن على ُصورَِتنا". 

ولطالما تساءلُت إلى َمْن يعود الضمير "نحن". أليست هناك ترجمات مختلفة 

س؟ أيها هو الصحيح؟ أال تعتقد أنه توجد ديانات أكثر من الالزم؟  للكتاب المقدَّ

اليوم؟  موجودين  نيويورك  ُبرجا  كان  هل  موجودة،  الديانات  تلك  تكن  لم  لو 

أليست المسيحية مسؤولة عن موت الكثيرين؟ ولماذا تثق أنت بما تؤمن به؟ 

لماذا، لماذا، لماذا؟ ُيمكننا أن نستمر في طرح األسئلة إلى األبد عن ُأسطورٍة ما، 

اظ – لكي يستمر التبرع باألموال  وأن نخترع لها ردوًدا ذكيًَّة – كما يفعل الُوعَّ

لهم. َمْن َخَلَق الله؟ لقد نسيت. وشكرًا.

في حين اأنَّ ِكتاب اهلل ُيقدِّم اإجابات وافية عن اأ�شئلة هذا ال�شخ�س، اإالَّ اأنه 

ينبغي على كّل من يبحث عن الحّق االأبدي اأن يتوقف – عند ُنقطة ما – عن 

ل في كلمات اهلل.  التركيز على الأ�سئلة الب�شرية واأن يبداأ بالتاأمُّ

س أسباب حقيقّية لرفض الكتاب المقدَّ

يك�شف الكتاب المقدَّ�س عن االأ�شباب الحقيقّية التي ِب�َشَبِبها يرف�س النا�س 

الحّق االإلهي. اإليك ثالثة منها: 

1- فساد القلب

لون في الكتاب المقدَّ�س الأنهم بب�شاطة ال يريدون اأن يعرفوا  البع�س ال يتاأمَّ

خالقهم ومالكهم.

يتحدَّث عن  ال  ُهنا  )وهو  الب�شر  لقلوب  تقييمه  في  الُمقدَّ�س  الكتاب  يقول 

وا  َوَرِج�سُ ُدوا  "َف�سَ الم�شيِطرة(:  الداخلية  النف�س  عن  بل  الع�شليَّة،  ة  الم�شخَّ

رِ،  اْلَب�شَ َبنِي  َعَلى  َرَف  اأَ�شْ َماءِ  ال�شَّ ِمَن  بُّ 
َّ

لر اَ َلًحا.  َيْعَمُل �شَ َمْن  َلْي�َض  ِباأَْفَعالِِهْم. 

َيْعَمُل  َمْن  َلْي�َض  ُدوا.  َف�شَ َمًعا،  َزاُغوا  َقْد  اْلُكلُّ  َطالِِب اهللِ؟  َفاِهٍم  ِمْن  َهْل  لَِيْنُظَر: 

َلًحا، َلْي�َض َواَل َواِحٌد" )المزمور 14: 3-1(. �شَ

اإلى  ولي�س  قلبه  ف�شاد  اإلى  يرجع  المقدَّ�س  الكتاب  االإن�شان  َرْف�َس  اإنَّ 

 

تحريف الكتاب. 

ا ُهْم َفَطَلُبوا اْختَِراَعاٍت 
َّ

َتقِيًما، اأَم اَن ُم�شْ َنَع االإِْن�شَ كتب الملك �ُشليمان: "اهلل �شَ

ُتِركنا الأهوائنا الطبيعية ف�شوف نختار  7: 29(. فاإْن  َكثِيَرًة" )�ِشْفر الجامعة 
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الطريق التي تروق لنا، ون�شع الِخَطط التي تحلو لنا، ونعي�س ونموت على دين 

ر عدم �شعينا اإلى معرفة اهلل.  
ِّ
اآبائنا. بل اإننا �شنبحث عن بع�س الِعَلل التي ُتبر

بعد اأن نبداأ رحلتنا عبر �شفحات الكتاب المقدَّ�س �شوف نكت�شف لماذا نحن 

ره كتاب اهلل لنا: 
َّ
هكذا. لكن االآن، اعلم اأنه يوجد �شبب وجيه للتحذير الذي َكر

 
48

َمْع" )اإنجيل متَّى 13: 9(. ْمِع، َفْلَي�شْ "َمْن َلُه اأُُذَناِن لِل�شَّ

2- القلق والغنى

ة  البع�س ال يدر�شون كلمة اهلل اأبًدا الأنَّ محور تركيزهم هو الحياة االأر�شيَّ

والزمان الحا�شر: "َوَهمُّ هَذا اْلَعاَلمِ َوُغُروُر اْلِغَنى َيْخُنَقاِن اْلَكلَِمَة َفَي�ِشيُر بَِل 

َثَمرٍ" )اإنجيل متَّى 13: 22(.

االأنبياء طوال حياته.   رف�س كتب 
ّ
َرُجل غني ة  النا�شري ق�شَّ �َشَرَد ي�شوع 

ُجل ُيحاول اأن ُيَخدِّر �شميره بقوله اإنَّ هذه الكتب غير جديرة 
َّ
ربما كان هذا الر

الجحيم.  في  نف�شه  ووجد  الغني  ذلك  مات  فقد  ال�شبب،  كان  ومهما  بالثقة. 

ولكي ُيعطينا اهلل تحذيًرا وا�شًحا فقد �شمح لهذا الرجل اأن يتكّلم لفترة وجيزة 

د بها ل�شانه، 
ِّ
مع النبي اإبراهيم في الفردو�س. طلب الرجل الغني نقطة ماٍء ُيَبر

ابتداأ  رجاء،  بال  االأبد  اإلى  �شيبقى  اأنه  اأدرك  وعندما  عليها.  يح�شل  لم  لكنه 

�ِشل اأحًدا من االأموات لُيحذِّر اإخوته الخم�شة 
ْ
ل اإلى اأبينا اإبراهيم لكي ُير يتو�شَّ

ا اإلى َمْو�ِشِع اْلَعَذاِب هَذا."  �شً
ْ
االأحياء: "لَِكْيَل َياأُتوا ُهْم اأَي

 اإبراهيم وا�شًحا:
ِّ
وكان رّد النبي

َمُعوا  لَِي�سْ َواالأَْنبَِياُء،  ى  ُمو�شَ ]ُكُتب[  ِعْنَدُهْم  اإِْبَراِهيُم:  َلُه  "َقاَل 
ِمَن  َواِحٌد  َلْيِهْم  اإِ ى  َم�شَ اإَِذا  َبْل  اإِْبَراِهيَم،  اأَبِي  َيا  اَل،  َفَقاَل:  ِمْنُهْم. 

 

االأَْمَواِت َيُتوُبوَن." 

ى َوالأَْنبَِياِء، َوَل اإِْن َقاَم َواِحٌد  َمُعوَن ِمْن ُمو�سَ َفَقاَل َلُه: اإِْن َكاُنوا َل َي�سْ

ُقوَن" )اإنجيل لوقا 16: 31-27(.  دِّ ِمَن الأَْمَواِت ُي�سَ

لقد اأعلن اهلل اأنَّ كلمته المكتوبة هي دليل اأقوى من الُمعجزات والعجائب 

ْدق الَحقِّ الذي ُينادي به. لهذا، فقد اأعطانا اهلل كتب اأنبيائه وحِفظها  على �شِ

ع منا اأن "ن�شمع منهم".  لنا؛ وهو يتوقَّ

3- الخوف من اإلنسان 

البع�س ال يدر�شون الكتاب المقدَّ�س الأنهم يخافون من ردود فعل االآخرين. 

لكنت  اأُ�شرتي  من  خوفي  "لوال  قائاًل:  يوم  ذات  جيراني  اأحد  لي  اعترف 

ا�ِس َفخٌّ  َيُة ِمَن النَّ قراأت الكتاب المقدَّ�س." والكتاب المقدَّ�س يقول لنا: "اْلَخ�سْ

بِّ َفاآِمٌن" )�ِشْفر االأمثال 29: 25؛ ترجمة الحياة(.  ِكُل َعَلى الرَّ ا اْلُمتَّ مَّ
وٌب، اأَ َمْن�شُ

وماذا عنك؟ هل تخ�شى االأ�شرة واالأ�شدقاء وما يمكن اأن يفعلوه اأو يقولوه اأو 

روا فيه اإذا اكت�شفوا اأنك تقراأ كتابات نف�س االأنبياء الذين َيدَّعون تكريمهم.  يفكِّ

بِّ َفاآِمٌن." 
َّ

ِكُل َعَلى الر ا اْلُمتَّ ال َتَخْف الأنَّ كلمَة اهلِل تقول: "اأَمَّ

ومن وجهة نظر اهلل، ال يوجد اأيُّ �شبٍب ُمْقِنٍع الإهمال ر�شالته. 

ف أَم َمْحفوظ؟ 3      ُمَحرَّ



4
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س الِعْلم والِكتاب الُمقدَّ

ْيءٍ." �ضَ َعَلى َل �سَ
ْ

ُق االأَر "َوُيَعلِّ
وب 26: 7( وب )�ِشْفر اأيُّ - النبي اأيُّ

زيارة  على  ا�شتملت  رحلة  في  وزوجتي  اأنا  ذهبنا  �شنوات  ب�شع  منذ 
ه اأنظارنا اإلى  �ِشَدة ُتوجِّ

ْ
الأحد الكهوف العميقة في االأر�س. وبينما كانت الُمر

معناه:  ما  قالت  الناتئة،  ة  الِكل�شيَّ والروا�شب  العجيبة،  ة  ال�شخريَّ الت�شكيالت 

هذه  َيغمر  ْحل  �شَ داخلي  َبْحر  هناك  كان  فقد  مياه.  ُنقطة  من  بداأ  هذا  "كّل 
التي  الروا�شب  ل طبقات من  َت�َشكُّ اإلى  اأدى  ا  330 مليون �شنة ممَّ البقعة منذ 

ة ...."  لَّبت فيما بعد واأ�شبحت اأحجاًرا ِكْل�شيَّ َت�شَ

�ِشَدة ِعلمًيا جاًدا كما لو اأنَّ االإن�شان كان هناك منذ البدء 
ْ
بدا كالم تلك الُمر

وب في  ت كلمات اهلل للنبي اأيُّ ُيالحظ كّل تلك التطّورات. وبينما هي تتكلَّم، َدوَّ

وب  ْ اإِْن َكاَن ِعْنَدَك َفْهٌم" )�ِشْفر اأيُّ
؟ اأَْخبِر �ضَ

ْ
ُت االأَر �شْ داخلي: "اأَْيَن ُكْنَت ِحيَن اأَ�شَّ

�ِشَدة على الجولة ثم �شاألُتها كيف َيْعَلم 
ْ
ُت الُمر

ْ
38: 4(. وفي نهاية الرحلة �َشَكر

اأنهم ال َيعلمون  اأنَّ ُعْمر الكهف يبلغ ماليين ال�شنين. فاعترَفت  ُعلماء االآثار 

بوني على قوله."
َّ
هذا بال�شبط، ُثمَّ اأ�شافت قائلًة: "لقد ُقلت لكم ما َدر

الِعْلم الصادق
ة من اال�شم الالتيني )scientia( الذي يعني  كلمة "ِعْلم" )science( ُم�شتقَّ

ا الفعل )scire( فيعني "َيْعرِف". والِعْلم بال�شيء هو اأن ننظر اإلى   اأمَّ
49

"َمعرفة".
ُبهات. لذلك، رغم اأنَّ العاِلم قد يختار اأن  �شيء ما باعتباره �شحيًحا وفوق ال�شُّ

نِّف نظريته على اأنها "ِعْلم"، اإالَّ اأنَّ هذا ال َيْجَعل هذه النظرية ِعْلًما.  ُي�شَ

الفرن�شي  الدكتور  قام  الع�شرين،  القرن  ِمَن  ال�شبعينّيات  منت�شف  في 

اأ�شماُه  كتاٍب  بتاأليف  في�شل(  للملك  الخا�س  الطبيب  )وهو  بوكاي  موري�س 

مكتبات  في  المعرو�س   – الكتاب  هذا  والِعْلم".  والقراآن،  �ض،  المقدَّ "الكتاب 
م باأنَّ الكتاب المقدَّ�س يتعار�س مع العلم  العالم االإ�شالمي وم�شاجده – َيْجِزِ

االأول من  الف�شل  نة في  الُمدوَّ الخليقة  ة  اأنَّ ق�شَّ اإلى  الحديث. وي�شير بوكاي 

الكتاب المقدَّ�س ُمقتب�شة على االأرجح من اأ�شطورة، الأنها ال تتالءم مع نظريات 

 وكما يفعل كثيرون فاإنَّ بوكاي ُي�شاوي 
50

االإن�شان المتغيِّرة عن اأ�شل الكون.

 بالِعْلم الحقيقي؛ وهذا خطاأ.  
51

ر نظرية التطوُّ

من ال�شروري اأن نفهم اأنَّ االأ�شفار الُمقدَّ�شة لم ُتْعَط لتدري�س علم الفيزياء، 

بل لتك�شف العلم الروحي. فقد اأعطانا اهلل كتابه لكي يك�شف لنا َمْن ُهَو، وما 

لكي  الُمقدَّ�س  الكتاب  اأعطانا  اأنه  كما  الأجلنا.  فعله  الذي  وما  طبيعته،  هي 

ُيَعلَِّمنا ِمْن اأين اأتينا، وما هو هدف وجودنا على االأر�ض، واإلى اأين �شنذهب 

ق منها في اأحد  بعد ذلك. وبالطبع، ال ُيمكن ا�شتنباط معلومات كهذه اأو التحقُّ

ُمختبرات االأبحاث. ومع هذا، حيث اإنَّ الكتاب المقدَّ�س يتعامل مع كّل جوانب 

تكن  لم  الطبيعي  العالم  عن  معلومات  ا  اأي�شً ن  يت�شمَّ اأنه  َعَجَب  فال  الحياة، 

معروفة عند االإن�شان عندما ُكِتَبْت االأ�شفار المقدَّ�شة. 

اهلل قالها أواًل

قبل  علميَّة  بيانات  اهلل  ِكتاب  فيها  ن  َدوَّ نماذج  �شبعة  نتناول  �شوف 

ُن�شير  �شوف  لها. وفي ف�شول الحقة،  اليوم  اكت�شاف علماء  فترة طويلة من 

س 4      الِعْلم والِكتاب الُمقدَّ
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الكتاب  من  اأخرى  مقاطع  اإلى 

حقائق  خاللها  من  نكت�شف   المقدَّ�س 

ِعلميَّة ُمذهلة. 

1- ُكَرِويَّة األرض: ُتَعلِّم غالبية ُكُتب 

التاريخ المعا�شر اأنَّ اليونانيِّين )في 

ل  اأوَّ "كانوا  الميالد(  قبل   500 �شنة 

االأر�س...  ة  ُكَرِويَّ ة  نظريَّ َطَرحوا  َمْن 

كما اأنَّ فال�شفة اليونان ا�شتنتجوا اأنه 

اأن تكون كروية  اإالَّ  لالأر�س  ُيمكن  ال 

�شكل  اأكمل  هو  الكروي  ال�شكل  الأنَّ 

وب قد   لكن قبل ذلك باأكثر من األف �شنة، كان النبي اأيُّ
ِمْن وجهة نظرهم."52

َم  ْيءٍ. ... َر�شَ �ضَ َعَلى َل �سَ
ْ

ُق االأَر َماَل َعَلى اْلَخاَلِء، َوُيَعلِّ اأعلن اأنَّ اهلل "َيُمدُّ ال�سَّ

وب 26: 7،  ْلَمةِ" )�ِشْفر اأيُّ وِر بِالظُّ اِل النُّ �شَ ا ]َداِئَرًة[ َعَلى َوْجهِ اْلِمَياهِ ِعْنَد اتِّ َحدًّ

َم  10(. وقبل 400 �شنة من زمان اليونانيِّين، اأعلن النبي �ُشليمان اأنَّ اهلل "َر�شَ

الميالد  700 قبل  �شنة  8: 27(. وفي  االأمثال  )�ِشْفر  اْلَغْمرِ"  َوْجهِ  َعَلى  َداِئَرًة 

)اأي قبل مئتي �شنة من ظهور فال�شفة اليونان( اأعلن اإ�شعياء النبي: "اْلَجالِ�ُض 

�ِض" )�ِشْفر اإ�شعياء 40: 22(. وكلمة دائرة باللغة العبرية تعني 
ْ

َعَلى ُكَرِة االأَر

اليونانيون   – االأر�س  كروية  عن  تكّلم  من  ل  اأوَّ كان  َمْن  اإًذا،  كروي.  اأي�شا 

تكّلم عن  ل من  اأوَّ – هو  االأر�س  ُمهند�س هذه  – الذي هو  اهلل  اأجل،  اهلل؟   اأَم 

هذا االأمر. 

َيْجَتذُِب  ُه  "لأَنَّ المياه:  ا عن دورة  اأي�شً وب  اأيُّ �ِشْفر  المياه: يتحدَّث  2- دورة 

َها بَِغَزاَرٍة  بُّ َماَواُت َوَت�شُ ُكُبَها ال�شَّ ُحَبُه َتْهِطُل اأَْمَطاًرا، َت�شْ َقَطَراِت اْلَماِء، َوَيْجَعُل �سُ

ُه؟"  َماوؤُ �شَ ِعُد 
ْ

ُتر َوَكْيَف  ُحُب، 
ُّ

ال�ش َتْنَت�ِشُر  َكْيَف  َيْفَهُم  َمْن  اأَُهَناَك  اِن.  االإِْن�شَ َعَلى 

التي  المطر  دورة  المقدَّ�س  الكتاب  ي�شف  هكذا   )29-27  :36 وب  اأيُّ )�ِشْفر 

ثم  الغيوم،  في  الماء  من  �شغيرة  قطرات  اإلى  تتكاثف  ثم  ُبخاًرا  اأواًل  تكون 

تتَّحد لُتَكوِّن قطرات ماء اأكبر تتغلَّب على الرياح التي تعّلقها في الهواء. كما 

ة الماء الهائلة الممكن اأن ُتْحَب�س عن طريق عمليَّة التكثيف في  وب كميَّ يذكر اأيُّ

53
وب 26: 8(. ُق اْلَغْيُم َتْحَتَها" )�ِشْفر اأيُّ ُحبِهِ َفَل َيَتَمزَّ  اْلِمَياَه ِفي �شُ

ُّ
ر الغيوم: "َي�شُ

تِهِ  3- أُمٌّ واحدة: قبل 3500 �شنة، كتب النبي مو�شى: "َوَدَعا اآَدُم ا�شم اْمَراأَ

فاإنَّ  المقدَّ�س  للكتاب  وفًقا   .)20  :3 التكوين  )�ِشْفر   " َحيٍّ ُكلِّ  مُّ 
اأُ َها  الأَنَّ اَء  َحوَّ

ر لم يقتنعوا بهذه  مٍّ واحدة. لكنَّ علماء نظرية التطوُّ
جميع الب�شر َينحدرون من اأُ

الحقيقة حتى �شنة 1987. فبعد تحليل دقيق جًدا لجزيئات عديدة ماأخوذة 

منقولة  وراثية  رموز  )وهي  العالم  اأنحاء  اأنا�س من جميع  من  الَم�شيمة  من 

ه من االأم اإلى الجنين(، كانت نتيجة البحث هي اأنَّ جميع الب�شر  دون اأي ت�شوُّ

�شنوات،  بب�شع  هذا  بعد   
54

واحدة". "اأنثى  �ُشاللة  من  هم  اليوم  الموجودين 

 لكنَّ هوؤالء 
55

ا�شتنتجت درا�شات اأخرى اأنَّ جميع الب�شر هم من �ُشاللة اأب واحد.

الباحثين لم ينتبهوا اإلى اأنَّ كّل الجهود التي بذلوها واالأموال التي اأنفقوها 

ة الكتاب المقدَّ�س! حَّ د �شِ توؤكِّ

ِم"   ِفي الدَّ
َ

دِ ِهي ا: "الأَنَّ َنْف�َض اْلَج�شَ  ُمو�شى اأي�شً
ُّ
4- الحياة في الدم: قال النبي

)�ِشْفر الالَّويِّين 17: 11( وهذه الحقيقة لم يفهمها المجتمع الطبي اإالَّ موؤخًرا 

اأجزاء  الدم من  )اإخراج  د"  "الَف�شْ ُممار�شة طريقة  االأطباء في  ا�شتمر  اأن  بعد 

 
56

ُمعيَّنة من الج�شم كاإجراء عالجي( حتى القرن التا�شع ع�شر.

االأر�س  اأنَّ  داود  النبي  كتب  �شنة،  اآالف  ثالثة  قبل  األرض:  شيخوخة   -5

ر" ذات يوم ِمثلما َيْحُدث لمالب�شنا )المزمور 102: 25- �شوف "تبلى" و"تتغيَّ

ته المغناطي�شيَّة ت�شعف،  26(. والعلم الحديث يقول اإنَّ كوكبنا يتباطاأ، واأنَّ قوَّ

ق.  واأنَّ طبقة االأوزون التي َتحميه َتَترقَّ

6- خرائط البحار: كتب اأي�شا النبي داود عن "ُطُرق الِبحار" )المزمور 8: 8(. 

وقد عملت عبارته ال�شغيرة هذه على اإلهام االأدميرال البحري "ماثيو فونتين 

ة  البحريَّ التيَّارات  هذه  الكت�شاف  حياته  لتكري�س   )1873-1806( موري" 

س 4      الِعْلم والِكتاب الُمقدَّ
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ر اأنه طالما اأنَّ اهلل تكّلم عن " ُطُرق" في البحار، فبو�شعه هو  وتوثيقها. فقد َفكَّ

اأن ير�شم خرائط لهذه الطرق. وبالفعل قام موري بهذا العمل واأ�شبح ُيْعَرف 

57
بـ"اأبو خرائط البحار".

ْم�ِض  7- ِعْلم الَفَلك: منذ حوالى األفي �شنة، كتب الر�شول بول�س: "َمْجُد ال�شَّ

ِفي  َنْجمٍ  َعْن  َيْمَتاُز  َنْجًما  لأَنَّ  اآَخُر.  ُجوِم  النُّ َوَمْجُد  اآَخُر،  اْلَقَمرِ  َوَمْجُد  ٌء، 
ْ

ي �شَ

للعين  ُمت�شابهة  النجوم  جميع  تبدو  فقد   .)41  :15 )1كورنثو�س  اْلَمْجدِ" 

دة، لكن اليوم – وِمْن خالل المناظير القوية واأ�شلوب تحليل ال�شوء – 
َّ
الُمجر

ها عن بع�س كلًيا في اللون  "النجوم تختلف بع�شُ اأنَّ  الَفَلك  د لنا علماء  يوؤكِّ

اأو  اأزرق  االآخر  والبع�س  ال�شم�س  مثل  �شفراء  تبدو  النجوم  بع�س  والبريق. 

 كيف اأمكن لبول�س اأن َيعرف هذا في 
59

 "كلُّ نجم ُمتميِّز عن غيره".
اأحمر."58

القرن الميالدي االأول؟  

إيمان أعمى؟

الكتاب  في  "الِعْلم  عن  اأخرى  كثيرة  اأمثلة  نذكر  اأن  باإمكاننا  ه  اأنَّ ُرغم 

اأنَّ  ُرغم  ال�شبعة:  االأمثلة  هذه  خالل  من  يلي  ما  نكت�شف  اأننا  اإالَّ  المقدَّ�س"، 

ه  ه حين يتحدَّث عن �شيء ِعلمي فاإنَّ ا، اإال اأنَّ الكتاب المقدَّ�س لي�س كتاًبا ِعلميًّ

يكون دقيًقا وعلى �شواب. 

ف االإيمان بالكتاب المقدَّ�س باأنه "اإيمان اأعمى". لكن هل هذا  البع�س َي�شِ

ه قائم على حقائق موؤكدة ال يمكن دح�شها؟  �شحيح؟ اأم اأنه اإيمان ذكي الأنَّ

ة مع ما يقوله الكتاب المقدَّ�س، فهل نكون  فاإْن كان الِعْلم الحديث َيتَّفق بدقَّ

اأغبياء اأَم ُحكماء حين َنقبل هذه الكتابات على اأنها �شحيحة - حتى عندما 

رها تماًما؟ تها اأو اأن ُنَف�شِّ حَّ ُتَعلِّم اأ�شياًء ال ُيمكننا اأْن ُنبرهن �شِ

"الَبَراهين  من  بالعديد  َدنا  َزوَّ ه  اإنَّ بل  عقولنا،  نلغي  اأن  ا  ِمنَّ يطلب  ال  اهلل 

د اأنَّ كتابه جدير بالثقة. �ُشل 1: 3( التي توؤكِّ
ُّ
الَكثيَرة" )اأعمال الر

التاريخ، والجغرافية، وِعْلم اآلثار
�شنا بع�س البراهين التي ُتبيِّن اأنَّ العهدين القديم  في الف�شل ال�شابق، تفحَّ

عن  ماذا  لكن  القديمة.  الع�شور  من  محفوظين  كتابين  اأف�شل  هما  والجديد 

المعلومات الواردة في االأ�شفار المقدَّ�شة؟ هل يمكن الوثوق بها؟

ته،  كين باآالف الفر�س لفح�س دقَّ د الكتاب المقدَّ�س الباحثين والُم�َشكِّ ُيَزوِّ

ة.  اإذ اإنَّ كّل �شفحة فيه َتْذُكر اأ�شماء اأو اأماكن اأو اأحداًثا تاريخيَّ

ُترى، ماذا يك�شف لنا التاريخ والجغرافية وعلم االآثار؟

ة الكتاب المقدَّ�س  حَّ كوا في �شِ حاول الكثيرون – وِلِعدَّة قرون – اأن ُي�َشكِّ

كين هو ال�شير والتر رام�شي )1939-1851(،  التاريخيَّة. واأحد هوؤالء الُم�َشكِّ

 الع�شور وحا�شل على جائزة نوبل 
ِّ
وهو واحد من اأعظم علماء االآثار على َمر

ه ال يمكن  ًدا في فترة �شبابه باأنَّ في الكيمياء �شنة 1904. كان رام�شي متاأكِّ

َغيََّرت تفكيره ودفعته الأن يكتب:  اكت�شافاته  المقدَّ�س. لكنَّ  الوثوق بالكتاب 

د 
َّ
خ تاريخي من الدرجة االأولى، فت�شريحاته لي�شت ُمَجر

ِّ
"الب�شير لوقا هو موؤر

اإلى جنب مع  خ جنًبا 
ِّ
حقائق جديرة بالثقة ... بل يجب اأن ُيو�شع هذا الموؤر

 
خي التاريخ."60

ِّ
اأعظم موؤر

ًخا، وتابًعا للم�شيح، وكاتًبا لُكلٍّ ِمَن االإنجيل الذي 
ِّ
كان لوقا طبيًبا، وموؤر

ْفران  �ُشل. وهذان ال�شِّ
ُّ
َيْحِمُل ا�شمه )االإنجيل بح�شب الب�شير لوقا( و�ِشْفر اأعمال الر

ُجُزر(، باالإ�شافة  بلًدا و54 مدينة و9   32( 95 موقًعا جغرافًيا  اإلى  ُي�شيران 

اإلى العديد من ال�شخ�شّيّات واالأحداث التاريخيَّة. وقد حاول الُنّقاد جاهدين 

نه لوقا وبين ما تك�شفه علوم االآثار والجغرافية  ا بين ما َدوَّ اأن يجدوا تعاُر�شً

تها التاّمة.  والتاريخ. لكنَّ اآمالهم خابت الأنَّ كتابات لوقا اأثبتت دقَّ

ولتو�شيح ذلك، تعال بنا ننظر اإلى ُجملة واحدة َوَرَدت في االإنجيل بح�شب 

ي�شوع  لخدمة  التاريخية  الخلفية  لتاأكيد  ُكِتَبت  الُجملة  هذه  لوقا.  الب�شير 

النا�شري على االأر�س.

س 4      الِعْلم والِكتاب الُمقدَّ
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َكاَن  ْذ  اإِ َر،  َقْي�سَ ِطيَبارُِيو�سَ  ْلَطَنةِ  �شَ ِمْن  َرَة  َع�شْ ةِ  اْلَخاِم�شَ َنةِ  ال�شَّ "َوِفي 
َعَلى  ُرْبٍع  َرئِي�َض  َوِهيُروُد�ضُ  ةِ،  اْلَيُهوِديَّ َعَلى  َوالًِيا  اْلُبْنِطيُّ  ِبياَلُط�ُس 

َتَراُخونِيتِ�َض،  َة َوُكوَرةِ  اإِيُطوِريَّ ُرْبٍع َعَلى  اأَُخوُه َرئِي�َض  �ُض  اْلَجلِيِل، َوِفيُلبُّ

اَن  َحنَّ اْلَكَهَنةِ  َرئِي�ِض  اِم 
َّ
اأَي ِفي  ةِ،  االأَبِلِيَّ َعَلى  ُرْبٍع  َرئِي�َض  انُِيو�ضُ  َولِي�شَ

)اإنجيل  ةِ"  يَّ
ِّ

اْلَبر ِفي  ا  َزَكرِيَّ ْبِن  ا  يوحنَّ َعَلى  اهللِ  َكلَِمُة  َكاَنْت   َوَقَياَفا، 

لوقا 3: 2-1(.

؟  هل كان لوقا على َحقٍّ

؟"  َحقٍّ على  لوقا  كان  "هل  نت�شاءل:  تجعلنا  والتفا�شيل  االأ�شماء  هذه 

اأ�شماء َوَرَدت  اأربعة  ة  حَّ لمعرفة االإجابة عن هذا ال�شوؤال، تعال بنا َنختبر �شِ

في هاتين االآيتين.

والوالي  قي�شر  طيباريو�ض  الروماني  االإمبراطور  اإلى  لوقا  ُي�شير  اأواًل، 

َيْحُكمان  تاريخيَّتين؟ هل كانا  �شخ�شّيَّتين  البنطي. هل كانا فعاًل  بيلط�ض 

هيرود�س  م�شرح  من  م  الُمَرمَّ الجزء  وفي   ،1961 �شنة  في  الوقت؟  نف�س  في 

�ُشل 12: 19-24(، تمَّ 
ُّ
ا ذكره لوقا في �ِشْفر اأعمال الر في قي�شرية )وهذا اأي�شً

البنطي  بيالط�س  اأنَّ  د  توؤكِّ منقو�شة  كتابة  عليه  متر  ارتفاعه  حجٍر  اكت�شاف 

كان والًيا بالفعل في الوقت الذي كان فيه طيباريو�س قي�شر �ُشْلطاًنا. وقد 

نف�س هذه  ا عن  اأي�شً )37-101 ميالدية(  يو�شيفو�س  العالمي  خ 
ِّ
الموؤر كتب 

61
ال�شخ�شّيّات واالأماكن واالأحداث.

اإًذا، كان لوقا على حّق!

ام  ُحكَّ اأربعة  ِمْن  )واحد  ُرْبٍع  كرئي�س  لي�شانيو�ض  ا  اأي�شً لوقا  َيْذُكر  كذلك، 

ك العلماء بهذه  ُم�ْشَتَركين( على اأِبِليَّة في ُمقاطعة �شوريا. ول�شنين طويلة تم�شَّ

خين لم يكونوا يعرفون 
ِّ
المعلومة ليظهروا اأنَّ لوقا كان على خطاأ الأنَّ الموؤر

خالكي�س(  )اأو  خالكيذا  ُمقاطعة  حاكم  وهو  اأال  فقط  واحًدا  لي�شانيو�س  اإالَّ 

لوقا  عنها  كتب  التي  الفترة  من  �شنة  �ِشتِّين  قبل  ُقِتَل  والذي  اليونان   في 

رئي�ض  لي�شانيو�ض،  �شيٍء عن  اأي  يعرفون  خون 
ِّ
الموؤر يكن  لم  )27 ميالدية(. 

ة في �شوريا اإلى اأن تمَّ العثور على كتابة منقو�شة ُقرب دم�شق يعود  ربع اأبِلِيَّ

تاريخها اإلى ما بين �شنة 14 و29 ميالدية وتحمل ا�شم "لي�شانيو�س رئي�س 

 اإًذا كان هناك بالفعل َرُجالن ا�شمهما لي�شانيو�س.
62

الربع".

اإًذا، كان لوقا على حّق!

ا عن قيافا، اأحد روؤ�شاء الكهنة في الهيكل اليهودي عندما  كتب لوقا اأي�شً

 1990 �شنة  من  االأول/دي�شمبر  كانون  �شهر  وفي  االأر�س.  على  ي�شوع  كان 

يقع  لطريق  تعبيدهم  اأثناء  دفة  بال�شُّ قيافا  اأُ�شرة  قبر  ال  الُعمَّ بع�س  اكت�شف 

ذلك  اإلى  االآثار  ُعلماء  ا�شتدعاء  تّم  فقد  وبالطبع،  القديمة.  اأور�شليم  جنوب 

المكان. احتوى القبر اثني ع�شر �شندوًقا حجرًيا تحوي عظاًما. وِمْن بين هذه 

ن اأكثر من ال�شناديق االأخرى ُنِق�َس عليه  ال�شناديق، كان هناك �شندوق ُمَزيَّ

ا�شم "يو�شف بن قيافا"؛ وهو اال�شم الكامل لرئي�س الكهنة الذي قام باعتقال 

عمره؛  من  ال�شتين  في  َرُجل  بقايا  هناك  كانت  ال�شندوق  وبداخل   
63

ي�شوع.

 
64

وهي تعود على االأرجح اإلى قيافا المذكور في العهد الجديد.

اإًذا، كان لوقا على حّق. 

ه  ح باأنَّ
ِّ
ر َعلَّق عالم االآثار المعروف نيل�شون جلوك بالقول: "ُيمكنني اأن اأُ�شَ

الكتاب  له في  اإ�شارة  اأية  يتعار�س مع  االآثار  ِعْلم  اكت�شاف في  اأي  ال يوجد 

وو�شوح  ة  بدقَّ د  توؤكِّ االأثرية  االأبحاث  نتائج  فاإنَّ  العك�س،  على  بل  المقدَّ�س. 

 
المقدَّ�س."65 الكتاب  في  الواردة  التاريخيَّة  المعلومات  ة  حَّ �شِ ُمتناهيين 

ُتقدِّ�ُشها  اأن ُيقال عن الكتب التي  الُمقدَّ�س ال ُيمكن  لِكنَّ ما ُيقال عن الكتاب 

اأديان العالم االأخرى. فمثاًل، اأظهرت االكت�شافات االأثرية اأنَّ كتاب المورمون 

66
يتعار�س مع التاريخ والجغرافية.

وقد َعلَّق عالم االآثار جوزيف فري، وهو رئي�س ق�شم ِعْلم االآثار في جامعة 

�ض"  المقدَّ الكتاب  وتاريخ  االآثار  "ِعْلم  كتابه  خاتمة  في  االأمريكيَّة،  ويتون 

بهذه الكلمات: "لقد َقلَّبت �شفحات �ِشْفر التكوين والحظت اأنَّ ُكلَّ اأ�شحاح من 

س 4      الِعْلم والِكتاب الُمقدَّ
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ده اكت�شاف اأثري ما؛  ا اأو يوؤكِّ ا يحتوي اكت�شاًفا اأثريًّ اأ�شحاحاته الخم�شين اإمَّ

العهدين  في  االأخرى  المقدَّ�س  الكتاب  اأ�شحاحات  غالبية  على  ينطبق  وهذا 

 
القديم والجديد."67

ما ال ُيمكن للعلم أن ُيثبته 

المقدَّ�س  الكتاب  ة  حَّ �شِ االأثرية  المعلومات  فيه  توؤّكد  الذي  الوقت  في 

وتعترف به مرجًعا تاريخًيا دقيًقا، فاإنَّ علم االآثار ال َيْقِدر اأن ُيْثبِت حقيقة 

الوحي المقدَّ�س. ورغم وجود ت�شريحات علمّية هاّمة في الكتاب المقدَّ�س، اإالَّ 

ِهن على اأنَّ كتاًبا ما هو كلمة اهلل بالفعل. وَيْجُدر بنا 
ْ

اأنَّ الِعْلم ال َيْقِدر اأن ُيَبر

اأن نقول هذا الأنَّ البع�س يحاولون اإقناع غيرهم باأنَّ الكتاب الذي يوؤمنون به 

هو كتاب اهلل ب�شبب احتوائه معلومات ِعْلميَّة �شحيحة. 

ة. وال ُيمكن  ة عن طريق االكت�شافات العلميَّ ال ُيمكن اإثبات اأية حقائق روحيَّ

ة اأن ُتْثِبت اأنَّ كتاًبا ما هو من عند اهلل. فاإبلي�س، الموجود منذ  للحقائق العلميَّ

ا. لذلك، �شوف نتقابل اأثناء رحلتنا  زمان طويل، َيعرف الكثير عن الِعْلم اأي�شً

في ِرحاب الكتاب المقدَّ�س مع اإبلي�س اأو ال�شيطان – الذي كان قبل �شقوطه 

ر فقط اأنَّ اإبلي�س  ا االآن، فيكفي اأن تتذكَّ ا هلل. اأمَّ مالًكا؛ لكنه اأ�شبح بعد ذلك َعُدوًّ

ذكي جًدا واأنه ي�شتطيع اأن يوحي للب�شر بكتابة اأ�شياء موؤثرة.   

اأعمق  ِمْن  واحٍد  لكتابة  اهلل  ا�شتخدمه  حكيًما  َرُجاًل  دانيال   
ُّ
النبي كان 

وح الُمعاِند هلل – "اأَْحَكُم ِمْن َدانِياآَل" 
ُّ
االأ�شفار المقدَّ�شة. لكنَّ اإبلي�س – وهو الر

وهو  الزائفة،  للديانات  ر  الُمدبِّ العقل  هو  فال�شيطان   .)3  :28 حزقيال  )�ِشْفر 

ماهر في فنِّ الخداع. وكلمة اإبلي�س نف�شها تعني "الُم�ْشَتكي" اأو "الُمْفَتري".

الكاذبين  فبع�ض  "حذاِر!  الخطر:  هذا  �س  ُيَلخِّ  
ٌّ
َعَرِبي َمَثٌل  وهناك 

يقولون الحقيقة."  

ْعر أن ُيثبته  ما ال يمكن للشِّ
بع�س الديانات َتدَّعي اأنَّ ُكُتبها من عند اهلل ب�شبب اأ�شلوب الكتابة الذي ال 

 فكما كتب اأحمد في ر�شالته االإلكترونية:
68

يمكن لب�شٍر اأن ُينتجوه.

القرآن هو أعظم معجزة ُأرسلت إلى نبّي. حاول أن تكتب آية مشابهة ولو من 

بعيد إلحدى آيات القرآن! لن تستطيع أن تفعل هذا وإن كنت من َفطاِحل اللغة 

العربية. ... ال يوجد في العالم كتاب أعظم من القرآن ... إذا استطعت أن تبرهن 

العكس فافعل.

القراآن  في  الثانية  ال�شورة  من  اآية  اأ�شا�شه  اأحمد  اأعلنه  الذي  التحدِّي  هذا 

ن ِمْثلِهِ"  وَرةٍ ِمّ ُتوْا ِب�سُ
ْلَنا َعَلى َعْبدَِنا َفاأْ ا َنزَّ والتي تقول: "َواإِن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ

)�شورة 2: 23( 

عاء هو اأنه ال يمكن اإثباته اأو عدم اإثباته.  ال�شعوبة في هذا االدِّ

بنف�شي،  َر�َشْمُتها  ِلَلْوَحٍة  فنِّية  م�شابقة  اأَقْمُت  اأنني  افتر�س  وللتو�شيح، 

االآخرين  المت�شابقين  َتَحدَّيت  ثم  الفائز؛  اأنني  واأعلنُت  َحَكًما،  نف�شي  واأقمُت 

في  اٍم  َر�شَّ اأعظم  اأنني  في  �شككتم  واإذا  مثلي.  ير�شم  اأن  اأحد  يقدر  "ال  قائاًل: 

العالم، حاولوا اأن تر�شموا لوحة مثل التي ر�شمتها!" 

اٍم؟ كال. لكن في  ِهن اأنَّ لوحتي هي االأف�شل؟ واأنني اأعظم َر�شَّ
ْ
هل هذا ُيَبر

اأنني على خطاأ! لماذا؟ الأنَّ كّل �شخ�س  ِهن 
ْ
ُيَبر اأن  اأحد  نف�س الوقت لن يقدر 

يرى الجمال من زاويته الخا�شة.  

 .
ٌّ
 اأو ِن�ْشِبي

ٌّ
ي  �َشْخ�شِ

ٌ
وهكذا هي الحال مع جمال االأدب الموزون. اإنه اأْمر

التي  الرقمية  واالأنماط  الجميل  الِعْبِريِّ  بال�شعر   
ٌّ
َغِني المقدَّ�س  الكتاب 

دِّق كلمته ب�شبب  ا اأن ُن�شَ  رغم ذلك، فاإنَّ اهلل ال يتوّقع ِمنَّ
69

ي�شعب ا�شتيعابها.

ذلك االأدب البليغ. 
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ِهن وجود وحي اإلهي، فال يمكن للعبارات 
ْ

وكما اأنه ال يمكن للِعْلم اأن ُيَبر

د اأنَّ كتاًبا ما هو من عند اهلل. الجميلة الُمتناغمة اأن توؤكِّ

ا  اأي�شً ي�شتطيع  االأكبر،  الُمخاِدع  اإبلي�س،  اأنَّ  دائًما  نتذكر  اأن  الِحْكَمة  ِمَن 

والكتاب   .)16 االآية  يهوذا،  )ر�شالة  اَنة"  َطنَّ و"اأمور  عجيب  ب�شعر  يوحي  اأن 

]التي[  َنةِ  اْلَح�شَ َواالأَْقَواِل  ِب  يِّ الطَّ "بِاْلَكَلِم  ننخدع  ال  باأن  ُيحذِّرنا  المقدَّ�س 

– وال �ِشيَّما عندما   )18 :16 )ر�شالة رومية  َلَماءِ"  ُقُلوَب ال�شُّ ]بها[  َيْخَدُعوَن 

ة الخالق ور�شالته الُمْعَلنَتين منذ االأَزل. تتعار�س تلك الكلمات مع ِخطَّ

ْعر اأو ِعْلم االآثار اأن ُيثبت اأنَّ كتاًبا ما هو كلمة اهلل  اإًذا، ال ُيمكن للِعْلم اأو ال�شِّ

بالفعل. فمثل هذا الدليل الُمتعلِّق بالوحي االإلهي يجب اأن ُيبنى على مجل�س 

ق�شائي اأعلى – على دليل اأقوى وغير قابل للَجَدل. 

ل فيه االآن.  وهذا هو الدليل الذي �شنتاأمَّ

َمُعوا َفَيُقوُلوا: �ِسْدٌق." "اِْجَتِمُعوا َيا ُكلَّ االأَُممِ َمًعا ... لَِي�شْ
- اهلل )�ِشْفر اإ�َشعياء 43: 9(

العهَدين  واأ�شفار  ر�شمًيا.  توقيًعا  تحتاج  القانونية  الُم�شتندات  ُمعظم 
هي  عة  ُمَوقَّ  –  

ُّ
�شمي

َّ
الر و�ِشِجلُّه  اهلل  عهد  اأنها  ُتعلن  التي   – والجديد  القديم 

َقة.  بوءات الُمتَحقِّ ا ُيدعى النُّ ٍز جدًّ االأخرى ال بقلٍم، بل بتوقيٍع ُمَميَّ

ُل َواأََنا االآِخُر، َواَل اإِلَه 
َّ

بُّ ... اأََنا االأَو
َّ

الر َيُقوُل  "هَكَذا 
ُه  َوَيْعرِ�سْ ِبهِ  َفْلُيْخبِْر  ُيَناِدي،  ِمْثلِي؟  َوَمْن  َغْيرِي. 

َوَما  َتْقباَِلُت  َواْلُم�سْ اْلَقدِيَم.  ْعَب  ال�شَّ ْعُت  َو�شَ ُمْنُذ  لِي 

اْلَقدِيِم،  ُمْنُذ  ْعَلَم ِبهذِِه  اأَ تِي لُِيْخبُِروُهْم بَِها ... َمْن  َياأْ �شَ

اآَخَر َغْيرِي؟"  اإِلَه  َواَل  بُّ 
َّ

الر اأََنا  اأََلْي�َض  َزَمانٍ؟  ُمْنُذ  ِبَها  اأَْخَبَر 

)�ِشْفر اإ�شعياء 44: 6-7؛ 45: 21(.

ليتنا ال ُنْهِمل َفهم َمْنِطق اهلل. 

اأننا ن�شتطيع الوثوق بما ُيعلنه الكتاب المقدَّ�س عن الما�شي  َنْعَلم  فنحن 

قت  َتَحقَّ َلة  ُمَف�شَّ بنبوءات  مليء  المقدَّ�س  الكتاب  الأنَّ  والم�شتقبل  والحا�شر 

ة ُمتناهية. بِدقَّ
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دليل إيجابي

التاريخ  ُيعلن  اأن  الذي يقدر  الوحيد  الزمن هو  الموجود خارج نطاق  اهلل 

نه قبل حدوثه.  وُيَدوِّ

اأن يحدث  ُيمكن  ما  ِمْن تخمين  اأحياًنا  والن�شاء  الرجال  ن بع�س  تمكَّ لقد 

حدث  قد  وكاأنه  الم�شتقبل  َيرى  الذي  الوحيد  هو  اهلل  لكنَّ  الم�شتقبل.  في 

�شابًقا. كما اأنَّ اهلل هو الوحيد الذي َيعلم ما �شيحدث بعد األف �شنة من االآن. 

اأيِّ  عن  يك�شفوا  اأن  �شياطين  اأو  مالئكة  اأو  لب�شر  ُيمكن  ال   
ٍّ
اإلهي َوْحٍي  وبدون 

  .
ٍّ
َحَدٍث ُم�شتقبلي

حرة وقارئي الحظ؟ اإنهم  مين وال�شَّ قد يقول البع�س: "لكن ماذا عن الُمَنجِّ

اأون عن الم�شتقبل!"  يتنبَّ

وقّوة  ُدنيوية  َمعرفة  ُيعطي  اأن  يقدر  اإبلي�س  اأنَّ  نفهم  اأن  المهّم  من  اأواًل، 

ُهْم الإراَدتِهِ" )ر�شالة تيموثاو�س الثانية 2: 26(. الأولئك الذين "اْقَتَن�شَ

ثانًيا، اإبلي�س – وهو اأبرع ُمَقلِّد وعاِلم نف�شاني ُيراقب تاريخ الب�شرية منذ 

اآالف ال�شنين – اأ�شبح بارًعا جًدا في تزييف "توقيع" اهلل.

اأنه  اإالَّ  ُمعيَّنة،  اأحداث  �َشْير  عه لكيفيَّة  ال�شيطان في توقُّ ثالًثا، رغم حذاقة 

وؤاته" غير �شحيحة. عالوة  ال َيعلم الم�شتقبل. وفي معظم االأوقات تكون "تنبُّ

على ذلك، فاإنها توقعات غام�شة وُمْبَهَمة. فمثاًل، قد يقول قارئ َحظٍّ لفتاٍة ما: 

جين وتعثرين على الُحب الحقيقي." لكننا  "في ال�شنوات القادمة �شوف تتزوَّ
ق اإلى َحدٍّ ما. لكن عندما نتكلَّم  ة" متوقعة و�شوف تتحقَّ نعرف اأنَّ هذه "الُنبوَّ

التوقعات  بها هذه  نق�شد  فاإننا ال  َقة"،  الُمتَحقِّ �ض  المقدَّ الكتاب  ات  "ُنُبوَّ عن 

الغام�شة والمليئة بااللتبا�شات. 

ة عن مكان،  ل في ثالثة اأمثلة على ُنُبوءات الكتاب المقدَّ�س: ُنُبوَّ دعنا نتاأمَّ

ة عن �شخ�س. ة عن �شعب، وُنُبوَّ وُنُبوَّ

ُنبوءات عن مكان
ة  اأ النبي حزقيال على المدينة الفينيقيَّ في نحو �شنة 600 قبل الميالد، تنبَّ

ْور الواقعة على �شاحل لبنان عا�شمة  كانت �شُ ْور".  القديمة التي ُتدعى "�شُ

في  هي  وفيما  البحار.  بملكة  ُتْعَرف  وكانت  �شنة.  األفي  من  الأكثر  عالمية 

الدمار  َلًة عن  ُمَف�شَّ ُنُبوَءًة  ن  وُيَدوِّ ُيعلن  اأن  لحزقيال  اهلل  قال  تها  وُقوَّ اأَْوِجها 

ِرها على اهلل.  ها وتَكبُّ
ِّ
ْور نتيجة ل�َشر القادم على �شُ

ن النبي حزقيال هذه النُّبوءات: وهكذا، فقد َدوَّ

1- اأَُمم كثيرة ت�شعد على �شور )�ِشْفر حزقيال 26: 3(.

ُهجوًما  َي�ِشنُّ  َمْن  ل  اأوَّ �شتكون   – ر  نبوخذَن�شَّ ملكها  بقيادة   – 2-  بابل 

عليها )االآية 7(.

ْور واأبراجها )االآيتان 4 و 9(. 3- ُتْهَدم اأ�شوار �شُ

ْور بال�شيف )االآية 11(. 4- ُيقتل �شعب �شُ

5- ُترمى حجارة المدينة واأخ�شابها في و�شط المياه )االآية 12(.

داء )االآية 4(.
ْ
ْخَرٍة َجر ْخر"؛ اأي ت�شير مثل �شَ حَّ ال�شَّ ى مثل "�شِ

َّ
6- َتَتَعر

)االآيتان  باك"  لل�شِّ ا[  َمْن�َشَرً ]اأو  "َمْب�َشًطا  ي�شير  ال�شيادين  عمل   7-  مكان 

5 و 14(. 

ْمُت" )االآية 14(. بُّ تَكلَّ ي اأنا الرَّ 8-  مدينة �شور العظيمة ال ُتْبَنى بعد "لأنِّ

قت جميعها: ونقراأ في ُكُتب التاريخ اأنَّ هذه النبوءات الثماني تحقَّ

1- اأمم كثيرة �شعدت فعاًل على �شور.

ر. 2- اأولها كانت بابل بقيادة الملك نبوخذن�شَّ

ر  ر نبوخذن�شَّ 3-  بعد ِح�شاٍر دام 13 �شنة )585-572 قبل الميالد(، َدمَّ

ا اأولى ُنبوءات النبي حزقيال.  َمً ْور واأبراجها ُمَتمِّ اأ�شوار �شُ
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ان المدينة اإذ لم ي�شتطيعوا الفرار اإلى ح�شن  ر بذبح �ُشكَّ 4-  قام نبوخذن�شَّ

االأبي�س  البحر  في  واحد  كيلومتر  ُبْعد  على  الموجود  ْور  �شُ جزيرة 

المتو�شط. 

ن التاريخ اأنه في �شنة 332 قبل الميالد "اأ�شبح االإ�شكندر االأكبر  5-  ُيَدوِّ

ن ِمْن ذلك عن طريق  ل فاتح لجزيرة �شور الواقعة في البحر. وقد َتَمكَّ اأوَّ

هدم اأحجار المدينة وا�شتخدامها مع االأخ�شاب لبناء طريق في المياه 

اآخر  – ُجزًءا  يدري  اأن  – دون  م  َتمَّ فقد  وهكذا   
70

الجزيرة. اإلى  ت�شل 

الِمياه".  ِط  َو�شْ في  وُتراَبِك  َبِك  َوَخ�شَ ِحَجاَرَتِك  عوَن  "وَي�شَ النبوءة:  من 

71
ة. ة الفينيقيَّ وبانت�شار االإ�شكندر هذا، انتهى عهد االإمبراطوريَّ

ْخر".  حِّ ال�شَّ 6- اأ�شبحت المدينة عارية مثل "�شَ

7- اأ�شبحت مكاًنا لَن�ْشر �ِشباك ال�شيادين.

8-  في ال�شنين الالحقة َجَرت محاوالت عديدة الإعادة بناء �شور؛ لكنها 

ة. 
َّ
كانت تتهدَّم في كّل َمر

لكنَّ  ْور.  �شُ ا�شمها  ُمعا�شرة  مدينة  لبنان  في  يوجد  الحا�شر،  وقتنا  في 

اأ عنها حزقيال النبي لم يتّم بناوؤها ُمطلًقا.  المدينة الفينيقيَّة القديمة التي تنبَّ

وقد التقطت َمَجلَّة "National Geographic" �شورة لر�شيف َحَجري وكتبت 

تعليًقا اأ�شفل ال�شورة يقول: "�شور الفينيقيَّة مدفونة اليوم تحت هذه الحجارة 

ل بنا اإلى  المر�شوفة واأ�شفل اأعمدة الح�شارة الرومانية. القليل ِمَن الَحْفر َي�شِ

 
العالم الفينيقي ال�شائع."72

ق  – ن�شبة َتَحقُّ – بحكمته الب�شرية  اأن ُيَحدِّد   حزقيال نف�شه 
ُّ
اأراد النبي لو 

هي  فما  يومه،  في  الُمزدهرة  ْور  �شُ مدينة  اإلى  ينظر  وهو  الثماني  نبوءاته 

ق هذه النبوءات؟  الن�شبة المئوية التي �شي�شعها الحتمال َتَحقُّ

بما اأنَّ اهلل هو الوحيد الذي يرى التاريخ قبل اأن يحدث، فهو الوحيد الذي 

اأعطى حزقيال هذه المعلومات. 

ُنبوءات عن شعب 

يحتوي الكتاب الُمقدَّ�س مئات النبوءات المحدَّدة عن �شعوب واأمم عديدة: 

م�شر، اأثيوبيا، الجزيرة العربية، فار�س، رو�شيا، اإ�شرائيل، وغيرها.

قبل اأن نتاأّمل في المثال التالي، اأود اأن اأقول اإّننا ال نق�شد من هذه االأمثلة 

ة اأو  ج الأفكاٍر �شيا�شيَّ اأن َنَدع النبوءات تقول ما نريد نحن اأن ن�شمعه، وال اأن ُنَروِّ

ف على ما يقوله الكتاب المقدَّ�س. 
َّ
دينيَّة ُمعيَّنة. فكّل ما ن�شعى اإليه هو اأن نتعر

ُحها 
ْ
قت عن �شعب ُمعيَّن، وهي نبوءة َي�ْشُهل �َشر اإليك هذه النبوءة التي َتَحقَّ

ِلها.  ُرغم اأنَّ الكثيرين يجدون �شعوبة في َتَقبُّ

لَِك  في نحو �شنة 1920 قبل الميالد، اأعطى اهلل هذا الَوَعَد الإبراهيم: "لَِن�شْ

�ض" )�ِشْفر التكوين12: 7(.
ْ

اأُْعِطي َهذِهِ االأر

 َن�ْشل اإبراهيم 
َ
 ُدِعي

73
ر اهلل الوعد نف�شه الإ�شحاق ويعقوب.

َّ
وفي وقت الحق، َكر

واإ�شحاق ويعقوب "ِعْبرانيِّين" ُثمَّ "اإ�شرائيليِّين"، َوُهم ُيْعَرفون االآن باليهود. 

ا �شيحدث لهذا ال�شعب اإْن لم ُيطيعوه: بعد مئات ال�شنين اأخبر اهلل ُمو�شى َعمَّ

ًة،  ُكْم ُموَح�سَ اأَْر�سُ َفَت�ِسيُر  ْيَف  ال�سَّ َوَراَءُكُم  ُد  َجرِّ
َواأُ الأَُمِم،  َبْيَن  يُكْم  َذرِّ

"َواأُ
َوُمُدُنُكْم َت�ِصيُر َخرَِبًة" )�ِشْفر الالويِّين 26: 33(.

بُّ 
َّ

الر وُقَك  َي�شُ ذِيَن  الَّ ُعوِب  ال�شُّ َجِميِع  ِفي  َوُهْزاأًَة  َوَمَثاًل  ا  َدَه�سً "َوَتُكوُن 
ُيْعِطيَك  َبْل  لَِقَدِمَك،   

ٌ
َقَرار َيُكوُن  َواَل  َتْطَمئِنُّ  َل  االأَُممِ  تِْلَك  َوِفي   ... اإَِلْيِهْم 

ْف�ِض" )�ِشْفر التَّثنية  َتِجًفا َوَكَلَل اْلَعْيَنْيِن َوُذُبوَل النَّ
ْ

بُّ ُهَناَك َقْلًبا ُمر
َّ

الر

.)65 ،37 :28

ويحتوي العهد القديم على الكثير من النبوءات الُمماثلة. 

اأور�شليم  َخراب  عن  النا�شريُّ  ي�شوع  اأ  تنبَّ ة،  ميالديَّ  30 �شنة  نحو  وفي 

ًدا كالم االأنبياء: "َوِفيَما ُهَو ]ي�شوع[ َيْقَترُِب َنَظَر اإلى اْلَمدِيَنةِ ]اأور�شليم[  موؤكِّ

ةٍ، َوُيْحدُِقوَن ِبِك  ِك ِبِمْتَر�سَ اٌم َوُيِحيُط ِبِك اأَْعَداوؤُ
َّ
َتاأْتِي اأَي َوَبَكى َعَلْيَها َقائًِل: ... �شَ
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َحَجًرا  ِفيِك  َيْتُرُكوَن  َواَل  ِفيِك،  َوَبنِيِك  َوَيْهدُِموَنِك  ِجَهٍة،  ُكلِّ  ِمْن  َوُيَحا�ِشُروَنِك 

ِك َلْم َتْعرِِفي َزَماَن اْفتَِقاِدِك" )اإنجيل لوقا 19: 41-44(. وفي  نَّ
َعَلى َحَجرٍ، الأَ

َعَلى  َحَجٌر  ِفيَها  ُيْتَرُك  َل  اٌم 
َّ
اأَي َتاأْتِي  "�شَ اأ ي�شوع:  الهيكل نف�شه تنبَّ كالمه عن 

" )اإنجيل لوقا 21: 6(. َحَجرٍ َل ُيْنَق�سُ

ت تلك االأحداث.  ة، َتمَّ بعد اأربعين �شنة من هذه النبوَّ

ة( ما  ن الموؤرخ ال�شهير فالڤيو�س يو�شيفو�س )المولود �شنة 37 ميالديَّ َدوَّ

مِّ َعينيه. ففي �شنة �شبعين ميالدية، حا�شر الجي�س الروماني مدينة 
�شاهده باأُ

الجي�س  هدم  �شنين  ثالث  دام  ح�شار  وبعد  حولها.  متر�شة  وبنوا  اأور�شليم 

اإالَّ  اأنَّ قي�شر نف�شه اأمر جنوده بالحفاظ على الهيكل العظيم،  المدينة. وُرغم 

ومان الممتلئين بالغيظ اأ�شعلوا فيه النيران فمات اليهود الذين 
ُّ
اأنَّ الجنود الر

ته و�شاال بين حجارته. وهكذا  كانوا مختبئين فيه، وذاب ذهب الهيكل وِف�شَّ

 وكما 
74

اأ ي�شوع. فقد تمَّ هدم الهيكل "ولم ُيْتَرك فيه حجر على حجر" كما تنبَّ

اأ مو�شى واالأنبياء، فقد َت�َشتَّت اليهود في جميع اأنحاء العالم. وفي االألفي  تنبَّ

�شنة التي اأعقبت ذلك، �شهد التاريخ على تحقيق تلك النبوءات اإذ اأ�شبح اليهود 

عوِب" دون اأن يكون لهم َقرار الأقدامهم  الُم�َشتَّتون "َمَثًل وُهْزاأًة في َجميِع ال�شُّ

اأو مكان لراحتهم. 

ة  ومهما كانت م�شاعرنا ال�شخ�شّيَّة ب�شاأن ذلك، هناك َوْجه اآخر لهذه النبوَّ

رغم  اإنه  الأنبيائه  ا  اأي�شً اهلل  قال  فقد  اإنكارها.  الأحد  يمكن  ال  التي  الكتابيَّة 

هذا ُكلِّه فاإنَّ اليهود �َشُيحفظون بين ال�شعوب واإنهم �شيعودون في يوٍم ما اإلى 

االأر�س التي اأعطاها اهلل الإبراهيم واإ�شحق ويعقوب. 

ُعوِب  ال�سُّ َجِميِع  ِمْن  َفَيْجَمُعَك  َوَيُعوُد   ..." اإ�شرائيل:  لبني  مو�شى  اأ  تنبَّ وقد 

اإِلُهَك" )�ِشْفر التَّثنية 30: 3(. واأ�شاف النبي عامو�س  بُّ 
َّ

اإَِلْيِهمِ الر َدَك  ذِيَن َبدَّ الَّ

ُكُنوَن،  َوَي�شْ َخرَِبًة  ُمُدًنا  َفَيْبُنوَن  َرائِيَل  اإِ�شْ ْعبِي  �شَ  
َ

ْبي �شَ "َواأَُردُّ  ذلك:  على 

ْعَطْيُتُهْم..."  اأَ تِي  الَّ �ِشِهمِ 
ْ

ر اأَ ِمْن  َبْعُد  ُيْقَلُعوا  َوَلْن  اأَْر�ِسِهْم،  ِفي  ُهْم  ْغرِ�سُ
َواأَ  ... 

)�ِشْفر عامو�س 9: 15-14(. 

ات االأخبار حول العالم وهي ُتخبرنا بتتميم  وها نحن ُن�شاهد ون�شمع َمَحطَّ

هذه االأحداث. 

فهو  جهة،  فمن  العالم.  تاريخ  في  له  مثيل  ال  الِعبراني  لل�شعب  حدث  ما 

ٌة  مَّ
اأُ اأنه عندما تقوم  ُيَبيِّن  قانون االْندِماج. فهذا القانون  ا مع  يتعار�س ُكليًّ

ٍة اأخرى، فما يحدث على َمدى ب�شعة اأجيال هو اأنَّ النَّاجين من هذه  مَّ
بقهر اأُ

االأمة َيْنَدِمجون اأو َيذوبون في ال�شعوب التي لجاأوا اإليها. َفُهْم يتزوجون من 

يفقدون  وبالتالي  الجديدة؛  والثقافات  اللغات  وَيَتَبنُّون  االأخرى  ال�شعوب 

منهم  الماليين  اأنَّ  فرغم  لليهود.  يحدث  لم  هذا  لكنَّ  ال�شابقة.  هوّيتهم 

يتمكنوا  لم  اأنهم  اإالَّ  االأخرى،  المجتمعات  داخل  يذوبوا  اأن  جاهدين   حاولوا 
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ِمْن ذلك.

اأعلم اأنَّ كثيرين يواجهون �شعوبة �شديدة في قبول هذه الكلمات. كتب لي 

ات ]اأي بوعد اهلل باأن ُيعيد  ق باإتمام الُنُبوَّ را �شديق من لبنان: "فيما يتعلَّ موؤخَّ

التي  التلميحات  عن  اأتغا�شى  اأن  ُيمكنني  ال  االأر�س[،  اإلى  اليهودي  ال�شعب 

تي."  تدعوني اإلى قبول هذا الت�شريح. فقبول ذلك �شيكون على ح�شاب َق�ِشيَّ

لكي اأكون وا�شًحا اأقول اإنَّ االعتراف بنجاة اليهود ك�شعب وعودتهم اإلى 

د ال�شيا�شات االإ�شرائيلية. اإّنني  اأر�شهم ال يعني ُمطلًقا اأنه يجب علينا اأن نوؤيِّ

والدته  اأهل  ا�شطر   1948 �شنة  ففي  معه.  واأتعاطف  اللبناني  اأفهم �شديقي 

وجيرانهم اإلى َهْجر منازلهم مع اآخرين كثيرين. كما اأنَّ وطنه عانى الكثير. 

ق في هذه  لكن يجب اأن نفهم هذه النقطة: كلمات اأنبياء الكتاب المقدَّ�س تتحقَّ

االأيام اأمام اأعيننا. 

الذين  االأنبياء  لر�شالة  الحا�شر  وقتنا  في  اليهود  غالبية  َرْف�س  اأنَّ  كما 

 – َفُهْم  المقدَّ�س.  الكتاب  ات  لنبوَّ تتميم  اإالَّ  هو  ما  رونهم  ُيوقِّ اأنهم  َيْزُعمون 

ى  َحتَّ َزاَل  َما  اْلِحَجاَب  َذلَِك  نَّ 
اأَ "َغْيَر   .

ِّ
وِحي

ُّ
الر الَعمى  ِمَن  ُيعانون   – ة  مَّ

كاأُ

ى ]التوراة التي يوؤمنون  وًعا َعَلى ُقُلوبِِهْم ِعْنَدَما ُيْقَراأُ ِكَتاُب ُمو�شَ اْلَيْوِم َمْو�شُ

ة لن يدخلوا اإلى َبَرَكة اهلل  مَّ
بها[" )ر�شالة كورنثو�س الثانية 3: 15(. َوُهْم كاأُ

5      تَوقيع اهلل
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الحقيقية اإلى اأن ياأتي اليوم الذي فيه يتوبون )اأي اإلى اأن َيْحُدث تغيير جذري 
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في ُقلوبهم واأفكارهم( ويوؤمنون بر�شالة اهلل.

نرى  �شوف  المقدَّ�س،  الكتاب  اأ�شفار  في  رحلتنا  نهاية  ِمْن  نقترب  حين 

ن�شمع  و�شوف  االأزمنة.  لنهاية  اهلل  ة  ِخطَّ مع  تن�شجم  االأحداث  هذه  اأنَّ  كيف 

االأو�شط  ال�شرق  لمنطقة  اهلل  يذخرها  التي  الَبَركات  عن  ات  النبوَّ بع�س  ا  اأي�شً

 

ولكلِّ العالم.

َلٍم  ، اأَْفَكاَر �شَ بُّ
َّ

 بَِها َعْنُكْم، َيُقوُل الر
ٌ

تِي اأََنا ُمْفَتِكر ي َعَرْفُت االأَْفَكاَر الَّ نِّ
"الأَ

، لأُْعِطَيُكْم اآِخَرًة َوَرَجاًء" )�ِشْفر اإرميا 29: 11(.
ّ

ر اَل �شَ

ُنبوءات عن شخص

الم�شيح  �شخ�س  حول  تتمحور  القديم  العهد  في  ات  النبوَّ مئات  هناك 

البحر  مخطوطات  د  وتوؤكِّ العالم.  اإلى  �شُير�شله  باأنه  اهلل  وعد  الذي  الُمَخلِّ�س 

الميِّت اأنَّ اأ�شفار العهد القديم هذه ُكِتَبت قبل مئات ال�شنين من والدة الم�شيح. 

ا من هذه النبوءات: اإليك بع�شً

• ة الإبراهيم �شنة 1900 قبل الميالد: الم�شيح �شَيدُخل العالم من خالل 	  ُنُبوَّ

قت:  َتَحقَّ ة  الُنُبوَّ  .18-1  :22 2-3؛   :12 )تكوين  واإ�شحاق  اإبراهيم  ن�شل 

اإنجيل َمتَّى 1(.  

• اأر�شي 	 اأب  بدون  عذراء  من  �َشُيوَلد  الميالد:  700 قبل  �شنة  اإ�شعياء  ة   ُنُبوَّ
 

قت: اإنجيل لوقا 1: 26-35؛ اإنجيل  ة َتَحقَّ )�ِشْفر اإ�شعياء 7: 14؛ 9: 6. الُنُبوَّ

َمتَّى 1: 25-18(.  

• ة ميخا �شنة 700 قبل الميالد: �شيوَلد في بيت لحم )�ِشْفر ميخا 5: 2. 	  ُنُبوَّ

قت: اإنجيل لوقا 2: 1-20؛ اإنجيل َمتَّى 2: 12-1(.  ة َتَحقَّ الُنُبوَّ

• ُيدعى من م�شر )�ِشْفر هو�شع 	 �شوف  700 قبل الميالد:  ة هو�شع �شنة   ُنُبوَّ

قت: اإنجيل َمتَّى 2: 15-13(. ة َتَحقَّ 11: 1. الُنُبوَّ

• �شخ�س 	 الم�شيح  قبل  ياأتي  �شوف  الميالد:  قبل   400 �شنة  ة مالخي   ُنُبوَّ

ة  ُيهيِّئ الطريق ُقدَّامه )�ِشْفر مالخي 3: 1؛ �ِشْفر اإ�شعياء 40: 3-11. الُنُبوَّ

قت: اإنجيل لوقا 1: 11-17؛ اإنجيل َمتَّى 3: 12-1(. َتَحقَّ

• اأعُين العمي، والخر�س 	 ة اإ�شعياء �شنة 700 قبل الميالد: �شوف َيْفَتح   ُنُبوَّ

والفقراء  للم�شاكين  بالب�شارة  َيكرز  و�شوف  يم�شون،  والُعرج  ي�شمعون، 

قت: اإنجيل لوقا 7: 22؛ اإنجيل  ة َتَحقَّ )�ِشْفر اإ�شعياء 35: 5-6؛ 61: 1. الُنُبوَّ

متَّى 9؛ وغير ذلك(.

• ة اإ�شعياء �شنة 700 قبل الميالد: �شوف ُيرَف�س ِمْن �شعبه )�ِشْفر اإ�شعياء 	  ُنُبوَّ

ا 1:  قت: اإنجيل يوحنَّ ة َتَحقَّ ا المزمور 118: 21-22. الُنُبوَّ 53: 2-3؛ اأي�شً

ُق�س 6: 3؛ اإنجيل َمتَّى 21: 42-46؛ وغير ذلك(.
ْ
11؛ اإنجيل َمر

• ا �شنة 500 قبل الميالد: �شوف ُيباع بثالثين من الف�شة والتي 	 ة زكريَّ  ُنُبوَّ

قت: اإنجيل َمتَّى  ة َتَحقَّ ا 11: 12-13. الُنُبوَّ �شُي�شترى بها حقل )�ِشْفر زكريَّ

26: 14-16؛ 27: 10-3(. 

• ة اإ�شعياء �شنة 700 قبل الميالد: �شوف ُيرَف�س الم�شيح، وُيتَّهم زوًرا، 	  ُنُبوَّ

وُيحاَكم، وُيقتل على يد اليهود والأمم )�ِشْفر اإ�شعياء 50: 6؛ 53: 1-12؛ 

ا  قت: اإنجيل يوحنَّ ة َتَحقَّ ا 12: 10. الُنُبوَّ ا المزمور 2 و 22؛ �ِشْفر زكريَّ اأي�شً

ُق�س 10: 32-34؛ اإنجيل َمتَّى 26 و 27(. 
ْ
1: 11؛ 11: 45-57؛ اإنجيل َمر

• ة داود �شنة 1000 قبل الميالد: �شوف ُتثَقب يداه ورجاله، وَتهزاأ به 	  ُنُبوَّ

الجموع الواقفة، وُتلقى ُقرعة على ردائه، اإلخ. )المزمور 22: 16، 8، 18. 

قت: اإنجيل لوقا 23: 33-37؛ 24: 39( )الِحظ اأنَّ جميع هذه  ة َتَحقَّ الُنُبوَّ

لب كطريقة لالإعدام(. النبوءات ُكِتَبت قبل اأْن ُيْعَرف ال�شَّ

• ة اإ�شعياء �شنة 700 قبل الميالد: مع اأنه �شُيقَتل مثل اأ�شواأ المجرمين، 	  ُنُبوَّ

قت:  ة َتَحقَّ ن في قبر رجل غني ) اإ�شعياء 53: 8-9. الُنُبوَّ اإلَّ اأنه �شوف ُيدَفَ

اإنجيل َمتَّى 27: 60-57(.
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• القبر 	 في  يتعفَّن  لن  الم�شيح  َج�َشد  الميالد:  1000 قبل  ة داود �شنة   ُنُبوَّ

اإنجيل َمتَّى 16:  ا:  اأي�شً لأّنه �شيغلب الموت )المزمور 16: 9-11 ]انظر 

قت: اإنجيل لوقا  ة َتَحقَّ 21-23؛ 17: 22-23؛ 20: 17-19؛ اإلخ.[ الُنُبوَّ

�ُشل 1 و 2(.
ُّ
24؛ �ِشْفر اأعمال الر

ة في  ات بهذه الدقَّ ق هذه الُنُبوَّ ُيبيِّن لنا قانون االحتماالت "ا�شتحالة" َتَحقُّ

�شخ�س واحد. َلِكنَّ هذا هو ما حدث تماًما!

ات هذه واأن َتفتح كتابك المقدَّ�س وتقراأ كّل  بوَّ ُيمكنك اأن تعود اإلى قائمة النُّ

قت في العهد الجديد.  ة َوَرَدت في العهد القديم وكيف اأنها َتَحقَّ ُنُبوَّ

رموز ونماذج َنَبِويَّة 

العهد  في  والنماذج  موز 
ُّ
الر مئات  هناك  ات،  الُنُبوَّ مئات  اإلى  باالإ�شافة 

والت�شبيهات،  البالغيَّة،  ور  وال�شُّ باالأ�شاليب،  ا  اأي�شً ُتعَرف  )والتي  القديم 

واالإ�شارات، واالأمثلة التو�شيحيَّة(. وقد و�شع اهلل ُكلَّ واحدة من هذه الُمعينات 

ته للجن�س الب�شري. ة لكي ُيْخِبر العالم عن نف�شه وعن ِخطَّ ِريَّ الَب�شَ

من  العديد  مع  َنَتقابل  �شوف  الُمقدَّ�س،  الكتاب  ِرحاب  في  رحلتنا  اأثناء 

ر  الُمَف�شَّ الَمذبوح"  "الَحَمل  هو  ة  الهامَّ موز 
ُّ
الر اأحد  فمثاًل،  والنماذج.  موز 

ُّ
الر

بو�شوح في الف�شلين 19 و 26 من هذا الكتاب.

ُتدعى  ة  خا�شَّ َخْيَمة  عن  نتعلَّم  �شوف  والع�شرين،  الحادي  الف�شل  وفي 

"َخْيَمة االجتماع"؛ وهي الَخْيَمة التي اأََمَر اهلل �شعبه القديم ببنائها كنموذج. 
ُت�شاعد  ة  قويَّ ة  َب�شريَّ ُمعينات  هي  بها  يتعلَّق  ما  وكّل  االجتماع  فخيمة 

والحياة  الغفران  ينالوا  اأن  للخطاة  يمكن  وكيف  اهلل  طبيعة  فهم  في   النا�س 

االأبدية معه.  

وي�شوع  يعقوب(  )ابن  يو�شف  حياة  بين  �شُنجريها  ُمقاَرَنٍة  درا�شٍة  وفي 

الكتاب  في  الت�شبيه  اأ�شاليب  اأحد  على  وا�شًحا  مثااًل  نرى  �شوف  النا�شري، 

وقد  ي�شوع.  وحياة  يو�شف  حياة  بين  ت�شاُبه  مئة  من  اأكثر  فهناك  المقدَّ�س. 

العالم  اإلى  ياأتي  اأن  المزمع  لي�شوع  لير�شم �شورة  ا�شتخدم اهلل حياة يو�شف 
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بعد 1700 �شنة الحقة.

ات واالإ�شارات... اهلل. هناك تف�شير واحد منطقي لمثل هذه الُنُبوَّ

القصد من النبوَءة

قال الم�شيح اأثناء حياته على االأر�س:

ُهَو"  اأََنا  ي  نِّ
اأَ ِمُنوَن  ُتوؤْ َكاَن  َمَتى  ى  َحتَّ َيُكوَن،  اأَْن  َقْبَل  االآَن  َلُكُم  "اأَُقوُل 

ا 13: 19(. )اإنجيل يوحنَّ

قها عبر التاريخ هي اإحدى الطرق التي  وؤ باالأحداث الُم�شتقبليَّة وَتَحقُّ التنبُّ

اأعلن  بكلمته،  اإيماننا  اهلل  ُيَقوِّي  ولكي  ور�شالته.  ُر�ُشله  اهلل من خاللها  يوؤيِّد 

ه: "ُمْخبٌِر ُمْنُذ اْلَبْدِء ِبالأَِخيرِ، َوُمْنُذ اْلَقدِيمِ ِبَما َلْم ُيْفَعْل،   الحقيقي اأنَّ
ّ
االإله الحي

تِي" )�ِشْفر اإ�شعياء 46: 10(.
َّ

ر َقائًِل: َراأْيِي َيُقوُم َواأَْفَعُل ُكلَّ َم�شَ

�ِشْفر  وهو  اأال  المقدَّ�س  الكتاب  في  �ِشْفر  ل  باأوَّ القادمة  رحلتنا  تبداأ  �شوف 

ن كيف ابتداأ العالم. و�شوف تنتهي رحلتنا باآخر �ِشْفر في  ُيَدوِّ التَّكوين الذي 

النهائية في  الذي ُيخبرنا عن االأحداث  الروؤيا  �ِشْفر  اأال وهو  المقدَّ�س  الكتاب 

تاريخ العالم. 

ة ما يقوله الكتاب المقدَّ�س عن الما�شي  حَّ َلِكْن كيف ُيمكننا اأن َنِثق في �شِ

ق منه، والم�شتقبل الذي ال ُيمكننا معرفته؟ ُيمكننا ذلك  الذي ال ُيمكننا التحقُّ

عن طريق تطبيق نف�س المنطق الذي َنِثق من خالله باأنَّ ال�شم�س �شُت�شرق غًدا. 

 ُمنذ اآالف ال�شنين. فاالأر�س لم ُتْخِفْق يوًما 
ٌّ
فنظامنا ال�شم�شي له �ِشِجلٌّ مثالي

ا  َوران، وال�شم�س َلْم ُتْخِفق يوًما في اأن ُت�ْشِرق وتغرب. وهكذا الحال اأي�شً في الدَّ

فاإنَّ  اإثباته،  ُيمكن  كّل ما  المقدَّ�س. فمن خالل  الكتاب  بنبوءات  يتعلَّق  فيما 

.
ٌّ
كتاب اهلل له �ِشِجلٌّ ِمثالي
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ي اهلل  َتَحدِّ

اإذا  قت.  تحقَّ قد  ُنبوءات  ا  اأي�شً يحتوي  كتابهم  اأنَّ  الُمتديِّنين  بع�س  َيدَّعي 

ُيَقدِّم لك قائمة ق�شيرة  اأن  اأحدهم يزعم ذلك، اطلب منه بكّل احترام  �شمعت 

اأنه لن يتمّكن من  ات في كتابه. على االأرجح  ُنُبوَّ اأربع  اأو  اأهم ثالث  تحتوي 

اأنَّ  ِمْن  اًل  اأوَّ ق  َتَحقَّ ات،  بوَّ النُّ تلك  على  اأمثلة  لك  َقدَّم  اأنه  حال  في  لكن  ذلك. 

ات ُكتبت قبل وقوع االأحداث، ثم قابلها مع �شجّل التاريخ المدني لتتاأّكد  ُبوَّ النُّ

ات التي قد ياأتي بها  ُبوَّ  فاإنَّ كّل النُّ
ّّ
قها. من اختباري ال�شخ�شي ة َتَحقُّ حَّ من �شِ

ات غام�شة وغير �شحيحة. هوؤالء االأ�شخا�س هي ُنُبوَّ

االأديان  لكّل  التحدِّي  هذا  الحقيقي   
ّ
الحي اهلل  ُيَقدِّم  الوا�شح،  ال�شبب  لهذا 

واأ�شباه االآلهة:

َناَمُكْم  ُموا ُحَجَجُكْم .... اأَْح�ِشُروا اأَ�شْ ، َوَقدِّ بُّ
َّ

َدْعَواُكْم َيُقوُل الر وا  "اْعرِ�شُ
َعَلى  اأَْطلُِعوَنا  اْلَغابَِرةِ.  االأُُموِر  َوَعِن  َتْقَبُل،  اْلُم�شْ بِهِ  َياأْتِي  ا  َعمَّ لُِيْنبُِئوَنا 

ا، 
ًّ

ر  �شَ
ْ

م ا. اإِيُتوا بُِمْعِجَزٍة َخْيًرا َكاَنْت اأَ قًّ َ
ُكْم اآلَِهٌة ح نَّ

اأَْحَداِث اْلَغْيِب َفَنْعَلَم اأَ

َطفِيُكْم  َء، َوِفْعُلُكْم َعَدٌم، َواَل َي�شْ
ْ

ي ْنُتْم اَل �شَ َتَنا اأَْو ُرْعَبَنا. َوَلِكْن اأَ ُتثِيُر َدْه�شَ

ْج�ِض" )�ِشْفر اإ�شعياء 41: 21-24؛ ترجمة الحياة(.
ِّ

�ِشَوى الر

ة ُمتناهية، فاإنَّ  قت بدقَّ لة قد َتَحقَّ ات ُمحدَّدة وُمف�شَّ عندما يتعلَّق االأمر بُنُبوَّ

 بتوثيق ر�شالته للب�شر 
ّ
الكتاب المقدَّ�س َينفرد بذلك. فقد قام اهلل الحقيقي الحي

من خالل كتابته للتاريخ قبل اأن يحدث. 

قت هي توقيع اإ�سبع اهلل. ات التي َتَحقَّ ُبوَّ اأجل، النُّ

َمك!" األ ال�سَّ ْيًئا َعِن الَماءِ، ل َت�سْ "اإذا اأَرْدَت اأْن َتْعرَِف �شَ
- َمَثل �شيني

تََخيَّل ما يلي:
، َتْخُطُر في بالك فكرة  ة اأحد االأنهار في يوٍم حارٍّ فَّ فيما اأنت َت�شير على �شِ

المياه قوي؟  ُمنا�شبة؟ هل تيار  المياه  باحة فتت�شاءل: هل درجة حرارة  ال�شِّ

هل االأحوال العامة مالئمة؟ 

َمك.  ُحنا الَمَثل ال�شيني اأالَّ ن�شاأل ال�شَّ َيْن�شَ

ُيمكنه  ال  النهر  في  يعي�س  الذي  َمك  ال�شَّ اأنَّ  الَمَثل  هذا  ُيْخِبُرنا  لماذا  ُترى 

ُلغتنا!(؟  يتكّلم  ال  َمك  ال�شَّ اأنَّ  جانب  )اإلى  المياه"  "حالة  عن  ُيخبرنا  اأن 

َيْفَتِقر  الأّنه  الالزمة  المعلومات  ُيَقدِّم  اأن  َمك  لل�شَّ ُيمكن  ال  ُمتناهية،  بب�شاطة 

ة خبرة خارج ِنطاق المياه التي يعي�س فيها. فهو ال َيعرف �ِشوى عالم  اإلى اأيَّ
 

المياه الموحلة. 

ولماذا  فيه  نعي�س  الذي  العالم  هذا  نفهم  اأن  اأردنا  اإذا  ُم�شابٍه،  َنْحٍو  على 

المحدودة  االإن�شان  دائرة  خارج  من  المعلومات  تاأتي  اأن  يجب  هنا،  نحن 

والُمتمحورة حول ذاته. 
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ر هذه المعلومات لكّل َمن يطلبها.  الَخَبر الُمْفِرح هو اأنَّ اإله ال�شماء َوفَّ

ْقوِيمِ  ْوبِيِخ، لِلتَّ ْعلِيمِ َوالتَّ "ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموًحى ِبهِ ِمَن اهللِ، َوَناِفٌع لِلتَّ
.)16 :3 " )ر�شالة تيموثاو�س الثانية 

ِّ
ذِي ِفي اْلبِر اأِْديِب الَّ َوالتَّ

َلِكْن كيف َنْعَلُم اأنَّ االأ�شفار المقدَّ�شة ُموحى بها من ِعْند اهلل؟ لقد راأينا في 

َمَته االأ�شلّية على الكتاب المقدَّ�س من  ابق كيف و�شع الخالق َب�شْ الف�شل ال�شَّ

قت الحًقا. ات َتَحقَّ ات في �شفحاته؛ وهي ُنُبوَّ ُبوَّ خالل َت�شمينه مئات النُّ

البعيد  الم�شتقبل  ًة تلو االأخرى عن 
َّ
َمر اأ  اأن يتنبَّ اهلل هو الوحيد الذي يقدر 

ة فائقة )100 بالمئة(.  بِدقَّ

اأعلن  اأنه  اأال وهي  َوْحيه  ة  حَّ لتاأكيد �شِ اهلل  اأخرى و�شعها  وهناك طريقة 

 الُع�شور. 
ِّ
َم�شيئته للعديد من االأنبياء على َمر

شاهد واحد غير كاٍف

ا  ٍة مَّ ا اأَْو َخِطيَّ اٍن ِفي َذْنٍب مَّ اِهٌد َواِحٌد َعَلى اإِْن�شَ قال اهلل لمو�شى: "َل َيُقوُم �سَ

ُهودٍ  اِهَدْيِن اأَْو َعَلى َفِم َثاَلَثةِ �سُ تِي ُيْخِطُئ بَِها. َعَلى َفِم �سَ ِمْن َجِميِع اْلَخَطاَيا الَّ

َيُقوُم الأَْمُر" )�ِشْفر التَّثنية 19: 15(.

هذا المبداأ معروف في كّل اأنحاء العالم. فالَمحاكم القانونّية َتْطُلب وجود 

اأنها  ة �شهادة على  اأيَّ ق من االأحداث. وقبل قبول  اأكثر من �شاهد واحد للتَحقُّ

�شحيحة، يجب تاأييدها ودعمها بالعديد من الم�شادر الموثوق بها. 

َعُه  عندما اأعلن اهلل الَحقَّ للنا�س فهو لم يتغا�َس عن هذا القانون الذي َو�شَ

اِهٌد َواِحٌد." فالكتاب المقدَّ�س ُيعلن اأنَّ  ا والذي يقول: "ال َيقوُم �شَ هو �شخ�شّيًّ

َجِميَع  َتَرَك   ... ِفيَها  َما  َوُكلَّ  َواْلَبْحَر  �ضَ 
ْ

َواالأَر َماَء  ال�شَّ َخَلَق  ذِي  الَّ  
ّ

اْلَحي "االإِله 
�ُشل 

ُّ
اِهدٍ ..." )اأعمال الر ُه ِباَل �سَ ُه َلْم َيْتُرْك َنْف�سَ ُلُكوَن ِفي ُطُرِقِهْم َمَع اأَنَّ االأَُممِ َي�شْ

.)17-15 :14

الخليقة  "�شهادة  لديهم  العالم  عن  انعزااًل  االأر�س  قبائل  اأكثر  فحتى 

الداخلية"  ال�شمير  الخالق( و"�شهادة  التي عملها  االأ�شياء  )روؤية  الخارجية" 

وجه  على  اإن�شاٍن  فكّل  ة(.  واالأبديَّ والخطاأ  بال�شواب  الفطري  )االإح�شا�س 

ُعْذَر  "ال  الب�شر  اأنَّ  اهلل  ُيعلن  لذلك،   . الَحقِّ اأو  النُّور  ِمَن  ا  َقْدَرً اأُعطي  االأر�س 

 ومع هذا فاإّنه َيِعُد باأّنه �شُيعطي مزيًدا ِمَن النُّور لكّل من َي�شعى ِبِجدٍّ 
78

 َلُهم".

لمعرفة خالقه.

َشهادة ُمستمرة

اهلل لم َيْتُرك نف�شه بال �شاهٍد اأبًدا. ففي االألف �شنة االأولى من تاريخ الب�شرية، 

ه َلُهم من خالل ال�شهادة  ا ب�شورة ُمبا�شرة اأو اأنه اأعلن َحقَّ تكلَّم اهلل للنا�س اإمَّ

 930 االأر�س(  اإن�شان على وجه  ل  )اأوَّ اآدم  االأوائل. فقد عا�س  للب�شر  ال�شفهيَّة 

�شنة. لذلك فاإنَّ الب�شر الذين عا�شوا في االألف �شنة االأولى من تاريخ الب�شرية ال 

ُعْذر لهم في عدم معرفة الحق ب�شاأن خالقهم الأّنه كان بمقدورهم اأن يتحدَّثوا 

 كان ُعْمر االإن�شان يزيد على ُعمره 
79

اء(. ْين" )اآدم وحوَّ مع "ال�شاِهَدْين االأ�شليَّ

ة. بعد ذلك، َحدَّد الخالق ُعْمر االإن�شان ب�شبعين 
َّ
الحالي بحوالى اإحدى ع�شرة َمر

ةِ  اْلُقوَّ َمَع  َكاَنْت  ْن  َواإِ َنًة،  �شَ ْبُعوَن  �شَ  
َ

ِهي �ِشنِيَنا  اُم 
َّ
"اأَي تقريًبا:  �شنة  ثمانين  اأو 

َنًة ..." )المزمور 90: 10(. َفَثَماُنوَن �شَ

نِّ  ال�شِّ في  ُمتقدًِّما  َرُجاًل  اهلل  اختار  الميالد،  قبل   1920 �شنة  نحو  وفي 

واأطلق عليه ا�شم اإبراهيم. ووعد اهلل اإبراهيم اأنه �شيجعله �شعًبا ُيَعلِّم من خالله 

هذا  خالل  ومن  للب�شر.  ته  ِخطَّ وعن  نف�شه  عن  ة  ُمهمَّ درو�ًشا  العالم  �شعوب 

ُثمَّ  الُمقدَّ�شة، ومن  االأنبياء واالأ�شفار  ا  اأي�شً ُير�شل اهلل  ال�شعب المختار، �شوف 

ا اإلى العالم. وفي نحو �شنة 1490 قبل الميالد، َدعا اهلل َرُجاًل  �شُير�شل الَم�ِشيَّ

ُجل "ُمو�شى" 
َّ
�شمي با�شمه. وكان ا�شم ذلك الر

َّ
ة ليكون النَّاِطق الر مَّ

من تلك االأُ

 

وَلَقُبُه "َكليُم اهلل".

6      َشَهادة ُمتناِغَمة
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َشهادة َمكتوبة
اأوحى اهلل لنبيِّه ُمو�شى اأن يكتب الجزء االأول من االأ�شفار المقدَّ�شة اأال وهو 

ره ب�شيغة مكتوبة  ه ويوفِّ ماء واالأر�س اأن ُيعِلن َحقَّ َد خالق ال�شَّ وراة". فقد َق�شَ "التَّ
لالأجيال القادمة اإلى نهاية الدَّهر. لهذا فقد و�شع في عقل ُمو�شى الكلمات التي 

د كلمته لل�شعوب بُمعجزات اأجراها على يد مو�شى.  يريده اأن يكتبها. كما اأنه اأَيَّ

ة اأعلنها مو�شى للم�شريِّين والِعبرانيِّين. وقد  كما ك�شف اهلل عن اأحداث ُم�شتقبليَّ

ك.  ة. وهكذا، َلْم يترك اهلل اأيَّ َمجاٍل لل�شَّ قت نبوءات مو�شى بِدقَّ َتَحقَّ

ا ِمَن االعتراف باأنَّ 
ًّ
ا – َمَفر َكً لهذا، لم َيِجد النا�س – ِبَمْن فيهم االأكثر َت�َشكُّ

80
 الحقيقي.

ّ
اهلل الذي تكلَّم من خالل ُمو�شى هو االإله الحي

نوا كلمة اهلل  ل في �شل�شلة طويلة ِمَن االأنبياء الذين َدوَّ كان مو�شى هو االأوَّ

 وقد جاء هوؤالء االأنبياء ِمْن خلفيَّات 
81

على َمدى اأكثر من خم�شة ع�شر قرًنا.

االآخر غير  الِعْلم والثقافة والبع�س  ًرا في  ُمَتَبحِّ البع�س منهم  ُمختلفة وكان 

ُمتعلِّم. ورغم اأنهم عا�شوا في اأجيال ُمختلفة، اإالَّ اأنهم كتبوا ر�شالة ُمن�شجمة 

ومتوافقة االأجزاء من بدايتها اإلى نهايتها. 

اختار اهلل رجااًل مثل ُمو�شى وداود و�ُشليمان وحوالى ثالثين اآخرين لكتابة 

َقت بالفعل، باالإ�شافة  ات َتَحقَّ د كلمته بوعود وُنُبوَّ اأ�شفار العهد القديم. وقد اأيَّ

اإلى الكثير ِمَن االآيات والُمعجزات. 

ا في العهد الجديد، فنجد اأنَّ كّل التفا�شيل الُمتعلِّقة بالم�شيح – والدته،  اأمَّ

نها اأربعة رجال: َمتَّى،  وحياته وكلماته، واأعماله، وموته، وقيامته – قد َدوَّ

�ِشِجالَّت  االأربعة  جال 
ِّ
الر هوؤالء  ن  َدوَّ فقد  وهكذا،  ا.  ويوحنَّ ولوقا،  ُق�س، 

ْ
وَمر

لُبطر�س  اهلل  اأوحى  كذلك،  ُم�شتقلَّة.  �شهادات  اأربع  للعالم  ُمَقدِّمين  االإنجيل 

يَّاد �َشَمك(، وليعقوب ويهوذا )اأخوان غير �شقيَقين لي�شوع( ولبوُل�س )ُمَعلِّم  )�شَ

والُم�شتقبلي  الحالي  اهلل  د  َق�شْ بالتف�شيل  ُيَبيِّنوا  اأن  �شابق(  واإرهابي  ديني 

اأ  يتنبَّ والذي  المقدَّ�س  الكتاب  �ِشْفر في  اآخر  ا  يوحنَّ الر�شول  وقد كتب  ل�شعبه. 

ويريٍّ عن نهاية تاريخ العالم الذي نعرفه ونعي�س فيه.  باأ�شلوٍب َت�شْ

َشهادة ُمتناِغَمة 

في المْجَمل، ا�شتخدم اهلل اأربعين َرُجاًل تقريًبا على َمدى خم�شة ع�شر قرًنا 

ا،  هود لم يعرفوا بع�شهم بع�شً لتدوين َوْحيه للب�شر. وُرغم اأنَّ ُمعظم هوؤالء ال�شُّ

ة واحدة ور�شالة ُمتكاملة.  ل ِق�شَّ اإالَّ اأنَّ كّل ما كتبوه ُي�َشكِّ

ة الُمْن�َشِجَمة؟ رمدي ُيمكنه اأن َي�ْشُرَد مثل هذه الِق�شَّ وَمْن غيُر اهلل ال�شَّ

وَن  ي�سُ اْلقِدِّ اأَُنا�سُ اهللِ  َم  اٍن، َبْل َتَكلَّ اإِْن�شَ ٌة َقطُّ بَِم�ِشيَئةِ  ُه َلْم َتاأِْت ُنُبوَّ "الأَنَّ
وِح اْلُقُد�ِس" )2ُبْطُر�س 1: 21(. وِقيَن ِمَن الرُّ َم�سُ

الجديد  العهد  ُكتَّاب  في  كوا  ُي�َشكِّ اأن  الُع�شور   
ِّ
َمر على  الكثيرون  حاول 

ب�شكل  بوُل�س  الر�شول  ِكتابات  على  ُهجومهم  زوا  َركَّ َمْن  وُهناك  ور�شالته. 

خا�س. 

لكنَّ الر�شول ُبطر�س يو�شينا باأن نوؤمن بكتابات بول�س واأن ناأُخَذها على 

ا، َكَما َكَتَب اإَِلْيُكْم اأَُخوَنا اْلَحبِيُب ُبوُل�ُض  َنا َخَل�شً َمْحَمِل الِجدِّ: "َواْح�ِشُبوا اأََناَة َربِّ

ًما ِفيَها َعْن  ا، ُمَتَكلِّ �شً
ْ
َها اأَي ائِِل ُكلِّ �شَ

َّ
ِب اْلِحْكَمةِ اْلُمْعَطاةِ َلُه، َكَما ِفي الر ا بَِح�شَ �شً

ْ
اأَي

ابِتِيَن،  ُفَها َغْيُر اْلُعَلَماءِ َوَغْيُر الثَّ
ِّ

َياُء َع�ِشَرُة اْلَفْهمِ، ُيَحر تِي ِفيَها اأَ�شْ ورِ، الَّ
ُ

هذِهِ االأُم

ا، لَِهَلِك اأَْنُف�ِشِهْم" )ر�شالة ُبْطُر�س الثانية 3: 16-15(. َكَباِقي اْلُكُتِب اأَْي�سً

فكلُّ ما كتبه الر�شول بوُل�س ُمتناغم تماًما مع ما كتبه االأنبياء. وقد �َشِهَد 

اِهًدا  ْلُت َعَلى َمُعوَنٍة ِمَن اهللِ، َبقِيُت اإلى هَذا اْلَيْوِم، �شَ بوُل�س عن نف�شه: "َفاإِْذ َح�شَ

ْن  ُه َعتِيٌد اأَ ى اأَنَّ َم الأَْنبَِياُء َوُمو�سَ ْيًئا َغْيَر َما َتَكلَّ ِغيرِ َواْلَكبِيرِ. َواأََنا َل اأَُقوُل �سَ لِل�شَّ

�ُشل 26: 22، 27(.
ُّ
ِمُن ... ِبالأَْنبَِياِء؟" )اأعمال الر َيُكوَن ... اأَُتوؤْ

ُمتناِغَمة أَم غير ُمتناِغَمة

ُنها �شهادته، بل  مَّ اِهد بالثقة ال ُتقا�س بكّمية الحّق التي َتَت�شَ اإنَّ َجدارة ال�شَّ

الحكاية  ِمْن خالل  ذلك  تو�شيح  وُيمكننا  َتناُغِمها.  عدم  اأو  �َشهادته  بتناُغم 

ريفة التالية: الطَّ
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عن  َيتغيَّبوا  اأن  اأ�شدقاء  اأربعة  ر 
َّ
َقر الجميلة  يف  ال�شَّ اأيام  اأحد  في 

اطئ. وفي �شباح اليوم التالي  المدر�شة لكي َي�شتمتعوا بيومهم على ال�شَّ

اأخبروا ُمعلِّمتهم اأنهم ا�شطروا للتغيُّب عن المدر�شة ب�شبب ُم�شكلة في 

َتْعلو  واالبت�شامة  قالت  حين  بالراحة  �َشَعروا  وكم  �َشيَّارتهم.  اإطار 

َوْجَهها: "ح�شًنا، لقد فاتكم امتحان ق�شير يوم اأم�س." لكنها اأ�شافت 

ل  وؤال االأوَّ على الفور: "اجل�شوا في اأماكنكم واأْخِرجوا قلًما وورقة. ال�شُّ

 
هو: اأيُّ اإطاٍر كان �َشَبب الُم�شكلة؟"82

َقة وغير �شحيحة. وبالطبع، اأظهرت اإجاباتهم الُمتعار�شة اأنَّ ق�شتهم ُمَلفَّ

فاإنَّ  الُمتناق�شة،  االأربعة  التالميذ  هوؤالء  �َشهادة  ِمْن  النقي�س  على  لكن 

هود والُكتَّاب على مدى  �َشهادة اهلل ُمتناِغَمة. فقد ا�شتخدم خالقنا ع�شرات ال�شُّ

. ته بتناُغٍم تامٍّ اأجيال عديدة لكي ُيْعِلن عن نف�شه وعن ِخطَّ

الُمتناق�شة،  ة  الب�شريَّ والفل�شفات  للديانات  الهائج  الُمحيط  و�شط  وفي 

وهذه  عليها.  نفو�شنا  ترتاح  لكي  لنا  وحفظها  ثابتًة  �شخرًة  اهلل  اأعطانا 

خرة هي كلمته.  ال�شَّ

اْنَتَبْهُتْم  اإِِن  ًنا  َتْفَعُلوَن َح�شَ تِي  الَّ اأَْثَبُت،  َوِهَي  ُة،  َبوِيَّ النَّ اْلَكلَِمُة  "َوِعْنَدَنا 
ا ِفي  �شً

ْ
اإَِلْيَها، َكَما اإلى �ِشَراٍج ُمنِيرٍ ِفي َمْو�ِشٍع ُمْظلٍِم، ... َولِكْن، َكاَن اأَي

َيْتَبُع  ُموَن َكَذَبٌة، ... َو�شَ ا ُمَعلِّ ْي�سً َيُكوُن ِفيُكْم اأَ ْعِب اأَْنبَِياُء َكَذَبٌة، َكَما �شَ ال�سَّ

ِفي  َوُهْم   . اْلَحقِّ َطرِيِق  َعَلى  ُف  ُيَجدَّ َببِِهْم  بِ�شَ ذيَن  الَّ َتْهُلَكاِتِهْم.  َكثِيُروَن 

الثانية  ُبْطُر�س  )ر�شالة    "... َعةٍ  نَّ ُم�سَ ِباأَْقَوال  ِبُكْم  ِجُروَن  َيتَّ َمِع  الطَّ

 .)3 :2-19 :1

أنبياء َكَذَبة

َّبِّ ُتحذُِّرنا من االأنبياء والُمعلِّمين االأنانيِّين الُممتلئين 
وهكذا، فاإنَّ كلمة الر

ِبُكْم  ُيتاِجروَن  َمِع  الطَّ َعٍة"]بداِفِع  نَّ جرِوَن بُِكْم باأقوال ُم�شَ "يتَّ بالطمع والذين 

ا َعديدة عن  �شً  ويحتوي الكتاب المقدَّ�س ِق�شَ
83

َفِة الُمَزْخَرَفِة[.
َّ
باالأقواِل الُمَحر

ِمْن  ِبها  موحى  كانت  ر�شالتهم  َلِكنَّ  اهلل،  بكالم  يتكلَّمون  اأنهم  عوا  ادَّ رجال 

ل 22: 22(. "ُرْوِح الَكِذِب" )�ِشْفر ُملوك االأوَّ
 850 ُوِجَد فيها  اإ�شرائيل  تاريخ  ف فترة في  َي�شِ المقدَّ�س  الكتاب  اأنَّ  كما 

ا. وُرغم اأنه كان هناك 7000  نبًيا كاذًبا، ونبيًّا حقيقًيا واحًدا فقط هو اإيليَّ

اأن  اختاروا  النا�س  ماليين  اأنَّ  اإالَّ  الواحد،  الحقيقي  باهلل  يوؤمنون   
ٍّ
ِعبراني

 
84

هود اأو االأنبياء الكذبة. دِّقوا ال�شُّ ُي�شَ

لهذا، كتب اأَحد اأنبياء اهلل االأَُمناء هو النبي ميخا:

وَن  َيْنَه�شُ ذِيَن  الَّ ْعبِي،  �سَ وَن  ُي�ِسلُّ ذِيَن  الَّ الأَْنبَِياِء  َعَلى  بُّ 
َّ

الر َقاَل  "هَكَذا 
ْيًئا،  �شَ اأَْفَواِهِهْم  ِفي  َيْجَعُل  اَل  ذِي  َوالَّ َلٌم’!  ‘�شَ َوُيَناُدوَن:  َنانِِهْم،  بِاأَ�شْ

ًبا" )�ِشْفر ميخا 3: 5(.
ْ

َيْفَتُحوَن َعَلْيهِ َحر

ر  َحذَّ فقد  لهذا  التاريخ.  َعْبر  االأخرى  تلو  ًة 
َّ
َمر وَيْحُدُث  َحَدَث  ما  هو  وهذا 

ي�شوع قائاًل:

ي  ذِي ُيوؤدِّ رِيُق الَّ ُه َوا�ِسٌع اْلَباُب َوَرْحٌب الطَّ ِق، الأَنَّ يِّ ْدُخُلوا ِمَن اْلَباب ال�شَّ "اُ
ْكَرَب  َيَق اْلَباَب َواأَ ذِيَن َيْدُخُلوَن ِمْنُه! َما اأَ�شْ اإلى اْلَهَلِك، َوَكثِيُروَن ُهُم الَّ

اِْحَترُِزوا  َيِجُدوَنُه!  ذِيَن  الَّ َوَقلِيُلوَن ُهُم  اْلَحَياةِ،  اإلى  ي  ُيوؤدِّ ذِي  الَّ رِيَق  الطَّ

ُهْم ِمْن َداِخل  ذِيَن َياأُْتوَنُكْم ِبثَِياب اْلُحْماَلِن، َولِكنَّ ِمَن الأَْنبَِياِء اْلَكَذَبةِ الَّ

ِعَنًبا،  ْوِك  ال�شَّ ِمَن  َيْجَتُنوَن  َهْل  َتْعرُِفوَنُهْم.  ثَِماِرِهْم  ِمْن  َخاِطَفٌة!  ذَِئاٌب 

ا 
َّ

َواأَم َدًة،  َجيِّ ْثَماًرا  اأَ َنُع  َت�شْ َدٍة  َجيِّ َجَرٍة  �شَ ُكلُّ  تِيًنا؟ هَكَذا  ِك  اْلَح�شَ ِمَن  اأَْو 

ًة" )اإنجيل َمتَّى 7: 17-13(. َنُع اأَْثَماًرا َردِيَّ ُة َفَت�شْ ِديَّ
َّ

َجَرُة الر ال�شَّ

اختفوا.  ُثمَّ  الكذبة  والُمَعلِّمين  االأنبياء  من  الكثير  َظَهر  الُقرون،   
ِّ
َمر على 

– بل  االآخر ماليين  البع�س  اقتاد  المئات واالآالف، بينما  روا في  اأثَّ البع�س 

ي اإلى الَهلك." ريق الذي ُيوؤدِّ ربما باليين – النفو�س اإلى "الطَّ
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الُعميان  اأولئك  من  واحًدا  ُت�شبح  اأن  ِمْن  نف�شك  َتحمي  اأن  اأردت  اإذا  لهذا، 

ا كاذًبا يقودهم اإلى "الهالك"، فعليك  "الكثيرين" الذين اختاروا اأن َيْتَبعوا نبيًّ
اأن َتمتحن تعاليم ذلك ال�شخ�س بالطريقة التالية:

ة 
َّ
وِي

َ
�ض الَنب أ�شفار الكتاب المقدَّ ا مع ا

ً
ر�شالة النبي الحقيقي َتن�شجم دائم

َقْته. 
َ
ب

َ
دة التي �ش الموؤكَّ

عوا اأنهم اأنبياُء ُمر�شلون ِمْن  ر في الحاالت الثالث التالية عن رجال ادَّ َفكِّ

عند اهلل. ُترى، هل كانوا اأنبياء حقيقيِّين اأَم َكَذبة؟ 

الحالة األولى: َمسيح "َمدفون" 

 الُع�شور ع�شرات االأ�شخا�س الذين َزُعموا اأنهم اأنبياء وُم�َشحاء؛ 
ِّ
ظهر على َمر

 َوِمْن بين هوؤالء اأبو عي�شى.
85

وقد جاء هوؤالء بعد َزَمن الم�شيح.

عا�س اأبو عي�شى الفار�شي في اأواخر القرن ال�شابع الميالدي. وكان اأتباعه 

ا، اإال اأنه ُيقال باأنه  ا الأّنه َوَعَدُهم بالنَّ�شر. ومع اأنه كان اأُِميًّ يوؤمنون اأنه الَم�ِشيَّ

األََّف ُكُتًبا. لكنَّ ر�شالته كانت تتعار�س مع االأ�شفار المقدَّ�شة. 

في  َيتبعوه  واأن  اليوم  في  ات 
َّ
َمر �شبع  لُّوا  ُي�شَ اأن  اأتباعه  عي�شى  اأبو  َعلَّم 

اهم بالحماية االإلهية. َلِكْن بعد اأن مات اأبو عي�شى في اإحدى  المعركة واعًدا اإيَّ

ًة اأخرى، ا�شطر اأتباعه 
َّ
ن من العودة اإلى الحياة َمر المعارك، وُدِفن، ولم يتمكَّ

اأن يعترفوا باأنه لم يكن الم�شيح.

قبل َزَمن اأبو عي�شى بوقٍت طويٍل، َحذَّر ي�شوع �شامعيه:

َعِظيَمًة  اآياٍت  َوُيْعُطوَن  َكَذَبٌة  ْنبَِياُء  َواأَ َكَذَبٌة   
ُ
َحاء ُم�شَ َيُقوُم  �شَ ُه  نَّ

"الأَ
َبْقُت  �سَ َقْد  اأََنا  َها  ا.  �شً

ْ
اأَي اْلُمْخَتاِريَن  َكَن 

ْ
اأَم َلْو  وا  ُي�ِشلُّ ى  َحتَّ َوَعَجائَِب، 

َواأَْخَبْرُتُكْم" )اإنجيل متَّى 24: 25-24(.

" انتحاريٌّ الحالة الثانية: "نَِبيٌّ

ْعب". كان جيم واعًظا م�شهوًرا  �س "جيم جونز" طائفة دعاها "َمْعَبد ال�شَّ اأ�شَّ

ُعِرف  وقد  بكاليفورنيا.  فران�شي�شكو  �شان  مدينة  في  ال�شبعينيات  اأوائل  في 

التي ترمي  الم�شاريع  ال�شيا�شة وفي  االآالف لالنخراط في  بقدرته على دفع 

على  القدرة  يمتلك  اأنه  وَزُعَم  "النبي"  نف�شه  جيم  َدعا  الفقراء.  ُم�شاعدة  اإلى 

رطان واإقامة الموتى.  �شفاء َمر�شى ال�شَّ

بعد ذلك، نجح جيم جونز في اإقناع اأكثر من األٍف من اأتباعه على الذهاب 

المجتمع  الجنوبية. وفي هذا  باأمريكا  "غويانا"  في  "جونزتاون"  اإلى  معه 

َلِكنَّ هذا  اأتباعه بحياة مليئة بال�شالم وال�شعادة.  "النبي جيم"  الجديد، وعد 

كّله كان كذبة كبيرة. 

لم يكن جيم اإالَّ ذئًبا �شر�ًشا بثوب َحَمل. فقد اأوردت �شحيفة �شان فران�شي�شكو 

كرونيكل بتاريخ 18 ت�شرين الثاني/نوفمبر 1978: "جونز ياأمر اأتباعه اأن 

يقتلوا اأنف�شهم عن طريق تناول ُحبوب ال�شيانيد. وكّل من َيرف�س �شُيعطى هذا 

ة. وهكذا، تّم العثور على 914  مَّ ُرغًما عنه. وقد تّم قتل االأطفال ِبُحَقن �شامَّ ال�شُّ

 
ُجثَّة في جونزتاون، ومن بينها ُجثَّة جونز نف�شه!"86

د س" غير ُمؤكَّ الحالة الثالثة: "ِكتاب ُمَقدَّ

ُوِلَد جوزيف �شميث في اأمريكا ال�شمالية �شنة 1805، ون�شاأ في مجتمع فقير 

 اهلل. كما 
ّ
َت�شوده الخرافات. وعندما اأ�شبح �شاًبا ابتداأ يقول لالآخرين اإنه نبي

 ا�شمه موروني.
ٍّ
عى اأنَّ اهلل َكلََّمُه عن طريق روؤى من خالل مالٍك نوراني اأنه ادَّ

تاأثيرها  وكان  اأو�شالي،  جميع  في  �َشَرت  ة  ُقوَّ "َتَملََّكْتني  جوزيف:  كتب 

ُظْلَمة  اكتنفتني  ُثمَّ  التكلُّم.  قادًرا على  اأَُعْد  فلم  انعقد  ِل�شاني  اأنَّ  لدرجة  قوًيا 

رهيبة َفَح�ِشْبُت لوهلٍة اأنني على و�شك الهالك." ُثمَّ اأ�شاف باأنَّ عموًدا من نور 

ال�شم�س، واأنَّ هذا العمود راح ينخف�س  اأعظم من نور  ظهر فوقه وكان نوره 

اأنَّ اهلل ك�شف له عن   واأعلن جوزيف 
87

ا�شتقر على راأ�شه. اأن  اإلى  �شيًئا ف�شيًئا 
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كتاب ُمَقدَّ�س جديد – كتاب المورمون. واأخبر اأتباعه اأنَّ الكتاب المقدَّ�س جاء 

اأتباعه  َعلَّم جوزيف  االأخير.  اإعالن اهلل  الجديد كان  واأنَّ كتابه  ِعْند اهلل،  ِمْن 

َدَقة عن اأموالهم، واأن  اأن َيتلوا �شلوات ُمعيَّنة، واأن ي�شوموا، واأن ُيخرجوا �شَ

ا. َلِكنَّ جوزيف كان ُيبيح لنف�شه اأن يعي�س حياًة  يفعلوا الخير، واأن َيقبلوه نبيًّ

هوات. ًة ُمنغم�شًة في ال�شَّ اأنانيَّ

�ُشهود  اأيِّ  ب�شهادات  مة  ُمَدعَّ َتُكن  لم  �شميث  جوزيف  "اإعالنات"  اأنَّ  وُرغم 

مع  يتعار�س  كتابه  اأنَّ  ورغم  �شهود(،  ثالثة  بوجود  عائه  ادِّ )رغم  اآخرين 

اأنَّ  اإالَّ   ،
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ة االأثريَّ واالكت�شافات  التاريخيَّة  الحقائق  ومع  المقدَّ�س  الكتاب 

كما  "المورمون".  ُتْدعى  التي  الِبْدَعة  َيعتنقون هذه  زالوا  ما  النا�س  ماليين 

�َشليها اإلى جميع اأنحاء العالم. وفي كّل 
ْ
اأنَّ كنائ�س المورمون الغنية ُتر�شل ُمر

مُّ العديد من النا�س اإلى ديانة المورمون )وُيطلق عليهم ا�شم "ِقدِّي�شو  يوم َيْن�شَ

اإذا قارنت  ون ُلطفاء، لكن  اأنا�س جادُّ ُمعظم المورمون هم  االأيام االأخيرة"(. 

ف�شوف  المقدَّ�س،  الكتاب  اأنبياء  وكتبه  اأعلنه  بما  جوزيف"  "النبي  ر�شالة 

تكت�شف اأنَّ الِكتاَبين ُمختلفان تماًما.

ِمَن الجهل اأن ُنَعلِّق م�شيرنا االأبدي على ر�شالة ُمتناق�شة وغير ُمتناغمة 

النََّظر عن  ف 
ْ
ر ِب�شَ اهلل وذلك  ِمْن عند   

ٌّ
َنِبي اإنه  نف�شه  قال عن  �شخ�س  اأعلنها 

اإلى  ْكَلُه  �شَ ُر  ُيَغيِّ ُه  َنْف�شَ ْيَطاَن  ال�شَّ "الأَنَّ  الكالم  َف�شاحته في  اأو  م�شتوى ذكائه 

�ِشْبهِ َمَلِك ُنوٍر!" )ر�شالة كورنثو�س الثانية 11: 14(.

دة رسالة ُمؤكَّ

ُرومية  )ر�شالة  بالَكذِِب"  اهللِ  "َحقَّ  كثيرون  فيه  ا�شتبدل  ُمَحيِّر  عالٍم  في 

 

ه بو�شوٍح تامٍّ عن االأ�شوات الكثيرة االأخرى الم�شادة.  1 :25(، َميَّز اهلل َحقَّ

ة  اأعلنها ب�شورة تدريجيَّ اأنه  د فيها اهلل ر�شالته هي  اأكَّ التي  ُرق  الطُّ اإحدى 

وبتناُغم َعجيب وتامٍّ الأنبياء كثيرين عبر اأجيال عديدة. وال ُيمكن الأحد �شوى 

 اأن ُيعطي َوْحَيًا كهذا.
ّ
 االأزلي

ّ
هذا الكاتب االإلهي

�شم 
َّ
الر هذا  في  االأربعون  جال 

ِّ
الر

على  نوا  َدوَّ الذين  �ُشل 
ُّ
الر ُيَمثِّلون 

َمدى اأكثر من 15 قرًنا ر�شالة اهلل 

اأ�شفار  في  دة  والموؤكَّ الُمتناغمة 

الكتاب المقدَّ�س. 

اأيَّ  ُيَمثِّل  الوحيد  االإن�شان  هذا 

َر�شول جاء بعد ذلك ُمَقدًِّما ر�شالًة 

دة.  ُمناق�شًة وغير ُموؤكَّ

اأنَّ  ُتبيِّن  التي  البراهين  من  العديد  ال�شابقة  القليلة  الف�شول  في  تناولنا 

ة اإقناع هذه الحقائق، فاإنَّ اأقوى  الكتاب المقدَّ�س هو كلمة اهلل. لكن ُرغم ُقوَّ

ة على ر�شالة اهلل هي اأن َت�شمعها، وَتفهمها، وَتقبلها.  ُحجَّ

على  َي�شمو  الذي  باالإله  ُفنا 
ِّ
ُتَعر اأمامنا  تنك�شف  التي  اهلل  كتاب  ة  ِق�شَّ اإنَّ 

اأفكارنا وعقولنا. كما اأنها َتْعِر�ُس اأمام اأعُيِننا َمْجد خالقنا وطبيعته الكاملة 

اأكيًدا  رجاًء  وُتعطيهم  الموت  من  خوفهم  من  الب�شر  ر 
ِّ
ُتَحر اإنها  المتوازنة. 

اهلل  اإلى  وتقودهم  فاتهم 
ّ
وت�شر طبيعتهم  ُتَغيِّر  اأنها  كما  االأبدية.  بالحياة 

الحقيقي الواحد. 

�شالة.
ِّ
لهذا، ال ُيمكن الأيِّ �شيطان اأو اإن�شان اأن يكون قد اأتى بمثل هذه الر

لكن اأرجو منك اأن ال تعتمد على كالمي فقط، بل:

االأولى  ت�شالونيكي  )ر�شالة  ْن"  بالَح�شَ ْك  َتَم�شَّ ْيءٍ،  �سَ ُكلَّ  ""اْمَتِحْن 
.)21 :5

6      َشَهادة ُمتناِغَمة
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ْخرِ."  ُجُل الَعاِقُل ... َبَنى َبْيَتُه َعَلى ال�سَّ
َّ

"الر
- )اإنجيل متَّى 7: 24(

في الموعظة على الجبل، َخَتَم َي�شوع النا�شريُّ ِعَظَته بهذه الكلمات:

ُهُه بَِرُجل َعاِقل، َبَنى َبْيَتُه  بِّ َمُع اأَْقَوالِي هذِهِ َوَيْعَمُل بَِها، اأُ�شَ "َفُكلُّ َمْن َي�شْ
َياُح، َوَوَقَعْت َعَلى 

ِّ
ِت الر ْخرِ. َفَنَزَل اْلَمَطُر، َوَجاَءِت االأَْنَهاُر، َوَهبَّ َعَلى ال�شَّ

َمُع  ْخرِ. َوُكلُّ َمْن َي�شْ ا َعَلى ال�شَّ �شً ُه َكاَن ُموؤَ�شَّ نَّ
ُقْط، الأَ ذلَِك اْلَبْيِت َفَلْم َي�شْ

ْمِل. 
َّ

ُه بَِرُجل َجاِهل، َبَنى َبْيَتُه َعَلى الر بَّ َواَل َيْعَمُل بَِها، ُي�شَ اأَْقَوالِي هذِهِ 

َت 
ْ
ي

َ
اْلب ذلَِك  َدَمْت  َو�شَ َياُح، 

ِّ
الر ِت  َوَهبَّ االأَْنَهاُر،  َوَجاَءِت  اْلَمَطُر،  َفَنَزَل 

ُقوُطُه َعِظيًما!" )اإنجيل متَّى 7: 27-24(. َقَط، َوَكاَن �شُ َف�شَ

َمَد في َوْجه العا�شفة والبيت الذي �َشَقط؟  ق بين البيت الذي �شَ
ْ
ما الَفر

االأ�شا�س!

فَبنى  الجاهل  ُجل 
َّ
الر ا  اأمَّ لب،  ال�شَّ ال�شخر  بيته على  َبنى  العاقل  ُجل 

َّ
فالر

مل القابل لالنجراف.
َّ
بيته على الر

وقد و�شع اهلل في الكتاب المقدَّ�س اأ�شا�ًشا َمتيًنا للر�شالة التي يريد للجميع 

ا  اأي�شً ُتْعَرف  )التي  وراة  التَّ هو  االأ�شا�س  وهذا  بها،  ويوؤمنوا  يفهموها  اأن 

بـ"�شريعة ُمو�شى" اأو "نامو�ض ُمو�شى" اأو "اأ�شفار ُمو�شى الخم�شة"(. 

كتاب البدايات 

ْفر االفتتاحي  ل التَّوراة االأ�شفار الخم�شة االأولى ِمَن الكتاب المقدَّ�س. ال�شِّ ُت�َشكِّ

َفنا 
َّ
هو "التكوين" ويعني "االأ�شل". و�ِشْفر التكوين هو كتاب البدايات الذي َعر

واالأ�شرة،  والزواج،  الب�شري،  والجن�س  والحياة،  االأر�س،  اأ�شل  على  اهلل  فيه 

ْفر اأجوبة الأكبر األغاز الحياة.  والمجتمعات، وال�شعوب، واللغات. ُيَقدِّم هذا ال�شِّ

َدر ال�شر؟ لماذا  َمْن هو اهلل؟ ِمْن اأين اأتى االإن�شان؟ لماذا نحن هنا؟ ما هو َم�شْ

يتاألَّم الب�شر؟ كيف ُيمكن هلل الكامل اأن َيْقَبل الَب�َشر الناق�شين؟

ح اأكثر  ة َتتَّ�شِ ورغم اأنَّ االإجابات عن هذه االأ�شئلة وغيرها ِمَن االأ�شئلة الهامَّ

في االأ�شفار الالحقة، اإالَّ اأنَّ �ِشْفر التكوين هو المكان الذي و�شع فيه الخالق 

المقدَّ�س هو  الكتاب  االأول في  ْفر  ال�شِّ فاإنَّ  لهذا  العري�شة الإجاباته.  الخطوط 

االأ�شا�س لكّل االأ�شفار التي َتليه. 

ة اهلل  ِقصَّ

نين.   اآالف ال�شِّ
ِّ
يحتوي الكتاب المقدَّ�س مئات الق�ش�س التي حدثت على َمر

ة في الوجود. ففي  ة واحدة – اأف�شل ِق�شَّ ل ِق�شَّ وهذه الق�ش�س جميعها ُت�َشكِّ

ة واحدة – اأف�شل َخَبر اأُذيع على االإطالق.  َع اهلل ر�شالة رئي�شيَّ ة َو�شَ هذه الق�شَّ

لنا بين  َتَنقُّ اأكثر من ذروة واحدة. فاأثناء  الدراميَّة هذه  ة اهلل  تحتوي ِق�شَّ

ة ُمده�شة  ة ُمرتفعة في االأناجيل االأربعة. كما اأننا ُنقابل ِقمَّ االأ�شفار، ُنقابل ِقمَّ

ا  اأي�شً يعني  الذي  الروؤيا  �ِشفر  هو  الُمقدَّ�س  الكتاب  في  �ِشْفر  اآخر  في  اأخرى 

"الَك�ْشف" اأو "االإعالن". 
زالت  ما  ة  الِخطَّ تلك  اأنَّ  اإالَّ  ته،  ِخطَّ لنا  ك�شف  اهلل  اأنَّ  ورغم 

 

غام�شة لكثيرين.  

7      األَساس
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األَهمُّ فالُمِهمُّ 
يتاألَّف  اأ�شحاًحا   1189 ل  اأ�شْ ِمْن  اأ�شحاًحا   50 التَّكوين  �ِشْفر  يحتوي 

ف،   واإذا افتر�شنا اأنك بداأت بقراءته دون َتوقُّ
89

منها الكتاب المقدَّ�س بُمجمله.

ف�شوف ُتنهيه بالكامل في ثالثة اأيام وثالث ليال تقريًبا. 

ق – اأثناء رحلتنا هذه – اإلى ُمعظم الق�ش�س الموجودة 
َّ
وُرغم اأننا �َشَنتطر

ز على بع�س الق�ش�س واالأحداث الرئي�شية  في الكتاب الُمقدَّ�س، اإالَّ اأننا �شُنركِّ

التي َتك�شف لنا "ال�شورة العامة" لخطة اهلل العجيبة للجن�س الب�شري. و�شوف 

من  االأولى  االأربعة  االأ�شحاحات  في  رحلتنا  وقت  من  كبيًرا  ُجزًءا  ِرف  َن�شْ

االفتتاحية تك�شف حقائق عظيمة  ال�شفحات  اإنَّ هذه  المقدَّ�س حيث  الكتاب 

ع اأخرى من كلمة اهلل.  موجودة في َموا�شِ

المقدَّ�س  الكتاب  من  االأولى  االأ�شحاحات  اأنَّ  اأخرى  ًة 
َّ
َمر د  نوؤكِّ لهذا، 

 

ة. بالغة االأهميَّ

ٍة ما الأحد االأطفال؟ هل نبداأ  د ِق�شَّ
ْ
ِمْن اأين نبداأ عندما نرغب في قراءة اأو �َشر

ة اأو نقفز اإلى النهاية قارئين �شطًرا هنا واآخر هناك؟ َكالَّ،  من ُمنت�شف الق�شَّ

ة. رغم ذلك فاإنَّ ُمعظم َمْن يقراأون الكتاب الُمقدَّ�س  بل اإّننا نبداأ من بداية الق�شَّ

ة اهلل لهم هو  قة منه. ُترى هل �َشَبب غمو�س ِق�شَّ
ِّ
َيكتفون بقراءة اأجزاٍء ُمتفر

َيتَّفق  عندما  ب  نتعجَّ وهل  اهلل؟  لكتاب  االأولى  ال�شفحات  قراءة  اأهملوا  اأنهم 

الكثيرون مع اأحمد الذي قال في ر�شالته االإلكترونية: "مو�شوع اأننا جميعنا 

ُخطاة ال معنى له بالن�شبة لي" )الف�شل 1(؟

ة اهلل ف�شوف ُنواِجه �شعوبة كبيرة  وهكذا، اإذا لم َنْعِرف ما هي بداية ِق�شَّ

ف�شوف  االأولى،  االأ�شحاحات  نفهم  لكن عندما  ة.  الق�شَّ اأجزاء  باقي  في فهم 

 
90

نفهم مغزى باقي االأجزاء.

البذرة الرئيسيَّة
ة  َتَخيَّل َحبَّة قمح واحدة. اإنها ال تبدو �شيًئا كثيًرا، لكن في داخل هذه الَحبَّ

يِّر هذه الحبة �ُشْنُبلة كاملة مليئة  د وقّوة عجيبة ُت�شَ ال�شغيرة َيْكُمُن رمز ُمَعقَّ

بالُحبوب. وَي�شرح لنا الكتاب المقدَّ�س هذه العملّية بقوله:

َقْمًحا  ُثمَّ  ْنُبًل،  �شُ ُثمَّ  َنَباًتا،  ًل  وَّ
اأَ بَِثَمرٍ.  َتاأْتِي  َذاتَِها  ِمْن  �ضَ 

ْ
االأَر "الأَنَّ 

ُق�س 4: 28(.
ْ
ْنُبِل" )اإنجيل َمر َملآَن ِفي ال�شُّ

ج الُحبوب والفاكهة والخ�شروات في الحال. كما  َتْن�شُ اأن ال  لقد �شاء اهلل 

ته ور�شالته ُدفعًة واحدة. وكما اأنَّ اهلل �شاَء اأن ُيعطي  اأنه �شاء اأن ال ُيْعِلن ِق�شَّ

اأن  ا  اأي�شً �شاء  فقد  ا،  تدريجيًّ تنمو  نباتات  خالل  من  االإن�شان  لج�شد  طعاًما 

ا.  ُيعطي غذاًء لُروح االإن�شان من خالل َحقٍّ ينك�شف تدريجيًّ

�ٍض. 
ْ

�ضٌ َعَلى َفر
ْ

�ٍض. َفر
ْ

�ضٌ َعَلى َفر
ْ

 َعَلى اأَْمرٍ. َفر
ٌ

 َعَلى اأَْمرٍ. اأَْمر
ٌ

ُه اأَْمر "الأَنَّ
ُهَنا َقلِيٌل ُهَناَك َقلِيٌل" )�ِشْفر اإ�َشعياء 28: 10(.

بكّل  َحقِّه  "بذور"  اهلل  فيها  زرع  اأر�س خ�شبة  التكوين قطعة  �ِشْفر  ُي�شبه 

عناية. ومن تلك الحقائق َنَمْت ر�شالته ون�شجت في االأ�شفار الِكتابيَّة االأخرى 

لُتعطي حياًة وانتعا�ًشا للعالم.

َجنين 

االأمور  الكثير من  ِمْن ك�شف  االإن�شان  ن  َتَمكَّ الحديثة،  التكنولوجيا  ل  ِبَف�شْ

التي كانت غام�شة في الما�شي. فمثاًل، ُيمكننا االآن اأن نرى �شوًرا وا�شحة 

للجنين الب�شري. وهذا اأمر رائع بالفعل! فخالل ثمانية اأ�شابيع ُت�شبح البوي�شة 

واأذنان  له عينان  الفول(  )بحجم حبة  االأم طفاًل كاماًل  َرِحم  داخل  الُمَلقَّحة 

الخا�شة.  ب�شمته  ا  اأي�شً وله  وقدمان،  و�شاقان  ويدان  وذراعان  وفم  واأنف 

ورغم اأّنه لم يكتمل تماًما اإالَّ اأّنه يمتلك جميع االأجزاء. 

7      األَساس
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وعلى نحٍو ُم�شابه فنحن َنْعَلم اليوم اأنَّ كّل حقيقة هاّمة ك�شفها لنا خالقنا 

عن نف�شه وعن خّطته للب�شر يمكن اأن نجدها في �شكل جنيني في �ِشْفر التكوين. 

 اهللِ" )�ِشْفر الروؤيا 
َّ

لكنَّ اأ�شفار الكتاب المقدَّ�س االأخرى هي التي تك�شف لنا "�ِشر

10: 7( �شيًئا ف�شيًئا. 

ِمَن  للكثيرين  ين  غام�شَ وق�شده  اهلل  �شخ�س  زال  ما  هذا،  يومنا  وحتى 

ُهوِر َوُمْنُذ  ر اْلَمْكُتوم ُمْنُذ الدُّ النا�س ُرغم اأنه ال حاجة لمثل هذا الُغمو�س: "ال�سِّ

ي�ِشيهِ" )ر�شالة كولو�شي 1: 26(. ُه الآَن َقْد اأُْظِهَر لِقِدِّ االأَْجَياِل، لِكنَّ

ه، َلِكْن يجب علينا اأواًل اأن ُنبدي َرغبتنا 
َّ
وهكذا، فاهلل يدعونا لكي نفهم �ِشر

في َفهمه. 

ِقَطع وأجزاء 

ال  التي  َعة  الُمَقطَّ ال�شورة  – اأُحجية  ما  َحدٍّ  – اإلى  المقدَّ�س  الكتاب  ُي�شبه 

ال�شحيحة.  اأماكنها  اأجزائها في  بعد و�شع جميع  اإالَّ  ف عليها 
ُّ
التعر ُيمكننا 

بع�س االأجزاء َتتطابق مع بع�شها ب�شهولة، في حين اأنَّ بع�س االأجزاء االأخرى 

�شعبة التركيب. لهذا يلزمنا ال�شبر والعزم. كذلك، ال ُيمكن للحيرة اأن َتنجلي 

ل في كلمة اهلل.  �شنا وقًتا كافًيا للتاأمُّ ة اهلل اأن تنك�شف لنا اإالَّ اإذا َخ�شَّ وال لخطَّ

من  الموهوبين  ال�شحفيِّين  اأحد  ُمرا�شلة  بامتياز  َحظيُت  �شابق  وقت  في 

ا اإالَّ اأننا اأ�شبحنا �شديَقين. وقد كتب لي في  لبنان. ومع اأننا لم نلتِق �شخ�شيًّ

ر�شالته االإلكترونية االأولى:

ال أعتقد أّنه ُيمكن الوصول إلى نتيجة إيجابية حاسمة بشأن الَحّق الُمطلق.

عته اأن ي�شع جانًبا كّل اأفكار �شابقة لديه واأن يقراأ بنف�شه الكتاب  لكني �َشجَّ

المقدَّ�س وي�شمح له باأن َي�ْشَهَد لنف�شه. وهذا هو ما فعله هذا ال�شحفي كما ُتبيِّن 

ر�شالته التالية:

لقد قرأُت العهد الجديد باللغة العربية وأنوي أن أبدأ بقراءة العهد القديم. قبل 

اليوم، كنت أقرأ أجزاء ُمتفرِّقة منه. واآلن وجدت أمامي إجابات عن أسئلة كثيرة 

لرسالة  أعمق  احتراًما  هذه؟  قراءتي  ِمْن  َجَنْيُت  ماذا  ِذهني...  في  تدور  كانت 

س ال كمجموعة من  س. كذلك، فقد بدأت أنظر إلى الكتاب الُمقدَّ الكتاب المقدَّ

ة ُمغيِّرة بالفعل لحياة اإلنسان...  الواجبات الدينيَّة التي ال ُتْحِدث أيَّ تغيير، بل كُقوَّ

ا هو موجود بين أيدينا. ق ِممَّ لقد اكتشفت أنه ربما توجد طريقة للتحقُّ

ًرا: ح موؤخَّ وقد َو�شَّ

لقد اتَّخذُت خطوة كان ينبغي َعَليَّ اتخاذها منذ زمن طويل. وأنا أدرك اآلن أنه 

س، اإذ إنَّه كتاب ينبغي أن ُيقرأ مراًرا  ال يكفي أن أقول إّنني قرأت الكتاب المقدَّ

وتكراًرا. والعجيب أنَّ الكثير من أسئلتي تالَشت في ِظلِّ هذا الكتاب.

ُجل.
َّ
ح لهذا الر لقد ابتداأت ر�شالة اهلل َتتَّ�شِ

ح  لَتتَّ�شِ العظمى  التاريخ  اأُحجية  اأجزاء  اأهم  ب  ُنَركِّ �شوف  حلة 
ّ
الر في هذه 

ة اهلل العجيبة ور�شالته.  اأمامنا ق�شَّ

�شوف َنكت�شف مكان جميع "القَِطع واالأجزاء" اأثناء "مواظبتنا على قراءة" 

اأ�شفار الكتاب الُمقدَّ�س باأنف�شنا.

رسائل ُحب

اأّن م�شاعره تجاهها كانت قوية  ا كان يحب فتاة. ورغم  اأنَّ ُجنديًّ ُيحكى 

اإالَّ اأنَّ م�شاعرها هي لم تكن وا�شحة تجاهه. بعد فترة َتمَّ اإر�شال الجندي اإلى 

له  ُتر�شل  لم  اأّنها  اإالَّ  الفتاة،  تلك  ُمرا�شلة  ه واظب على  اأنَّ وُرغم  بعيدة.  اأر�س 

 

ة ر�شالة. اأيَّ

7      األَساس
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اأخيًرا، عاد الُجندي اإلى وطنه. وكانت اأولى محطاته هي زيارة الفتاة التي 

ُيِحبُّها. وُرغم اأنه َوَجدها في البيت واأنها َبَدت م�شرورة لروؤيته، اإالَّ اأن �شندوًقا 

َيعلوه الغبار مو�شوًعا في زاوية الحجرة ك�شف عن م�شاعرها الحقيقية ِمْن 

َنحوه. فقد كان ال�شندوق مليًئا بر�شائل لم ُتْفَتح – ر�شائله هو.

ماء إلى األرض  ِمَن السَّ

اإنَّ اأ�شفار الكتاب المقدَّ�س هي بمثابة مجموعة من الر�شائل المبعوثة من 

ماوات واالأر�س على ذاِتِه، وُيَعبِّر لك  ُفَك خالق ال�شَّ
ِّ
اهلل لك. وفي كتاباته، ُيَعر

عن محبته، وُيخبرك كيف ُيمكنك اأن تحيا معه بفرح ومجد في بيته االأبدي.

واإليك هذا الجزء من "ر�شالة" اأر�شلها اهلل اإلى االأر�س قبل 2700 �شنة: 

ا 
ْ
اَلو

َ
َتع ٌة  َلُه فِ�شَّ  

َ
�ض

ْ
َلي ذِي  الَّ

َ
اهِ، و

َ
اْلمِي إلى  ا وا 

ُّ
َهُلم ا 

ً
مِيع

َ
اْلعَِطا�ُض ج َها 

ُّ
أَي "ا

عٍ؟ 
َ
ب �شَ رِ 

ْ
لَِغي  

ْ
ُكم

َ
ب

َ
َتع

َ
و زٍ، 

ْ
ُخب رِ 

ْ
لَِغي ًة  فِ�شَّ َتزُِنوَن  اَذا 

َ
...لِم ُكُلوا. 

َ
و وا 

ُ
َتر ا�شْ

أَمِيُلوا  ا  .
ْ
ُكم

ُ
أَْنُف�ش ا مِ 

َ
�ش بِالدَّ ْذ  ْلَتَتَلذَّ

َ
و  ،

َ
ب

ِّ
ي الطَّ ُكُلوا 

َ
و ا 

ً
اع

َ
تِم

ْ
ا�ش لي  وا 

ُ
َتمِع

ْ
ا�ش

 ... ا 
ًّ

دِي
َ
أَب ا ًدا 

ْ
ه

َ
ع  

ْ
َلُكم  

َ
أَْقَطع ا

َ
و  .

ْ
ُكم

ُ
أَْنُف�ش ا ا 

َ
ي

ْ
َفَتح وا 

ُ
ا�شمع  .

َّ
إَِلي ا وا 

ُّ
َهُلم

َ
و  

ْ
آَذاَنُكم ا

 
ْ
قُِكم

ُ
ُطر ْن 

َ
ع قِي 

ُ
ُطر  

ْ
َلت

َ
ع هَكَذا  �ِض، 

ْ
أَر اال نِ 

َ
ع اُت 

َ
او

َ
م

َّ
ال�ش َلتِ 

َ
ع ا 

َ
َكم ُه  أَنَّ ال

أَْفَكارُِكْم" )�ِشْفر اإ�َشعياء 55: 3-1، 9(. ْن ا
َ

أَْفَكارِي ع ا
َ

و

مع محبتي،

خالقك

ُترى، هل فتحت ر�شائله التي اأر�شلها اإليك؟ وهل قراأتها؟ وهل اأجبت عنها؟

حلة.
ِّ
َتعاَل لنبداأ الر

8 - َمْن ُهَو اهلل
9- ال َمثيَل لُُه

ة 10- َخليَقة خاصَّ
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12- ناموس الَخطيَّة والَموت
13- الرَّْحَمة والَعدالة
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15- َمأزق ُمزدوج

16- نَْسل الَمرأة 
17- َمْن يَكوُن هذا؟

18- ِخّطة اهلل األزليَّة

بائح  19 - َشريعة الذَّ

20- َذبيَحة َعظيَمة

21- ِدماٌء تُْسَفك

22- الَحَمل

ل الُكتُب 23- حتّى تَُكمَّ

24- قد أُْكِمل!

25- موٌت يَْهِزُم الَموت

26- ُمتََديِّن وبَعيد عن اهلل

اني الُجزء الثَّ
حلة الرِّ

اكتشاف اللُّغز



8
َمْن ُهَو اهلل
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 تبدأ الرِّحلة ِمْن حيث يبداأ كتاب اهلل – 
 الُع�شور:

ِّ
باأحد اأعظم االإعالنات على َمر

 " َماَواِت َوالأَْر�سَ ""ِفي اْلَبْدِء َخَلَق اهلُل ال�سَّ
)�ِشْفر التكوين 1: 1(.

 لم َتُقم اأية محاولة للبرهنة على وجود اهلل. 

فهو ُبرهان ذاته. 

في  جديدة  اأقدام  اآثار  راأيت  ُثمَّ  ُمنعزل  �شاطئ  على  ى  تتم�شَّ كنت  اإذا 

اأنَّ  َتعلم  فاأنت  هناك.  الوحيد  ل�شت  اأنك  الحال  في  ت�شتنتج  ف�شوف  مال، 
ِّ
الر

لي�شت هي  والمياه  الرياح  اأنَّ  َتعلم  اأنك  كما  الَعَدم.  ِمَن  َتْوَجد  لم  االآثار  تلك 

واثق  واأنت  ما.  �شخ�ٍس  اأقدام  اآثار  هي  االآثار  فهذه  ت�شكيلها.  في   ال�شبب 

ِمْن ذلك.

مال التي 
ِّ
َلِكنَّ كثيرين ُيجادلون باأنهم ال َيْدرون ما اإذا كان هناك خالق للر

لهذا، راح  االآثار وراءه.  َتَرَك تلك  الذي  االأقدام ولل�شخ�س  اآثار  نت عليها  َتَكوَّ

اأمثال هوؤالء َيبحثون عن َتبريرات لكيفيَّة وجود َخليقة بدون خالق. وقد َخَرَج 

لة تقول اإحداها اإنَّ هناك �شل�شلة من االأ�شباب التي تمتّد  البع�س بنظرّيات ُمَطوَّ

"البداية"  يدعونه  ما  اإلى  لون  َي�شِ لكن عندما  الما�شية.  ال�شنين  اإلى باليين 
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فاإنهم يكت�شفون اأنهم لم َيقتربوا ولو قلياًل من اإجابة ال�شوؤال الجوهري: َمْن 

اأوَجَد كّل هذا؟

اأَْظَهَرَها َلُهْم،  نَّ اهلَل 
يقول الكتاب المقدَّ�س: "اإِْذ َمْعرَِفُة اهللِ َظاِهَرٌة ِفيِهْم، الأَ

ُقْدَرَتُه  ُنوَعاِت،  ِباْلَم�سْ ُمْدَرَكًة  اْلَعاَلمِ  َخْلِق  ُمْنُذ  ُترَى  اْلَمْنُظوَرةِ  َغْيَر  وَرُه 
ُ

اأُم نَّ 
الأَ

ُهْم بَِل ُعْذٍر" )ر�شالة رومية 1: 20-19(. ى اإِنَّ َة َواَلُهوَتُه، َحتَّ َمدِيَّ
ْ

ر ال�شَّ

اإنَّ الَمنطق هنا ب�شيط: فالخليقة َتقت�شي وجود خالق. وكما اأنَّ هذا الَمنطق 

اأو  َكبات، 
ْ
َمر اأو  اأقدام،  اآثار  كان  )�شواء  االإن�شان  َي�شنعه  ما  كّل  على  َينطبق 

ا على الكائنات الحيَّة والخاليا والنُّجوم.  اأجهزة حا�شوب(، فاإّنه َينطبق اأي�شً

)المنظار  بالتل�شكوب  اأو  بالِمْجَهر  اأو  دة 
َّ
الُمَجر بعيوننا  ذلك  الحظنا  ف�شواء 

د لهذا الكون َي�شتوجب وجود خالق وحافظ  الَفَلكي(، فاإنَّ النظام الدقيق والُمَعقَّ

له. فكما اأنَّ اآثار االأقدام َت�شتلزم �شانًعا لها، فاإنَّ الكون ي�شتلزم خالًقا له. 

)الَمزمور  َيَدْيهِ"  بَِعَمِل  ُيْخبُِر  َواْلَفَلُك  اهللِ،  بَِمْجدِ  ُث  ُتَحدِّ َماَواُت  ل�شَّ ""اَ
.)1 :19

اإًذا َمْن هو خالق هذا الكون؟ وكيف ُيمكننا اأن نعرف كيف َيبدو؟ ُيمكننا اأن 
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َفنا بذاته.

َّ
َنعرفه الأّنه َعر

َسْرَمِديٌّ

"َمْن  ب�شخرية:  �شاأل  �شخ�س  من  اإلكترونية  ر�شالة  �شابق  ف�شل  في  قراأنا 

َمِديٌّ )اأزلي اأبدي(. 
ْ
َخَلَق اهلل؟" واالإجابة عن هذا ال�شوؤال هي: ال اأحد. فاهلل �َشر

واالآية "في البدء َخَلَق اهلل ..." ُتَعلُِّمنا اأنه لي�س هناك َمثيل لخالقنا. 

ُكوَنَة، ُمْنُذ الأزِل اإلى  �ضَ َواْلَم�شْ
ْ
ر َداأَت االأَ

ْ
 اأب

ْ
َقْبِل اأَْن ُتوَلَد اْلِجَباُل، اأَو "ِمْن 

الأبدِ اأَنَت اهلُل" )المزمور 90: 2(.

اِن عند اهلل. فهو "االإِلُه  ويجب اأن َنْعَلَم اأنَّ الما�شي والحا�شر والم�شتقبل �ِشيَّ

ذِي َياأِْتي" )�ِشْفر الروؤيا 4: 8(. الَّ
َ

ذِي َكاَن َواْلَكاِئُن و ٍء، الَّ
ْ

ي اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ �شَ

فهو لي�س له بداية وال نهاية. كما اأنه لي�س لفهمه ا�شتق�شاء. لهذا، ال ُيمكن 

الأََبدِ"  اِكُن  �سَ َتفُِع، 
ْ

اْلُمر  
ُّ

"اْلَعلِي فهو  اهلل.  �شيء عن  كّل  َيعرف  اأن  َمخلوق  الأيِّ 

)�ِشْفر اإ�َشعياء 57: 15(.

)المزمور  َتْنَتِهَي"  َلْن  َو�ِشُنوَك  اْلَخالُِد،  اِئُم  الدَّ اأَْنَت  َك  "َلِكنَّ ر:  َيَتَغيَّ ال  وهو 
 

102: 27؛ ترجمة الحياة(.

أعظم 

اهلل اأعظم مما َنتخيَّل اأو َنْفَتِكر. 

رمديَّ ال يحاول اأن ُيْثبَِت وجوده الأنَّ وجوده ُيبرهن نف�شه  وكما اأنَّ اهلل ال�شَّ

ر وجوده الأنَّ عقولنا المحدودة ال َتقدر اأن  ا اأن ُيَف�شِّ بنف�شه، فاإّنه ال ُيحاول اأي�شً

ت�شتوعب اأي �شيء خارج ِنطاق الزمان والمكان والمادة.

ر قائاًل:  اإلى ال�شماء واأُفكِّ اأتطّلع  اأنني كنت  اأْذُكر  ا يافًعا،  عندما ُكنت �شبيًّ

�َشْقٍف  اإلى  اأ�شل  ف�شوف  جًدا  بعيًدا  فوق  اإلى  اأُ�شافر  اأن  با�شتطاعتي  كان  لو 

لته ُدون اإدراكي  قف الوهمي الذي تخيَّ هو نهاية الكون. وهكذا، فقد حاَل ال�شَّ

لوجود ف�شاء غير محدود! 

الفكرة ُهنا هي اأنَّ بع�س االأمور َي�شتحيل َفهمها اإالَّ من خالل اإيماننا بما 

اأعلنه الخالق. فاالإيمان بكلمة اهلل الثابتة الموؤّكدة هو المفتاح الأعلى م�شتوى 

من الحكمة والمعرفة.

اإلى  تِي  َياأْ ذِي  الَّ نَّ  اأَ َيِجُب  ُه  نَّ
الأَ ُه،  اوؤُ �شَ

ْ
اإِر ُيْمِكُن  اَل  اإِيَماٍن  بُِدوِن  "َولِكْن 

ذِيَن َيْطُلُبوَنُه ... ِبالإِيَماِن َنْفَهُم  ُه ُيَجاِزي الَّ ُه َمْوُجوٌد، َواأَنَّ اهللِ ُيوؤِْمُن بِاأَنَّ

 "
ٌ

ا ُهَو َظاِهر ْن َما ُيَرى ِممَّ ى َلْم َيَتَكوَّ اأَنَّ اْلَعاَلِميَن اأُْتقَِنْت بَِكلَِمةِ اهللِ، َحتَّ

�شالة اإلى الِعبرانيِّين 11: 6 و 3(. 
ِّ
)الر

اأ�شياء  َنع من  ُت�شُ التي نراها بعيوننا لم  "االأ�شياء  اأنَّ  الحديث  العلم  د  يوؤكِّ

من  موؤلَّفة  ات 
َّ
َذر من  تتكوَّن  المادة  اأنَّ  ُيخبروننا  الفيزياء  فُعلماء  مرئية." 

8      َمْن ُهَو اهلل
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حنة تدور حول نواة موؤلَّفة من بروتونات ونيوترونات  اإلكترونات �شالبة ال�شُّ

وهُلمَّ   ... من  بدورها  تتاألَّف  �ُشحنات كهربائية  تحتوي  ُجزيئات  تتكوَّن من 

ا. وهكذا، رغم اأنَّ االإن�شان اكت�شف الكثير، اإالَّ اأننا ال نعلم اإالَّ القليل! وكّل َمْن 
َّ
َجر

هو حكيم ُيدرك محدودية العقل الب�شري.

ل باأمرٍ من  كَّ َت�شَ "الكون  اأنَّ  اأن َينفي  اأو  اأن ُيثبت  وبالتالي، ال ُيمكن للعلم 

اد�شة التي اأعطانا اهلل  ة ال�شَّ اهلل." لكن ُيمكننا اأن نعرف ذلك من خالل الحا�شَّ

اها وهي: الإيمان.  اإيَّ

بب في هذا وا�شح: فباالإيمان َنْفَهم اأعقد االأمور واأهم اأ�شئلة الحياة. وال�شَّ

وب 33: 12(. اِن" )�ِشْفر اأيُّ نَّ اهلَل اأَْعَظُم ِمَن االإِْن�شَ
"الأَ

ا؟  اإًذا، ما الذي اأعلنه لنا هذا الخالق العظيم عن نف�شه اأي�شً

غير محدود 

�ضَ 
ْ
َماَواِت َواالأَر َنْعَت ال�شَّ َك َقْد �شَ ، َها اإِنَّ بُّ

َّ
ُد الر يِّ َها ال�شَّ

ُّ
 الُقدرة: "اآهِ، اأَي

ُّ
اإنه ُكِلي

اإرميا  )�ِشْفر  ٌء" 
ْ

ي �شَ َعَلْيَك  ُر  َيْع�شُ اَل  اْلَمْمُدوَدةِ.  َوبِذَِراِعَك  اْلَعِظيَمةِ،  تَِك  بُِقوَّ

 

 32: 17(. هذا الخالق َي�شمو على خليقته كّلها. فهو اأ�شمى ِمْن اأي �شيء ُيمكننا 

اأن نتخيله. 

َبِعيدٍ"  ِفْكرِي ِمْن  َفِهْمَت  َوِقَياِمي.  َعَرْفَت ُجُلو�ِشي  "اأَْنَت   المعرفة: 
ُّ
وهو ُكِلي

)المزمور 139: 2(. هذا الخالق َيْعَلم كّل �شيء: الما�شي والحا�شر والم�شتقبل. 

َوَعِظيُم  َنا،  َربُّ ُهَو  "َعِظيٌم  اأ�شاًل.  كاملة  الأنها  الوقت  بمرور  تزيد  ال  وحكمته 

اَء" )المزمور 147: 5(. ةِ. لَِفْهِمهِ َل اإِْح�سَ اْلُقوَّ

ْهُرُب؟"  َن اأَ
ْ
ْذَهُب ِمْن ُروِحَك؟ َوِمْن َوْجِهَك اأَي َن اأَ

ْ
وهو حا�شر في كّل مكان: "اأَي

)المزمور 139: 7(. لذلك، ي�شتطيع هذا االإله غير المحدود اأن يكون معك ومعي 

ال�شماء والب�شر على  ُيَكلِّم مالئكته في  اأن  اأنه ي�شتطيع  في الوقت نف�شه. كما 

االأر�س في اللَّحظة ذاتها فهو غير محدود!

ُرْوح

ة عن هذا االإله غير المحدود: اإليك هذه المعلومة االأخرى المهمَّ

ا 4: 24(. ُرْوح" )اإنجيل يوحنَّ "اهلُل 

 الموجود دائًما في 
ّ
فاهلل هو الروح غير المنظور والالُمتناهي وال�شخ�شي

ة  الُحريَّ يمتلك  اأنه  اإالَّ  اأحًدا،  يحتاج  ال  اأّنه  ورغم  نف�شه.  الوقت  في  كّل مكان 

َوِلَمْن َي�شاء. والكتاب  اأن ُيْظِهر ذاته كما ي�شاء  الُمْطَلَقة والُقدرة الكاملة على 

خا�شة  ب�شورة  ون�شاء  لرجال  اهلل  فيها  ظهر  ُمنا�شبات  ِعدَّة  َيْذُكر  المقدَّ�س 

اِحَبُه" )�ِشْفر الخروج 33: 11(. ُجُل �شَ
َّ

ُم الر ومرئية: "َوْجًها لَِوْجٍه، َكَما ُيَكلِّ

واهلل الروح ال�شامي ُيريد اأن ُيْعَرف ويوثق به وُيْعَبد ِمَن الكائنات الروحيَّة 

التي خلقها لهذا الق�شد. 

ُجُدوَن  ذِيَن َي�شْ هلُل ُروٌح. َوالَّ اِجدِيَن َلُه. اَ نَّ االآَب َطالٌِب ِمْثَل هوؤُاَلءِ ال�شَّ
"... الأَ

ا 4: 24-23(. ُجُدوا" )اإنجيل يوحنَّ وِح َواْلَحقِّ َيْنَبِغي اأَْن َي�شْ
ُّ

َلُه َفبِالر

أبو األرواح

�شالة اإلى الِعبرانيِّين 12: 9(.
ِّ
ِمْن األقاب اهلل "اأبو االأرواح" )الر

البديعة  وحية 
ُّ

الر الكائنات  ماليين  َخَلَق   
92

االأر�س، اهلل  َيخلق  اأن  قبل 

والقوية التي ُتدعى ملئكة. وقد خلقها اهلل لكي تحيا معه في بيته ال�شماوي. 

ل" اأو "خادم". فاهلل الذي ق�شد اأن تكون له مملكة  �شَ
ْ

وكلمة ملك تعني "ُمر

من الكائنات الُمِحبَّة ُت�شاركه االأبدية، خلق هذه االأرواح لتعرفه، وت�شجد له، 

وتطيعه، وتخدمه، وت�شتمتع بح�شوره اإلى االأبد.

ْوَت َماَلِئَكةٍ َكثِيرِيَن ... َوَكاَن َعَدُدُهْم َرَبَواِت َرَبَواٍت  ِمْعُت �شَ ُت َو�شَ
ْ

"َوَنَظر
َواأُُلوَف اأُُلوٍف" )�ِشْفر الروؤيا 5: 11(.

8      َمْن ُهَو اهلل
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ها لم ُتخلق لتتنا�َشل.  ُمنذ البدء، خلق اهلل المالئكة بالَعَدد الذي اأراده اإذ اإنَّ

لي�شت  اأنها  اإال  َعديدة،  َنَواٍح  ِمن  اهلل  ُت�شبه  ال�شماوية  المالئكة  هذه  اأنَّ  ومع 

الحكمة.  اأعطاها اهلل قدًرا وافًرا من  االأ�شكال. فقد  باأيِّ �شكل من  له  ُم�شاوية 

كما اأنه اأعطاها م�شاعر، واإرادة، وقدرة على التوا�شل معه. وكما اأنَّ اهلل غير 

ا للب�شر – اإالَّ اإذا ُبعثوا بمهمة تقت�شي  ، فاإنَّ المالئكة غير مرئيِّين اأي�شً
ٍّ
َمرئي
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منهم اأن ُي�شبحوا َمرئيِّين.

وفي هذه المملكة الموؤّلفة من كائنات روحيَّة َمخلوقة، فاإنَّ اهلل هو وحده 

 المعرفة، والروح الذي ال 
ّ
 الُقدرة، والُكلي

ّ
غير المخلوق، والالمتناهي، والُكلي

َتُحدُّه حدود.

فوق الكّل 

ذِي  الَّ  ، لِْلُكلِّ َواِحٌد  َواآٌب  اإِلٌه   ... َواِحٌد،  ... َربٌّ  َواِحٌد،  َوُروٌح  َواِحٌد،  ٌد  "َج�شَ
َعَلى اْلُكلِّ ..." )ر�شالة اأَف�ُش�س 4: 4- 6(.

اأنه  اإالَّ  مكان،  اأو  زمان  َيُحدُّه  ال  الكّل"  "على  هو  الذي  االإله   هذا  اأنَّ  مع 

َماَواِت  بُّ ِفي ال�شَّ
َّ

لر يوجد مكان حقيقي في هذا الكون حيث ي�شكن وَيْحُكم: "اَ

وُد" )المزمور 103: 19(. وقد رفع الملك  ُه، َوَمْمَلَكُتُه َعَلى اْلُكلِّ َت�شُ �ِشيَّ
ْ

َت ُكر َثبَّ

له في َعَظمة اهلل وُقربه منه: الة التالية لخالقه اأثناء تاأمُّ �ُشليمان ال�شَّ

 
ُ
اء

َ
م

َ
�ش

َ
و اُت 

َ
او

َ
م

َّ
ال�ش َذا 

َ
ُهو �ِض؟ 

ْ
أَر اال لَى 

َ
ع ا  قًّ َ

ح اهلُل  ُكُن 
ْ
�ش

َ
ي َهْل  ُه  نَّ

"الأَ
ل 8: 27(. َك..." )ُملوك االأوَّ

ُ
ع

َ
اتِ اَل َت�ش

َ
او

َ
م

َّ
ال�ش

ماوات ُمختلفة: اثنتان ُيمكن لالإن�شان  يتحدَّث الكتاب المقدَّ�س عن ثالث �شَ

اأن يراهما، والثالثة ال ُيمكنه اأن يراها.

ماء الزرقاء التي نراها فوق روؤو�شنا. ماء الغلف الجوي – ال�شَّ فهناك �شَ

فيه  اهلل  و�شع  الذي  االأ�شود  الف�شاء  وهي   – االأفلك  ماء  �شَ  وهناك 

النجوم والكواكب.

ماء البهيَّة حيث َي�ْشُكن اهلل. هذا البيت  ماوات – ال�شَّ ماء ال�شَّ ا �شَ وهناك اأي�شً

ماء الثالثة، وبيت  ماء الُعليا، وال�شَّ ا ال�شَّ ال�شماوي لخالقنا ومالئكته يدعى اأي�شً
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ماء. ا ال�شَّ االآب، وم�شكنه، والفردو�ض، واأي�شً

ْكَناُه  �سُ َمَكاِن  ِمْن  رِ.  اْلَب�شَ َبنِي  َجِميَع  َراأَى   . بُّ
َّ

الر َنَظَر  َماَواِت  ال�سَّ "ِمَن 
اإلى  اْلُمْنَتبُِه  ُقُلوَبُهْم َجِميًعا،  ُر  وِّ اْلُم�شَ �ِض. 

ْ
اِن االأَر كَّ اإلى َجِميِع �شُ َع  َتَطلَّ

ُكلِّ اأَْعَمالِِهْم" )المزمور 33: 15-13(.

اهلل واحد

د اأنه يوجد اإله واحد فقط:  "في البدء  االآية االأولى في الكتاب المقدَّ�س توؤكِّ

خلق اهلل ...".

)�ِشْفر  َواِحٌد"  َربٌّ  اإِلُهَنا  بُّ 
َّ

"الر ُيعلنان:  والجديد  القديم  العهَدين  اأنَّ  كما 

التَّثنية 6: 4(؛ "لأَنَّ اهلَل َواِحٌد" )ر�شالة رومية 3: 30(.

اأَجل، اهلل واحد، ولي�س له ُمناف�س، ولي�س له مثيل. 

وهذا هو ما ُيدعى بـ"التوحيد" في ِعْلم الالهوت لالإ�شارة اإلى االإيمان باإله 

ُيخاِلف  اأّنه  كما  ُمتعّددة(.  باآلهة  )االإيمان  ك 
ْ

ر ال�شِّ والتوحيد هو عك�س  واحد. 

الُحلوليَّة )االإيمان باأّن اهلل هو كّل �شيء، واأنَّ كّل �شيء هو اهلل(. فالُم�شركون 

قون بين الخالق والمخلوق. وب�شبب ذلك فاإنهم ُينكرون اأّن 
ِّ
والُحلوليُّون ال ُيَفر

اهلل ُمختلف عن كّل الخليقة. 

ة جاِمَعة  َوْحدانيَّ

ب�شيطة.  حقيقة  لي�شت  لكنها  ة  ليَّ اأوَّ حقيقة  هي   "... اهلُل  َخَلَق  الَبْدءِ  "في 
فوحدانيَّة اهلل الالُمتناهي هي وحدانيَّة َجاِمَعة.

ر  ة الم�شتخدمة لالإ�شارة اإلى "اهلل" ب�شيغة الَجْمع الُمَذكَّ تاأتي الكلمة الِعْبريَّ

ة على الُمْفَرد )واحد( والُمَثنَّى  ال�شم الَعَلم "اإلوهيم". وتحتوي قواعد اللغة الِعْبريَّ

8      َمْن ُهَو اهلل
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)اثنان( والَجْمع )ثالثة اأو اأكثر(. وكلمة "اإلوهيم" هي ا�شم َعَلم ب�شيغة الَجْمع، 

لكنَّ معناه ُمْفَرد.

وهكذا، فاهلل الواحد الحقيقي يتمتَّع بوحدانيَّة جامعة، وهو غير محدود في 

ُقدرته. لهذا، ُتعلن االآيات الثالث االأولى في الكتاب المقدَّ�س:

الَجْمع[  ب�شيغة  ]ا�شم  اهلُل  الُمْفَرد[  ب�شيغة  ]فعل  َخَلَق  اْلَبْدءِ  "ِفي 
اْلَغْمرِ  �ضُ َخرَِبًة َوَخالَِيًة، َوَعَلى َوْجهِ 

ْ
. َوَكاَنِت االأَر �ضَ

ْ
َماَواِت َواالأَر ال�شَّ

َفَكاَن   ،
ٌ

ُنور لَِيُكْن  اهلُل:  َوَقاَل  اْلِمَياهِ.  َوْجهِ  َعَلى  َيرِفُّ  اهللِ  َوُروُح  ُظْلَمٌة، 

" )�ِشْفر التَّكوين 1: 3-1(.
ٌ

ُنور

اأََتمَّ اهلل  كيف  وهكذا، فاإنَّ الُجْمَلة االفتتاحية في الكتاب الُمقدَّ�س ُتخبرنا 

عمل خليقته. فقد اأنجزه من خالل روحه وكلمته. 

فوق  ُتَرْفِرف  وكحمامة  اأوامره.  لتنفيذ  ال�شماء  من  �ِشل 
ْ
اأُر اهلل  ُروح  اأواًل، 

" على العالم المخلوق حديًثا. والكلمة الُم�شتخدمة  ها، كان "ُروُح اهللِ َيرِفُّ ُع�شِّ

ة.  ُقوَّ اأو  َمة  َن�شَ اأو  ُرْوح  وتعني  "ُرواخ"  هي  وح 
ُّ
الر اإلى  لالإ�شارة  ة  الِعبريَّ في 

ة.  فُروح اهلل هذا هو ُح�شور اهلل الواِهب للُقوَّ

)المزمور  �ِض" 
ْ

االأَر َوْجَه  ُد  َوُتَجدِّ َفُتْخَلُق،  ]ُرواخ[  ُروَحَك  �ِشُل 
ْ

""ُتر
.)30 :104

ثانًيا، اهلل َتَكلَّم. في االأ�شحاح االأول من �ِشْفر التكوين، َتِرد عبارة "َوقاَل 

ة تكلَّم فيها اهلل، َتمَّ ما اأََمَر به. 
َّ
ات. وفي ُكلِّ َمر

َّ
اهلُل ..." َع�ْشر َمر

ُجُنوِدَها"  ُكلُّ  ِفيهِ  ]ُرواخ[  َمةِ  َوِبَن�سَ َماَواُت،  ال�شَّ نَِعِت  �شُ بِّ  الرَّ "ِبَكلَِمةِ 
)المزمور 33: 6(.

اإًذا، لقد َخَلَق اهلل العالم بروحه وبكلمته. 

الُمَتواِصل 

عنه:  اآخر  �شيًئا  ُيَعلُِّمنا  فهذا  منه  بكلمة  �شيء  كّل  خلق  اهلل  اإنَّ  حيث 

 
ل.  اإنه َيَتوا�شَ

ل. فقبل الخليقة، كان هناك َتوا�شُ

هَذا  اهلَل.  اْلَكلَِمُة  َوَكاَن  ِعْنَد اهللِ،  َكاَن  َواْلَكلَِمُة  اْلَكلَِمُة،  َكاَن  اْلَبْدءِ  "ِفي 
ا 1: 2-1(. َكاَن ِفي اْلَبْدِء ِعْنَد اهللِ" )اإنجيل يوحنَّ

تعني:  والتي  "لوغو�ض"  ة  اليونانيَّ للكلمة  ترجمة  هو  "الكلمة"  ُم�شطلح 

 وكلمة لوغو�ض في الكتاب المقدَّ�س هي اأحد األقاب اهلل 
95

"التعبير عن الِفْكر".
الخا�شة. فاهلل وكلمته واحد. وكّل االأ�شياء ُخِلَقت بوا�شطة "الكلمة". 

ر اهلل في اأي �شيء، فاإنَّ هذا ال�شيء ُيْوَجد في  د اأن ُيَفكِّ
َّ
وهذا يعني اأنه بُمَجر

الحال، وياأُخذ مكانه، ويبداأ القيام بالعمل الذي ُخلق للقيام به. لكنَّ اهلل لم 

َيفعل هذا، بل اإنه َعبَّر عن اأفكاره من خالل الكالم. 

ة اأيام  ة اأيام. لِكْن هل كان اهلل يحتاج اإلى �ِشتَّ اإًذا، الَكلَِمة اأوَجَد العالم في �ِشتَّ

للقيام بهذه الَمهّمة؟

لخلق  الزمن  من  لحظة  اإلى  حتى  وال  يحتاج  ال  رمدي  ال�شَّ فاهلل  ال،  طبًعا 

اأيام االأ�شبوع  اأن�شاأ  َلِكْن ِمْن خالل َخْلِقِه للعالم بهذه الطريقة، فقد  اأي �شيء. 

ال  الأّنه  ُمهم  وهذا  وطبيعته.  �شخ�شه  المعرفة عن  ببع�س  دنا  وَزوَّ  
96

ال�شبعة،

ُيمكن لالإن�شان اأن َيِثَق باإله مجهول وال اأن ُيطيعه اأو َيعبده. 

ة الخلق التي �َشَردها لنا  واالآن تعال َنْنُظر وَن�ْشَتِمع وَنَتَعلَّم من اأحداث ِق�شَّ

الخالق نف�شه. 

وس ل: النور والوقت – اهلل ُقدُّ اليوم األوَّ

ٌن. 
َ

�ش
َ

ح ُه  أَنَّ ا  
َ
ور النُّ اهلُل  أَى  ا

َ
ر

َ
و  .

ٌ
ُنور َفَكاَن   ،

ٌ
ُنور ُكْن 

َ
لِي اهلُل:  َقاَل 

َ
"و

ُة 
َ

ْلم الظُّ
َ

و ا، 
ً
َنَهار  

َ
ور النُّ اهلُل  ا 

َ
َدع

َ
و ةِ. 

َ
ْلم الظُّ

َ
و ورِ  النُّ َن 

ْ
ي

َ
ب اهلُل  َل 

َ
َف�ش

َ
و

 

8      َمْن ُهَو اهلل



حلة الُجزء الثاني: الرِّ 102103

التَّكوين  )�ِشْفر  اِحًدا" 
َ

و ا 
ً

م
ْ
و

َ
ي  

ٌ
اح

َ
ب

َ
�ش َكاَن 

َ
و  

ٌ
اء

َ
�ش

َ
م َكاَن 

َ
و ًل. 

ْ
َلي اَها 

َ
َدع

 

.)5-3 :1

�س الوقت،  في اليوم االأول، َجَلَب اهلل النور اإلى م�شرح الخليقة. كما اأنه اأ�شَّ

فابتداأت االأر�س تدور حول نف�شها دورة كاملة كّل 24 �شاعة: وهي ال�شاعة 

م النهار والليل. لكنَّ اهلل لم يخلق ال�شم�س والقمر والنجوم اإالَّ  الكونية التي ُتَنظِّ

في اليوم الرابع. 

م�س غير  ال�شَّ َخْلق  قبل  النور  اإنَّ وجود  يقولون  الما�شي  العلماء في  كان 

الذين ال  اأولئك  – ِبَمْن فيهم  َيُعد كذلك. فالعلماء  لم  االأمر  َلِكنَّ  دقيق علمًيا. 

التي  م�س  ال�شَّ قبل وجود  النور كائن  باأنَّ  – َيجزمون  الخلق  ة  بق�شَّ يوؤمنون 

97
َنعرفها، واأنه ُم�شتقل بذاته.

من خالل َخْلق اهلل للنور )اليوم االأول( قبل اأن ي�شع االأنوار في الجلد )اليوم 

– النور  َدر النور غير المخلوق  اأنه هو نف�شه َم�شْ الرابع(، كان الخالق ُيظهر 

المادي والروحي. فبدونه، ال يوجد �ِشوى الظالم. 

َدر النور هذا ب�شورة م�شتمرة اأثناء رحلتنا هذه. كما  و�شوف نتقابل مع َم�شْ

َواَل  ُهَناَك،  َلْيٌل  َيُكوُن  "َواَل  َدو�س: 
ْ
الِفر اإلى  الرحلة بنظرة خاطفة  �َشُنَتوِّج  اأننا 

َيْملُِكوَن  بَّ االإِلَه ُينِيُر َعَلْيِهْم، َوُهْم �شَ
َّ

ْم�ٍض، الأَنَّ الر ْو ُنوِر �شَ َيْحَتاُجوَن اإلى �ِشَراٍج اأَ

اإلى اأََبدِ االآبِدِيَن" )�ِشْفر الروؤيا 22: 5(.

الفيزياء  ُعلماء  اأنَّ  فرغم  العقول.  الأذكى  – حتى  ُمَحيًِّرا  ُلغًزا  النور  يبقى 

ا يفعله النور، اإالَّ اأنهم ال َيعرفون �شوى القليل عن ماهيَّته.  يعرفون الكثير َعمَّ

–  بُلَغة الِعْلم – �شيء ُمْطَلق. اإنه َي�شير ب�ُشرعة ثالثمئة األف كيلومتر في  فالنور 

ب 
ْ
ر ل �شَ الثانية الواحدة. عندما اكت�شف األبرت اآين�شتاين اأنَّ )الطاقة = حا�شِ

ع �ُشرعة ال�شوء(، ابتداأ ع�شر الذرة العظيم والمخيف. والنور ال  الُكتلة في ُمَربَّ

للنفايات  ِمَكبٍّ  على  �َشعَّ  واإن  اأّنه حتى  بمعنى  فيها  الموجود  بالبيئة  يتاأثر 

ا. وال يمكن للنور اأن يتواجد مع الظلمة، بل اإنه ُيزيلها. فاإنه يبقى نقيًّ

اهلل، الذي هو َنْبع النور، هو الَحقيقة الُمْطَلَقة الُعظمى. كما اأنَّ َجالله َمهيٌب 

 غير ُم�شتحقٍّ للتواجد في َمح�شره. اهلل طاِهر وُقدُّو�س! وكلمة 
ٍّ
الأيِّ كائٍن َحي

والمالئكة  َمثيل.  له  لي�س  فاهلل  َمثيل".  له  "لي�س  اأو  "ُمنف�شل"  تعني  و�ض  ُقدُّ

و�ض  ُقدُّ و�ض  ُقدُّ و�ض  "ُقدُّ دائًما:  َتهتف  ال�شماء  في  الَعظيم  بعر�شه  ُتحيط  التي 

ر 
َّ
فة الوحيدة هلل التي َتَتَكر ب!" )�ِشْفر اإ�َشعياء 6: 3(. والقدا�شة هي ال�شِّ

َّ
ُهَو الر

ُكُن في  ات في الكتاب المقدَّ�س ك�شيغة توكيد. اإنه ُقدُّو�س "َي�شْ
َّ
كلمتها ثالث َمر

ُنْوٍر ال ُيْدَنى ِمْنُه" )ر�شالة تيموثاو�س االأولى 6: 16(.

ل النور عن الظلمة، وال ُيمكن اإالَّ  . فهو َيْف�شِ
ّ
واهلل ال ُيمِكنه اأن َي�ْشُكن مع ال�شر

ة اأْن َت�شُكن معه. 
َّ
للكائنات الطاهرة والبار

َلْكَنا  رَِكًة َمَعُه َو�شَ َة. اإِْن ُقْلَنا: اإِنَّ َلَنا �شَ "... اإِنَّ اهلَل ُنوٌر َوَلْي�َض ِفيهِ ُظْلَمٌة اْلَبتَّ
ا االأولى 1: 6-5(. " )ر�شالة يوحنَّ َنا َنْعَمُل اْلَحقَّ ةِ، َنْكذُِب َوَل�شْ

َ
ْلم ِفي الظُّ

ل للَخْلق ُيعلن اأنَّ اهلل ُقدُّو�س.   وهكذا، فاإنَّ اليوم االأوَّ

اليوم الثاني: الَهواء والَماء – اهلل َقدير  

ِط اْلِمَياهِ. َوْلَيُكْن َفا�ِشًل َبْيَن ِمَياٍه َوِمَياٍه.  "َوَقاَل اهلُل: لَِيُكْن َجَلٌد ِفي َو�شَ
تِي َفْوَق  تِي َتْحَت اْلَجَلدِ َواْلِمَياهِ الَّ َل َبْيَن اْلِمَياهِ الَّ َفَعِمَل اهلُل اْلَجَلَد، َوَف�شَ

َباٌح  َوَكاَن �شَ اٌء  َم�شَ َوَكاَن  َماًء.  اْلَجَلَد �شَ اهلُل  َوَدَعا  َكذلَِك.  َوَكاَن  اْلَجَلدِ. 

ا" )�ِشْفر التَّكوين 1 :8-6(.
ً
َيْوًما َثانِي

 :
ٍّ
َحي كائن  كّل  عليهما  َيعتمد  تين  مادَّ على  للَخلق  الثاني  اليوم  ز  ُيركِّ

الهواء والماء. 

ة اإلى الف�شاء الوا�شع الُممتد فوق روؤو�شنا،  ُت�شير كلمة "َجَلد" في اللغة الِعبريَّ

ر  والذي يوجد فيه الغالف الجوي والغيوم، والذي َنرى من خالله النجوم. َفكِّ

في التوازن الكامل للِغالف الجوي الذي َيتكوَّن من غازات مثل االأوك�شجين، 

وغيرها.  واالأوزون،  الكربون،  اأك�شيد  وثاني  والبخار،  والماء،  والنيتروجين، 
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فاإْن َتَغيَّر هذا التركيب الفريد الأي �َشَبب ف�شوف يموت كّل مخلوق. وهذا ُيرينا 

اأنَّ اهلل َيعرف تماًما ما الذي َيفعله. 

ر في باليين االأطنان من ُبخار الماء الُمَعلَّق في الِغالف الجوي الُمحيط  َفكِّ

ِمَن  الدقيق  الخليط  ذلك  لخلق  الالزمتين  والُقدرة  الِحْكَمة  نوع  ما  باالأر�س. 

د كلمة لي�س اإالَّ؟  
َّ
الهواء والماء والحفاظ عليه – بُمَجر

" )المزمور 33: 9(.
َ
ار

َ
 َف�ش

َ
ر

َ
 اأم

َ
ه َقاَل َفَكاَن. ُهو "لأنَّ

اأيام الَخْلق – باأنَّ  رنا – كما هي حال بقية  اإًذا، اليوم الثاني للَخْلق ُيذكِّ

خالقنا َقدير. 

اليوم الثالث: األرض والنباتات – اهلل َصالح

َوْلَتْظَهرِ  َواِحدٍ،  َمَكاٍن  اإلى  َماءِ  ال�شَّ َتْحَت  اْلِمَياُه  لَِتْجَتِمِع  اهلُل:  "َوَقاَل 
لُِتْنبِِت  اهلُل:  َوَقاَل  ٌن.  َح�شَ ُه  نَّ

اأَ ذلَِك  اهلُل  ى  ...َوَراأَ َكذلَِك.  َوَكاَن  ُة.  اْلَيابِ�شَ

َجًرا َذا َثَمرٍ َيْعَمُل َثَمًرا َكِجْن�ِشهِ، بِْزُرُه  ًبا َوَبْقًل ُيْبزُِر بِْزًرا، َو�شَ �ضُ ُع�شْ
ْ

االأَر

ًبا َوَبْقًل ُيْبزُِر بِْزًرا  �ضُ ُع�شْ
ْ
ْخَرَجِت االأَر �ِض. َوَكاَن َكذلَِك. َفاأَ

ْ
ِفيهِ َعَلى االأَر

ٌن"  ُه َح�شَ نَّ
ى اهلُل ذلَِك اأَ َجًرا َيْعَمُل َثَمًرا بِْزُرُه ِفيهِ َكِجْن�ِشهِ. َوَراأَ َكِجْن�ِشهِ، َو�شَ

)�ِشْفر التكوين 1: 12-9(.

ل اهلل االأر�س عن البحر واأوجد النباتات بكلمة منه.  في اليوم الثالث َف�شَ

ٌن." لقد و�شع اهلل على االأر�س ِمقدار المياه ال�شحيح.  ُه َح�شَ نَّ
"َوَراأَى اهلُل ذلَِك اأَ
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ولم َتُكن هناك حاجة لزيادة اأية قطرة بعد ذلك.

كما اأنَّ اهلل خلق كّل نبتة و�شجرة لتعطي ثمًرا اأو خ�شروات – ُكلٌّ بح�شب 

َكن"   ُت�شْ
ْ

�ضَ ... لَِكي
ْ

َن االأر جن�شه. ُترى لماذا اأوَجد اهلل كّل هذا الطعام؟ الأّنه "َكوَّ

ُمَميَّز في منظومتنا ال�شم�شية. فهي  45: 18(. فاالأر�س كوكب  اإ�َشعياء  )�ِشْفر 

الكوكب الوحيد ال�شالح للحياة.

النباتات:  من  ناأخذها  التي  والمنافع  الفوائد  بع�س  في  مثاًل  ر  َفكِّ

االأوك�شجين الحيوي لحياتنا، والخ�شروات المغذية، والفاكهة ال�شهية، والظل 

احة،  المنع�س، واالأخ�شاب المفيدة، واالأدوية ال�شرورية، والزهور الجميلة الَفوَّ

والمناظر الخالبة، وغير ذلك. 

وفيما يتعلَّق بالطعام، كان بمقدور اهلل اأن َيخلق لنا ب�شعة اأ�شياء ناأكلها 

ذلك.  يفعل  لم  اهلل  لكنَّ  واالأرز(.  والفا�شولياء  الموز  )مثل  عليها  ونعي�س 

 فبح�شب تقدير العلماء، هناك حوالى مليوني نوع من النباتات التي ُت�شتخدم 

كطعام واأعالف. 

ات في االأ�شحاح االأول من �ِشْفر التكوين اأنَّ خليقته 
َّ
لقد اأعلن اهلل �َشبع َمر

"َح�َشَنة". وُي�شير رقم "�شبعة" في الكتاب الُمقدَّ�س اإلى الكمال. وهكذا فاإنَّ كّل 
ما عمله اهلل كامل وح�شن الأّنه هو كامل و�شالح.

االأولى  تيموثاو�س  )ر�شالة  ع"  َمتُّ للتَّ بِِغَنى  ٍء 
ْ

ي �شَ ُكلَّ  ُيْعطينا   ... ""اهلُل 
.)17 :6

الح.  اإًذا، ُيَعلُِّمنا اليوم الثالث اأنَّ اهلل �شَ

اليوم الرابع: األنوار السماوية – اهلل أمين 

ْيِل،  َواللَّ َهاِر  النَّ َبْيَن  لَِتْف�ِشَل  َماءِ  ال�شَّ َجَلدِ  ِفي   
ٌ

اأَْنَوار لَِتُكْن  اهلُل:  "َوَقاَل 
َماءِ  ال�شَّ َجَلدِ  ِفي  ْنَواًرا  اأَ َوَتُكوَن  َو�ِشنِيٍن.  اٍم  يَّ َواأَ َقاٍت 

ْ
َواأَو الآَياٍت  َوَتُكوَن 

 
َ
ور النُّ اْلَعِظيَمْيِن:  وَرْيِن  النُّ اهلُل  َفَعِمَل  َكذلَِك.  َوَكاَن  �ِض. 

ْ
االأَر َعَلى  لُِتنِيَر 

)�ِشْفر   "
َ

وم
ُ

ج النُّ
َ

و ْيِل،  اللَّ لُِحْكمِ  َغَر  االأَ�شْ  
َ
ور النُّ

َ
و َهاِر،  النَّ لُِحْكمِ  االأَْكَبَر 

التكوين 1: 16-14(.

"اْلَجاِعُل  فهو  وترتيب.  ِنظام  كّل  اإله  هو  اهلل  اأنَّ  الرابع  اليوم  لنا  َيك�شف 

)�ِشْفر  َلْيًل"  اَءةِ  لِلإِ�شَ ُجوِم  َوالنُّ اْلَقَمرِ  َوَفَرائِ�ضَ  ا، 
ً
َنَهار اَءةِ  لِلإِ�شَ ْم�َض  ال�شَّ

د  ُتَزوِّ بنظام عجيب  المو�شوعة  النجوم  اأنَّ  الليل، نجد  31: 35(. ففي  اإرميا 
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تقوم  النهار،  وفي  بها.  الوثوق  ُيمكنهم  بخريطة  وبحًرا  ا 
ًّ
َبر الم�شافرين 

والَجْزَر  والَمدَّ  ال�شهور  م  ُيَنظِّ فاإنه  القمر  ا  اأمَّ وال�شنين.  االأيام  بتعداد  ال�شم�س 

في البحار.  

على  دائمة  ب�شورة  َي�ْشَهد  القمر  فاإنَّ  والنجوم،  ال�شم�س  حال  هي  وكما 

ماءِ"  ال�شَّ في  االأمين  اِهُد  "ال�شَّ القمر  يدعو  فاهلل  خالقه.  على  التام  اعتماده 

الم�شيء  الكوكب  هذا  نرى  االأر�س  من  زاوية  كّل  ففي   .)37  :89 )المزمور 

ثم  متناهية  ة  بدقَّ يت�شاءل  وهو   
99

لها. ُيدير ظهره  وال  دائًما  االأر�س  ُيقاِبل 

ا. وهكذا، فالقمر اأمين الأنَّ الذي �شنعه اأمين. ة ُمتناهية اأي�شً يزيد بدقَّ

ُيناق�س  اأن  يقدر  ال  فهو  يعمله.  اأن  يقدر  ال  �شيء  فهناك  اأمين،  اهلل  والأنَّ 

ُه"  َنْف�شَ ُيْنِكَر  اأَْن  َيْقدَِر  َلْن  اأَِميًنا،  َيْبَقى  "َفُهَو  اأن يتجاهل قوانينه.  طبيعته وال 

اإلى  �شالة 
ِّ
)الر َيْكذُِب"  اهلَل  نَّ 

اأَ ُيْمِكُن  "اَل  13(؛   :2 الثانية  تيموثاو�س  )ر�شالة 

اأنه  لدرجة  اأنَّ اهلل عظيم جًدا  الكثيرين يظنون  اأنَّ  6: 18(. فرغم  الِعبرانيِّين 

يقدر اأن يفعل اأ�شياًء ُتناق�س طبيعته اأو اأن َيتراجع عن كلمته، اإالَّ اأنَّ هذا لي�س 

هو التعريف ال�شحيح لكلمة "عظيم" فيما يتعلَّق باهلل. 

اأنَّ  االأمانة هي طبيعته. فكما  اإنَّ  بل  اهلل،  لي�س جزًءا من طبيعة  فالتقلُّب 

ر، فاإنَّ خالقنا وحافظنا ال يتغيَّر وال  نظام الكواكب والنجوم ثابت وال يتغيَّ

يتبدَّل. لهذا، ُيمكنك اأن تثق به:

 ِمْن َفْوُق، َناِزَلٌة ِمْن ِعْندِ اأَبِي 
َ

ٍة ِهي الَِحٍة َوُكلُّ َمْوِهَبٍة َتامَّ ٍة �شَ "ُكلُّ َعِطيَّ
 َواَل ِظلُّ َدَوَراٍن" )ر�شالة يعقوب 1: 17(.

ٌ
ذِي َلْي�َض ِعْنَدُه َتْغيِير االأَْنَواِر، الَّ

اإًذا، اليوم الرابع للَخْلق َي�ْشَهد اأنَّ اهلل اأمين. 

اليوم الخامس: األسماك والطيور - اهلل َحياة 

في اليوم الخام�س خلق اهلل – بحكمته وُقدرته الُمتناهيَتين – كائنات من 

ًدا اإياها بما تحتاج اإليه لتعي�س في  ماء، ُمَزوِّ كّل نوع لتعي�س في البحار وال�شَّ

والطيور  وخيا�شيمها،  بزعانفها  المياه  في  االأ�شماك  فيه:  الموجودة  المناخ 

في الهواء بري�شها وعظامها الخفيفة:

َفْوَق   
ٌ

َطْير  
ْ

َوْلَيِطر ةٍ،  َحيَّ َنْف�ٍض  َذاَت  اَفاٍت 
َّ

َزح  
ُ
اْلِمَياه لَِتفِ�ِض  اهلُل:  "َوَقاَل 

َوُكلَّ  اْلِعَظاَم،  َنانِيَن  التَّ اهلُل  َفَخَلَق  َماءِ.  ال�شَّ َجَلدِ  َوْجهِ  َعَلى  �ِض 
ْ
االأَر

 َكاأَْجَنا�ِشَها، َوُكلَّ 
ُ
اه

َ
ْت بَِها اْلِمي ةِ اْلتِي َفا�شَ

َ
اب

َّ
ب ةِ الدَّ َذَواِت االأَْنُف�ِض اْلحيَّ

التكوين  )�ِشْفر  ٌن"  َح�شَ ُه  نَّ
اأَ ذلَِك  اهلُل  ى  َوَراأَ َكِجْن�ِشهِ.  َجَناٍح  ِذي  َطائِرٍ 

 
.)21-20 :1

كلمة  ٍة."  َحيَّ َنْف�ٍض  َذاَت  اَفاٍت  َزحَّ اْلِمَياُه  "لَِتفِ�ِض  الكلمات:  هذه  الِحظ 

"لَِتفِ�ض" تعني "لتزدحم وتمتلئ". يخبرنا ُعلماء االأحياء المجهرية اأّن نقطة 
واحدة من الماء يمكن اأن تحتوي على ماليين الكائنات المجهرية. كما يقولون 

د مثل الحيوانات ال�شخمة!  اإنَّ تركيب العديد من هذه الكائنات المجهرية ُمَعقَّ

كذلك، فالحوت االأزرق )اأكبر مخلوق مائي( يتغذى بالكامل على العوالق التي 

ُتعتبر من اأ�شغر النباتات والحيوانات البحرية التي تطفو على وجه البحار. 

اأجل، فالمحيطات هي عبارة عن مجموعة هائلة من الُمعجزات الَحيَّة التي 

التي  العجيبة  الطيور  اأنواع  عن  نف�شه  ال�شيء  نقول  اأن  ويمكننا  اهلل.   خلقها 

تمالأ ال�شماء. 

العبارة  هذه  رت 
َّ
َتكر لقد  "كاأجنا�شها".  اأو  "كجن�شه"  عبارة  ا  اأي�شً الحظ 

ُمعلنًة عن ثبات كّل نوع  التكوين،  �ِشْفر  االأول من  االأ�شحاح  ات في 
َّ
َمر ع�شر 

نبات  كّل  يتكاثر  اأن  اأََمَر  الحياة  فُمن�شئ  الحيَّة.  الكائنات  تلك  من  اأو �شنف 

وحيوان "كجن�شه". لهذا فاإنَّ نظرية التطّور التي و�شعها االإن�شان تتعار�س 

كلًِّيا مع قانون الطبيعة الثابت. ورغم وجود اأ�شناف عديدة �شمن كّل نوع 

لتتاأقلم وتتكيَّف مع  َتَغيُّرها  اإمكانية  اإلى  – باالإ�شافة  ة  الحيَّ الكائنات  من 

اأن يتطّور خارج نطاق نوعه  اأنه ال يمكن الأيٍّ منها  – اإالَّ  بيئاتها الُمختلفة 

الُم�شتحاثات )البقايا  اأو  ده االأحافير  َده له خالقه. وهذا هو ما توؤكِّ الذي َحدَّ

رة للحيوانات والنباتات(.  الُمتحجِّ
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َدر الوحيد والحافظ الوحيد لتلك الطاقة الفريدة  وهكذا، فاإنَّ اهلل هو الَم�شْ

التي ُت�شمى "حياة". وبدونه ال يوجد اأي �شيء �ِشوى الموت. 

ا َكاَن. ِفيهِ َكاَنِت اْلَحَياُة..."  ٌء ِممَّ
ْ

ي ٍء بِهِ َكاَن، َوبَِغْيرِهِ َلْم َيُكْن �شَ
ْ

ي "ُكلُّ �شَ
ا 1: 4-3(. )اإنجيل يوحنَّ

اأنَّ  ُتَعلُِّمنا  الخام�س  اليوم  في  المخلوقة  الوفيرة  الَحيَّة  الكائنات  اإًذا، 

 
اهلل َحياة. 

اليوم السادس: الحيوان واإلنسان – اهلل َمَحبَّة

اللَّبونة  في بداية اليوم ال�شاد�س، خلق اهلل ع�شرات االآالف من الحيوانات 

افات والح�شرات. )الَثْدييَّات( والزحَّ

َكاأَْجَنا�ِشَها،  َواْلَبَهائَِم  َكاأَْجَنا�ِشَها،  �ِض 
ْ

االأَر ُوُحو�ضَ  اهلُل  "َفَعِمَل 
)�ِشْفر  ٌن"  َح�شَ ُه  نَّ

اأَ ذلَِك  اهلُل  َوَراأى  َكاأَْجَنا�ِشَها.  �ِض 
ْ

االأَر اَباِت  َدبَّ َوَجِميَع 

 

التكوين 1: 25(.

ُمعطًيا  كبيًرا(  االآخر  والبع�س  الحجم  �شغير  )البع�س  الكّل  اهلل  خلق  لقد 

ة التي تحتاجها لكي تعي�س وُت�شاهم في العالم الطبيعي  اها المعرفة الِفطريَّ اإيَّ

فتتكاثر، وُتنجب �شغاًرا من نوعها، وتهتم بها. 

 و�شفك الدماء 
ّ
ن". فال�شر عندما خلق اهلل مملكة الحيوان كان كّل �شيء "َح�شَ

لم َيكونا قد دخال الم�شهد بعد. وكانت الحيوانات مخلوقات نباتيَّة. قال اهلل: 

َنْف�ٌض  ِفيَها  �ِض 
ْ
االأَر َعَلى  اَبٍة  َدبَّ َوُكلِّ  َماءِ  ال�شَّ َطْيرِ  َوُكلِّ  �ِض 

ْ
االأَر َحَيَواِن  "َولُِكلِّ 

ا" )�ِشْفر التكوين 1: 30( وهذا يعني اأنه لم 
ً

َر َطَعام ٍب اأَْخ�شَ ٌة، اأَْعَطْيُت ُكلَّ ُع�شْ َحيَّ

ا، ولم يكن هناك وجود للخوف  يكن هناك بعد حيوانات تاأكل بع�شها بع�شً

لهذا،  �شيء.  كّل  وفي  �شيء  كّل  على  منعك�ًشا  اهلل  ُلْطف  كان  فقد  والعدائية. 

ة ت�شتمتع بِرفقة الع�شفور. وكان العالم  ب الَحَمل، والِقطَّ
ْ
كان االأ�شد َيرعى ُقر

ي�شوده ال�شالم. 

البديعة:  ُتْحَفَته  لي�شنع  الوقت  حان  الحيوانات،  خلق  اهلل  اأكمل  بعدما 

ُجل والمراأة. كانت خّطة اهلل َتق�شي باأن ُي�شبح الب�شر خليقته الُمخل�شة له 
َّ
الر

ة ُمْفَعَمة بالمجد والفرح.  ة اأبديَّ في مملكة َمَحبَّ

د �شيء يفعله؛ بل اإنه 
َّ
وَيْجُدر بنا اأْن َنْعَلَم اأنَّ الَمَحبَّة عند خالقنا لي�شت ُمَجر

هو َمَحبَّة. 

ا 4: 8(. ة" )1 يوحنَّ "اهلُل َمَحبَّ

اإًذا، اأعمال الَخْلق التي قام بها اهلل في اليوم ال�شاد�س ُتعلن اأنه َمَحبَّة. 

نحن 

�شُي�شبحون مو�شوع  الذين  للب�شر  فقد خلق عالًما جمياًل  َمَحبَّة،  اهلل  الأنَّ 

َمَحبَّته. لذلك، في اليوم ال�شاد�س نف�شه، قال اهلل:

َبِهَنا..." )�ِشْفر التكوين 1: 26(. وَرتَِنا َك�شَ اَن َعَلى �شُ "َنْعَمُل االإِْن�شَ

ْوَرِتنا"؟ َمْهاًل! َمْهاًل! ما هذا؟ هل حًقا قال اهلل، "َنْعَمُل االإْن�شاَن َعلى �شُ

وَرِتنا"؟  اإذا كان اهلل واحًدا، فلماذا َيتحدَّث ُهنا ب�شيغة الَجْمع: "َنْعَمُل" و"�شُ

وَمْن هو ال�شخ�س الذي ُيخاطبه اهلل ُهنا؟ 
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9      ال َمثيل لَُه

ال َمثيَل َلُه

اُر اْلَمِهيُب" ّ اإِلَهُكْم ُهَو ... االإِلُه اْلَعِظيُم اْلَجبَّ
ب

َّ
"الر

- النبي ُمو�شى )�ِشْفر التَّثنية 10: 17(

ِنطاق  خارج  الُم�شافرين  �شتاأخذ  حلة 
ِّ
الر ِمَن  القادمة  الَمرحلة  تحذير: 

غم من ذلك، فاإنَّ كّل َمْن 
ُّ
راحتهم. فالعقول �َشُت�َشدُّ والُقلوب �َشُتْفَح�س. على الر

ُيْكِمل هذا الجزء ُي�شبح جاهًزا للت�شدِّي للتحّديات التي �شيواجهها الحًقا.

اهلل هو اهلل

َنْفَتِكر. لكننا  اأو  ا َنُظنُّ  اأعظم ِممَّ ا في االإيمان باأنَّ اهلل  ة ِمنَّ َي�شترك الغالبيَّ

ْدق اإيماننا هذا.  �شنختبر هنا �شِ

من  ال�شاد�س  اليوم  في  الحيوان  مملكة  خلق  من  اهلل  انتهى  اأن  بعد 

التكوين  )�ِشْفر  َبِهَنا"  َك�شَ وَرتَِنا  �شُ َعَلى  اَن  االإِْن�شَ "َنْعَمُل  قال:   الخليقة، 

فات التي ُخِلَق عليها  ل في الف�شل القادم في بع�س ال�شِّ 1: 26(. �شوف نتاأمَّ

ُجل والمراأة ليعك�شا طبيعة اهلل و�شبهه، لكن هناك �شوؤال اآخر يجب االإجابة 
َّ
الر

 

اًل. عنه اأوَّ

اَن  االإِْن�شَ "اأَْعَمُل  َيُقل:  لم  لماذا  "َنْعَمُل..."؟  قال:  لماذا  "واحد"،  اهلل  اأنَّ  بما 

َبهي"؟ لماذا ُي�شير اهلل اإلى نف�شه في بع�س االأحيان ب�شيغة  وَرتي َك�سَ َعَلى �سُ

100
الَجْمع ال الُمْفَرد؟

َيفعل  – مثلما  الَجْمع هو للتعظيم  ا�شتخدام اهلل ل�شيغة  اإنَّ  البع�س  يقول 

الملك الذي يتكّلم عن نف�شه ب�شيغة الجمع. ومع اأنَّ عظمة اهلل ومجده وُقدرته 

ة ال ُتَقدِّم دلياًل قوًيا على نظرية "الَجْمع  ال ُت�شاهى ُمطلًقا، اإالَّ اأنَّ اللغة الِعْبريَّ

التعظيمي" هذه.

ويعتقد البع�س االآخر اأنَّ اهلل كان يتحّدث مع المالئكة عندما قال: "َنْعَمُل 

اأّن  كما  الن�س.  في  َتِرد  لم  المالئكة  لِكنَّ  َبِهَنا".  َك�شَ وَرتَِنا  �شُ َعَلى  اَن  االإِْن�شَ

ُجل والمراأة لم ُيْخَلقا على �شورة المالئكة.
َّ
الر

الوا�شح من خالل القراءة العادية للكتاب المقّد�س ومن خالل قواعد اللغة 

هو اأّن خالقنا اختار اأن يتكلَّم عن نف�شه ب�شيغة الَجْمع حيًنا، وب�شيغة الُمفرد 

حيًنا اآخر. 

وَرِتَنا." اَن َعَلى �سُ صيغة الَجْمع: "َوَقاَل اهلُل: َنْعَمُل االإِْن�شَ

التكوين  )�ِشْفر  وَرِتهِ"  �سُ َعَلى  اَن  االإِْن�شَ اهلُل  "َفَخَلَق  الُمْفَرد:    صيغة 

.)27-26 :1

ِه  �َشْخ�شِ مع  تتالءم  والُمفرد  الَجْمع  ب�شيغة  نف�شه  اإلى  اهلل  اإ�شارة  اإنَّ 

 
ة.  وطبيعته ال�شرمديَّ

ال�شطحي  الب�شر  مفهوم  ِمْن  واأ�شعب  اأعظم  هي  الجامعة  اهلل  َوحدانيَّة  اإنَّ 

لكلمة "واحد". فال ُيمكن للعقل الب�شري المحدود اأن ي�شتوعب اهلل الواحد غير 

الَمحدود. لذلك، فاهلل هو اهلل:

"ُمْنُذ االأََزِل اإلى االأََبدِ اأَْنَت اهلُل" )المزمور90: 2(.
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ة اهلل الجامعة  َوحدانيَّ

يبداأ كتاب اهلل بهذه الكلمات:

ر ب�شيغة  "ِفي اْلَبْدءِ َخَلَق ]فعل ب�شيغة الُمفرد[ اهلُل ]اإلوهيم – ا�شم ُمَذكَّ
. ... َوُروُح اهللِ َيرِفُّ َعَلى َوْجهِ اْلِمَياهِ. َوَقاَل  �ضَ

ْ
َماَواِت َواالأَر الَجْمع[ ال�شَّ

101".
ٌ

، َفَكاَن ُنور
ٌ

اهلُل: لَِيُكْن ُنور

اهلل َخَلَق كّل �شيء بكلمته وروحه:

ُجُنوِدَها"  ُكلُّ  ِفيهِ  َمةِ  َوِبَن�سَ َماَواُت،  ال�شَّ نَِعِت  �شُ بِّ  الرَّ ""ِبَكلَِمةِ 
)المزمور 33: 6(.

كلمته 

المزيد  معرفة  في  يرغب  من  لكّل  وفيرة  معلومات  المقدَّ�س  الكتاب  ُيَقدِّم 

ا  يوحنَّ الب�شير  بح�شب  االإنجيل  يبتدئ  فمثاًل،  الجامعة.  اهلل  وحدانيَّة  عن 
 

بهذه الكلمات:

"ِفي اْلَبْدءِ َكاَن اْلَكلَِمُة، 
َواْلَكلَِمُة َكاَن ِعْنَد اهللِ، 

َوَكاَن اْلَكلَِمُة اهلَل. 

هَذا َكاَن ِفي اْلَبْدءِ ِعْنَد اهللِ. 

ا 1: 3-1(. ٍء ِبهِ َكاَن ..." )اإنجيل يوحنَّ
ْ

ي ُكلُّ �شَ

كما ذكرنا في الف�شل ال�شابق، فاإنَّ "الكلمة" هو التعبير الخارجي عن فكر 

فاإنَّ اهلل وكلمته واحد  واأفكارك وكلماتك واحد،  اأنت  اأنك  الداخلي. فكما  اهلل 

ة  ا. والكتاب المقدَّ�س يقول اإنَّ "الكلمة" كان "ِعْنَد اهلل" )كانت له �شخ�شّيَّ اأي�شً

ا اإنه كان "اهلل" )واحد معه(.  ة وُمَميَّزة( ويقول اأي�شً خا�شَّ

ُت�شيران  اأعاله  االآية  في  و"به"  "هذا"  اأنَّ  اإلى  ُهنا  التنويه  وَيْجُدر 

 

اإلى "الكلمة". 

روحه 

ف  ه َي�شِ "كلمته" بطريقة ُمميَّزة و�شخ�شّيَّة، فاإنَّ ف  ب االإله َي�شِ
ّ
اأنَّ الر كما 

ا بطريقة ُمَميَّزة و�شخ�شّيَّة. "ُروحه" اأي�شً

�ِض" )المزمور 104: 30(.
ْ

ُد َوْجَه االأَر �ِشُل ُروَحَك َفُتْخَلُق، َوُتَجدِّ
ْ

"ُتر

وب 26: 13(. َماَواِت" )�ِشْفر اأيُّ َل ال�شَّ َمتِهِ َجمَّ "ِبَن�سْ

ْهُرُب؟"  اأَ َن 
ْ
ي اأَ ِرَك[  َمْح�شَ ]َوِمْن  َوْجِهَك  َوِمْن  ُروِحَك؟  ِمْن  اأَْذَهُب  َن 

ْ
"اأَي

)المزمور 139: 7(.

ا 14: 26(. ٍء" )اإنجيل يوحنَّ
ْ

ي ُمُكْم ُكلَّ �شَ ... ُيَعلِّ وُح اْلُقُد�سُ "الرُّ

وح  اأوجد الخليقة( هو واحد مع اهلل، فاإنَّ الرُّ الكلمة )الذي  اأنَّ  وهكذا، كما 

ا.  ذ اأواِمر الكلمة( هو واحد مع اهلل اأي�شً الُقُد�س )الذي َنفَّ

اهلل عظيم 

من  المقطع  هذا  على  َيعتر�شون  ال  الواحد  باهلل  يوؤمنون  الذين  معظم  اإنَّ 

بُّ  َها الرَّ نة في الكتاب الُمقدَّ�س: "َقْد َعُظْمَت اأَيُّ �شلوات النبي داود العديدة الُمَدوَّ

ِمْعَناُه بِاآَذانَِنا" )�ِشْفر  َب ُكلِّ َما �شَ ُه َلْي�سَ ِمْثُلَك َوَلْي�سَ اإِلٌه َغْيَرَك َح�شَ الإِلُه، لأَنَّ

�شموئيل الثاني 7: 22(.

غم من ذلك، فاإنَّ كثيرين من الذين ُي�شارعون اإلى القول باأنَّ "اهلل 
ُّ
على الر

اإعالن اهلل عن  اإلى رف�س  ا  اأي�شً له!" ُي�شارعون  َمثيل  اأكبر! اهلل ال  اهلل  عظيم! 

طبيعته الوحدانية الجامعة. 
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عن  الَقدير  ك�شف  اإذا  نتعجب  فلماذا  له"،  َمثيل  "ال  اهلل  كان  اإن  لكن 

به  ر  ُنَفكِّ اأن  على  نا  َيُحثُّ فاهلل  لهذا،  َنفتكر؟  اأو  نُظن  ا  ِممَّ اأكبر  باأنه  ذاته 

 
بطريقة �شحيحة. 

)المزمور  َعْيَنْيَك!"  اَم 
َ

اأَم َخَطاَياَك  فُّ  َواأَ�شُ ُخَك،  اأَُوبِّ ِمْثُلَك.  ي  نِّ
اأَ "َظَنْنَت 

.)21 :50

اهلل واحد 

ة ُتعرف بـ"ا�ْشَمع يا اإ�شرائيل" تقول:  د اليهود التقليديون �شالة بالِعبريَّ ُيَردِّ

"�شماع ي�شرائيل يهفي اأدونينو يهفي اأَحد." وهذه ال�شالة ماأخوذة من التوراة: 
بُّ ]YHWH[ اإِلُهَنا َربٌّ َواِحٌد ]echad[" )�ِشْفر 

َّ
َرائِيُل: الر "ا�شمْع ]Shema[ َيا اإِ�شْ

التَّثنية 6: 4(.

وهي   ،]echad[ هي  اهلل  وحدانية  لو�شف  الُم�شتخدمة  ة  الِعبريَّ الكلمة 

وفي  الواحد.  العنب  عنقود  مثل  الُمتعدِّدة،  الِوْحَدة  لو�شف  غالًبا  ُت�شتخدم 

"ِوْحَدة  بمعنى   ]echad[ كلمة  ُترجمت  المقدَّ�س،  الكتاب  من  اأخرى  ع  موا�شِ

القادم �شوف تظهر هذه  الف�شل   في 
102

القائد وجنوده. للداللة على  واحدة" 

ُجل بامراأته وي�شبح االثنان ]echad[ اأي "ج�شًدا 
َّ
ِحد الر الكلمة ثانية عندما َيتَّ

ة في  واحًدا" )�ِشْفر التكوين 2: 24( . واإذا تاأملنا كيف َوَرَدت هذه الكلمة الِعبريَّ

لو�شف وحدانّيته  اهلل  ي�شتخدمه  الذي  الُم�شطلح  اأنَّ  لنا  يتَّ�شح  اأخرى،  اآياٍت 

ُيمكن اأن َيعني وحدانية ُمختلفة عن تلك الماألوفة لدينا. 

ويحتوي العهد القديم ع�شرات االآيات التي ت�شير اإلى وحدانية اهلل الجامعة 

 اإليك هذا المثال:
103

هذه وتوؤكدها.

)�ِشْفر  َوُروُحُه"  َلنِي  �شَ
ْ
اأَر بُّ  الرَّ ُد  يِّ ال�سَّ َواالآَن  ُهَناَك،  اأََنا  ُوُجوِدهِ  "ُمْنُذ 

اإ�َشعياء 48: 16(.

"؟ ُد الربُّ َمْن هو "ال�شيِّ

َمْن هو "روحه"؟

َمْن هو "اأنا" الذي "اأر�شلني" مع روحه؟ 

الكتاب  َعْبر  ِرحلتنا  اأثناء  و�شوح  بكّل  االأ�شئلة  هذه  عن  ُنجيب  �شوف 

المقدَّ�س. 

َثة التي َنتَّفق عليها الِوْحدات الُمَثلَّ

كلمة "ِوْحَدة" َم�شدرها رقم واحد. وفي حين اأنَّ غالبية النا�س َيرف�شون 

اإنكار  على  يتجراأون  قليلين  فاإنَّ  االأقانيم(،  الُمَثلَّث  )اهلل  الثالوث  عقيدة 

الِوْحدات الُمَثلَّثة التي تمالأ حياتنا اليومية. 

الُمَثلَّثة في ما�شيه  ل نوًعا من الوحدانية  ُي�َشكِّ الزمن  فعلى �شبيل المثال، 

وحا�شره وم�شتقبله. 

والم�شاحة تتاأّلف من الطول والعر�س واالرتفاع. 

والإن�شان يتاأّلف من الروح والنف�س والج�شد.

والرَُّجل يمكن اأن يكون في الوقت نف�شه اأًبا وابًنا وزوًجا.

اإالَّ  واحدة  �شم�ًشا  لالأر�س  اأّن  فُرغم  ُمَثلَّثة.  وحدة  ا  اأي�شً هي   وال�شم�س 

اأننا ندعو: 

م�س؛ م�شي: ال�شَّ النظام ال�شَّ  

م�س؛ م�س: ال�شَّ و�شوُء ال�شَّ  

م�س.   م�س: ال�شَّ وحرارة ال�شَّ  

اأنَّ هناك ثالث �ُشمو�س؟ طبًعا ال. فال�شم�س واحدة ولي�شت  فهل هذا يعني 

وحدتها  وبين  واحدة  ال�شم�س  َكْون  بين  تناق�س  يوجد  وال  �ُشمو�س.  ثالث 

الثُّالثيَّة. وهكذا االأمر فيما يتعلَّق باهلل. فكما اأنَّ ال�شوء والحرارة ينبثقان من 

ال�شم�س، فاإنَّ "كلمة اهلل" و"روح اهلل" م�شدرهما اهلل. لكنَّ الثالثة واحد كما 

اأنَّ ال�شم�س واحدة. 
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ة  َتْعَجُز عن تف�شير هذه الوحدانيَّ ة  اأن كّل االأمثلة الب�شريَّ ومما ال �َشكَّ فيه 

وُمِحبٌّ  عاقٌل  اهلل  فاإنَّ  لل�شم�س،  ِخالًفا  َلِكْن  الواحد.  الحقيقي  هلل  الجامعة 

نا نّتفق جميعنا على وجود وحدانية ُمَثلَّثة في  وُيمكننا اأن َنعرفه. وحيث اإنَّ

هذه  تقودنا  اأن  فيجب  خليقته،  من  واأعظم  اأ�شمى  الخالق  اأّن  وعلى  الخليقة 

االأمثلة اإلى اأر�س م�شتركة.

نَّ ُكلَّ َبْيٍت َيْبنِيهِ 
تِ ِمْن َكَراَمٍة اأَْكَثَر ِمَن اْلَبْيِت. الأَ

ْ
ي

َ
"بِِمْقَداِر َما لَِبانِي اْلب

�شالة اإلى الِعبرانيِّين 3: 4-3(.
ِّ
 اْلُكلِّ ُهَو اهلُل" )الر

َ
لكِنَّ َبانِي

َ
اٌن َما، و اإِْن�شَ

واإْن كانت خليقة اهلل مليئة بالوحدات الجامعة، فهل نتعجب اإذا كان اهلل 

عن  – عاجزين  العلمّية  معرفتنا  كّل  – ُرغم  كنا  واإذا  نف�شه وحدة جامعة؟ 

تقديم تف�شير كامل للعالم الذي نعي�س فيه، فمن البديهي اأننا لن نتمكن من 

تف�شير االإله الذي خلق هذا العالم؟ وهكذا، فاهلل هو اهلل:  

ِمَن  ْعَلى  اأَ ُهَو  َتْنَتِهي؟  اْلَقدِيرِ  ِنَهاَيةِ  اإلى  اأَْم  �ِسُل،  َتتَّ اهللِ  ُعْمِق  "اأَاإلى 
َتْدرِي؟  َفَماَذا  اْلَهاِوَيةِ،  ِمَن  اأَْعَمُق  َتْفَعَل؟  اأَْن  اَك  َع�سَ َفَماَذا  َماَواِت،  ال�شَّ

وب 11: 9-7(. �ِض ُطوُلُه، َواأَْعَر�ضُ ِمَن اْلَبْحرِ" )�ِشْفر اأيُّ
ْ

اأَْطَوُل ِمَن االأَر

وفيما نحن َن�ْشُبر َغْور "اأعماق اهلل"، �شوف َنحظى ب�َشَرف اكت�شاف واختبار 

اإحدى اأعظم �شفات طبيعته الخالدة:

ا 4: 8(. ة" )1يوحنَّ "اهلُل َمَحبَّ

؟ اهلل، َمْن أََحبَّ

اإن َمَحبَّة اهلل هي م�شاعر عميقة تفي�س من قلبه االأبوي وُتَعبِّر عن ذاتها 

ا�شتحقاق  على  تعتمد  ال  محبته  فاإنَّ  َمَحبَّة،  اهلل  اأنَّ  وبما   
104

ة. عمليَّ بطرق 

َرف االآَخر لهذه المحبة. الطَّ

ا 3: 1(. اَلَد اهللِ!" )1يوحنَّ
ْ

ى ُنْدَعى اأَو ٍة اأَْعَطاَنا االآُب َحتَّ َة َمَحبَّ
َّ
ْنُظُروا اأَي "اُ

ُم�ْشَتْقِباًل  تتطّلب  المحبة  التالية:  النقطة  في  ر  ُتَفكِّ اأن  منك  اأرجو  واالآن، 

اأو  زوجتي!"  اأُِحبُّ  "اأنا  اأقول  بل   ،"! اأُِحبُّ "اأنا  بالقول  اأكتفي  ال  فاأنا  لها. 

اأو  ا  �شخ�شً تتطّلب  فالمحبة  جاري!".  اأُِحبُّ  "اأنا  اأو  اأوالدي!"  اأُِحبُّ  ""اأنا 
. �شيًئا ُيَحبُّ

اإًذا، َمْن كان اهلل ُيِحبُّ قبل اأن َيخلق الكائنات الحيَّة التي اأ�شبحت مو�شوع 

ُمْكَتٍف  فخالقنا  كال،  والب�شر؟  المالئكة  َيخلق  الأن  بحاجة  كان  هل  َمَحبَّته؟ 

بذاته، وهو لم يخلق الكائنات الروحية والب�شرية لحاجته اإليها، بل الأّنه اأراد 

ذلك. والفرق بين الحالتين �شا�شع. 

م. كما �شبق واأْن َتَعلَّمنا فاإنَّ اهلل يتكلَّ

وال ُيمكن اأن يكون للكالم معنى اإالَّ في اإطار عالقة ما. َلِكْن مع َمن كان اهلل 

يتكّلم قبل اأن يخلق المالئكة والب�شر؟ هل كان بحاجة لخلق كائنات اأخرى 

لكي يفهم اأحدهم كلماته؟ كال، فكّل ما يحتاجه اهلل موجود في ذاته. لذلك، 

من  جزًءا  فاإنَّ  هذا  ومع  بذاته.  وُمْكَتٍف  كامل  الأّنه  �شيء  اإلى  يحتاج  ال  فهو 

 . طبيعته هو اأن ُيخاِطب وُيخاَطب، واأن ُيِحبَّ وُيَحبَّ

وهذا يقودنا اإلى حقيقة اأخرى: اهلل يتوا�سل.

ل.  فالكالم والمحبة ال يمكن اأن يوجدا بطريقة فعالة اإالَّ من خالل التوا�شُ

ع بالتوا�سل قبل اأن يخلق الكائنات؟ االإجابة َتْكُمن  اإًذا مع َمن كان اهلل يتمتَّ

في ِوْحَدة اهلل الجاِمَعة. 

اًل  ُمنذ االأزل، وقبل اأن يخلق اهلل المالئكة والب�شر، كان اإلهنا يتوا�شل توا�شُ

َحميًما قائًما على الَمَحبَّة والُمحادثة مع ذاته – مع كلمته وروحه. 

تقشير الطبقات

ا على هذه االأفكار العميقة عن طبيعة اهلل الجامعة، كتب اأحد االأ�شخا�س  َردًّ

ر�شالة اإلكترونية قال فيها:
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وَتقبل  إليه  ُتصغي  ال  فلماذا  أحد.  واحد  أنه  يخبرنا  لكي  أنبياًء  الله  أرسل  لقد 

إليها وحدها في حين يمكنك  ر كّل طبقة وتتعرَّف  ُتَقشِّ ُتريد أن  كالمه؟ لماذا 

ببساطة أن َتعتبر كّل الطبقات طبقة واحدة؟

ن يوًما ِمْن فهم كّل �شيء عن خالقنا االأزلي االأبدي.  نحن َنْعَلم اأننا لن نتمكَّ

لكن بما اأنَّ اهلل قد ك�شف العديد من الحقائق العظيمة عن نف�شه من خالل ما 

ب  اأن ن�شعى لفهم تلك الحقائق؟ فاإن كان يتوجَّ َيْجُدر بنا  اأال  كتبه االأنبياء، 

ر في اهلل، فينبغي اأن نفكر فيه بطريقة �شحيحة.  علينا اأن ُنَفكِّ

ُيوافق االأغلبية منا اأنَّ اهلل واحد، لكن ما الذي اأعلنه هذا االإله الواحد عن 

ر  ذاته؟ وما الذي ُيمكننا اأن نعرفه عنه من خالل االأ�شفار المقدَّ�شة حين "ُنَق�شِّ

كّل طبقة ونف�شلها عن االأخرى"؟ 

نحن نقف اأمام اإله عاقل ُيمكننا معرفته والثقة به. وهو واحد مع كلمته 

ف عن نف�شه باأّنه الآب، 
َّ
وروحه. وُرغم اأنَّ اهلل عظيم وغير َمحدود، اإالَّ اأنه َعر

فات  ال�شِّ هي  هذه  الُقُد�س.  وح  الرُّ هو  روحه  وباأنَّ  البن،  هو  كلمته  وباأنَّ 

ال�شخ�شّيَّة هلل الواحد الحقيقي. 

واالآن، تعال ننظر اإلى بع�س االآيات الِكتابيَّة التي تك�شف  لنا هذا الحق.

ابن اهلل

ح لنا الكتاب المقدَّ�س اأنَّ "الكلمة" الذي كان عند اهلل في البدء ُيدعى  ُيَو�شِّ

ا "ابن اهلل الوحيد".   اأي�شً

هلُل  "ِفي اْلَبْدءِ َكاَن اْلَكلَِمُة، َواْلَكلَِمُة َكاَن ِعْنَد اهللِ، َوَكاَن اْلَكلَِمُة اهلَل... اَ
ذِي  لَّ َر... اَ ِن الآِب ُهَو َخبَّ ذِي ُهَو ِفي ِح�سْ . َالْبُن اْلَوِحيُد الَّ َلْم َيَرُه اأََحٌد َقطُّ

ُه َلْم ُيوؤِْمْن بِا�شم اْبِن اهللِ  ذِي اَل ُيوؤِْمُن َقْد ِديَن، الأَنَّ ُيوؤِْمُن بِهِ اَل ُيَداُن، َوالَّ

ا 1: 1، 18؛ 3: 18(. اْلَوِحيدِ" )اإنجيل يوحنَّ

في ال�شنغال، عندما ي�شمع النا�س عبارة "ابن اهلل"، يكون ردَّ فعلهم ال�شريع 

َتَفوُّهك  ُي�شامحك على  لعلَّه  ك  َربَّ وا�شتغفر  "اذهب  يعني  اهلل!" وهذا  "ا�شتغفر 
وقد كنت – في  بكالم الُكْفر هذا!" )اأحد معاني الُكْفر هو "اال�شتهزاء باهلل"(. 

ة: "قبل اأن  بع�س االأحيان – اأُردُّ على توبيخهم لي بواحد من اأمثالهم ال�شعبيَّ

فير." وعندما  ُيْطِلُق هذا ال�شَّ اأن تعرف لماذا  ت�شرب الراعي على فمه، عليك 

ي�شحكون، ُكنت اأقول لهم: "قبل اأن ترف�شوا عبارة ‘ابن اهلل’ يجب اأن تعرفوا 

ما الذي قاله اهلل عنها." 

اإلى  ُمبا�شرة  اإ�شارة  ُت�شير  اآية  مئة  اأكثر من  على  المقدَّ�س  الكتاب  يحتوي 

اإله  "اأكثر من  اأّنه يوجد  اإلى  اأي من تلك االآيات  ح  ُتَلمِّ اهلل. ومع هذا ال  "ابن" 
ر  َخذ زوجًة واأنجب ولًدا" )كما َيحلو للبع�س اأن ُيَف�شِّ واحد" اأو اإلى اأنَّ "اهلل اتَّ

ا عن  هذه العبارة(. فمثل هذا الفكر لي�س تجديًفا فح�شب، بل اإّنه يك�شف اأي�شً

 
105

طحي للكتاب المقدَّ�س. فهمهم ال�شَّ

لكنَّ اهلل َيدعونا الأن َنْفَتِكَر باأفكاره هو. 

 
ْ
قُِكم

ُ
ُطر َعْن  قِي 

ُ
ُطر َعَلْت  �ِض، هَكَذا 

ْ
االأَر َعِن  َماَواُت  ال�شَّ َعَلِت  َكَما  ُه  نَّ

"الأَ
َواأَْفَكاِري َعْن اأَْفَكاِرُكْم" )�ِشْفر اإ�َشعياء 55: 9(.

�شيارة.  حادث  في  معروف  �شنغالي  اأعمال  َرُجل  ُقِتل  �شنوات،  عّدة  منذ 

ن�شرت �شحيفة ال�شنغال الوطنية اأنَّ االألَفي موظف اّلذين كانوا َيعملون لدى 

ال�شنغال  "ابن  بنعته  ال�شحيفة  َمَدحته  وقد  اأوالده"،  "مثل  ُجل كانوا 
َّ
الر هذا 

بلد  اأنَّ  هو  الكلمات  تلك  ِمْن  المق�شود  الَمعنى  كان  هل  ُترى،   
106

العظيم".

�شعب  عند  م�شكلة  فال  ال!  بالطبع  ولًدا؟  منها  واأنجب  امراأًة  عا�شر  ال�شنغال 

ُيدركون معنى  اللقب. فهم  ال�شنغال في تكريم مواطن �شالح وَمحبوب بهذا 

عبارة "ابن ال�شنغال" ويعرفون ما ال تعنيه. 

اإلى  والعرب  القراآن  ي�شير  فعندما  متعدِّدة.  بطرق  "ابن"  كلمة  ُت�شتخدم 

َنعلم ما  فاإّننا   ،)215 ،177 :2 )�شورة  ال�شبيل"  "ابن  ُمَتَنقِّل بقولهم  ُم�شافر 

ابنه،  اأّنه  على  كلمته  اإلى  القدير  االإله  ُي�شير  وعندما  بذلك.  يق�شدونه  الذي 
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ا اأن َنعلم ما الذي يق�شده. لذلك، ليتنا ال َن�ْشَخر من االألقاب  يجب علينا اأي�شً

ُمها اإلهنا.  والكلمات التي ُيَعظِّ

َمَنا  َم االآَباَء بِاالأَْنبَِياءِ َقدِيًما، بِاأَْنَواٍع َوُطُرق َكثِيَرٍة، َكلَّ "َاهلُل، َبْعَد َما َكلَّ
ذِي بِهِ  ٍء، الَّ

ْ
ي ذِي َجَعَلُه َواِرًثا لُِكلِّ �شَ اِم االأَِخيَرةِ ِفي اْبنِهِ، الَّ ِفي هذِهِ االأَيَّ

ُم َجْوَهرِهِ، َوَحاِمٌل  َوَر�شْ َبَهاُء َمْجدِهِ،  َوُهَو  ذِي،  الَّ اْلَعاَلِميَن،  َعِمَل  ا  اأَْي�شً

�شالة اإلى الِعبرانيِّين 1: 3-1(.
ِّ
َياءِ ِبَكلَِمةِ ُقْدَرتِهِ..." )الر ُكلَّ االأَ�شْ

ه يريدنا اأن نفهم باأنَّ  َمَنا في اْبنِهِ". كما اأنَّ ه "َكلَّ اهلل ُيريدنا اأن نعرف باأنَّ

ابنه هو "الَكِلَمة" الذي ِبِه َخَلَق َوَحِفَظ كّل االأ�شياء في ال�شماء وعلى االأر�س. 

وفي  المقدَّ�س  الكتاب  في  ُم�شَتخَدم  اهلل"  "كلمة  لقب  اأنَّ  اإلى  التنويه  وَيْجُدر 

النقطة في وقت  ق في هذه  نتعمَّ الم�شيح. و�شوف  اإلى  لالإ�شارة  ا  اأي�شً القراآن 

الحق من رحلتنا. 

روح اهلل

وح الُقُد�س(. 
ُّ
كما اأنَّ اهلل واحد مع ابنه )الَكِلَمة(، فاإّنه واحد مع روحه )الر

فروح اهلل الُقدُّو�س �شارك في خلق العالم وفي الوحي بكلمة اهلل المكتوبة. كما 

ه عندما خلق اهلل العالم، كان  اأنَّ الُجملة الثانية في الكتاب المقدَّ�س ُتعلن اأنَّ

ُه َلْم  نَّ
"ُرْوُح اهللِ َيرِفُّ َعَلى َوْجهِ الِمَياهِ." وبعدها نقراأ في الكتاب المقدَّ�س: "الأَ

وِح  وِقيَن ِمَن الرُّ وَن َم�شُ ي�شُ َم اأُنا�ضُ اهللِ اْلقِدِّ اٍن، َبْل َتَكلَّ ٌة َقطُّ بَِم�ِشيَئةِ اإِْن�شَ َتاأِْت ُنُبوَّ

اْلُقُد�ِس" )ر�شالة ُبطر�س الثانية 1: 21(.

اأنَّ اآخرين اأقنعوا  وح الُقُد�س هو المالك جبرائيل. كما 
ُّ
اأنَّ الر يظن البع�س 

َلِكنَّ هذه اال�شتنتاجات لي�شت قائمة على ما  اأنف�شهم باأنَّ روح اهلل هو نبي. 

وح 
ُّ
يقوله الكتاب المقدَّ�س. فالمالئكة والب�شر هم كائنات مخلوقة، بينما الر

107
�شالة اإلى الِعبرانيِّين 9: 14(.

ِّ
" )الر

ٌّ
الُقُد�س غير مخلوق؛ فهو "ُرْوٌح اأزلِي

ا 14: 17( الذي ُيجري اهلل  " )اإنجيل يوحنَّ وح الُقُد�س هو "ُرْوُح الَحقِّ
ُّ
والر

ا 14: 16( الذي  ي" )اإنجيل يوحنَّ َده في العالم. وهو "الُمَعزِّ من خالله َمَقا�شِ

اأنَّ  ُيعلن عن اهلل بطريقة عميقة و�شخ�شّيَّة لكّل َمن يوؤمن بر�شالة اهلل. ورغم 

الكثيرين َيعرفون عن اهلل، اإالَّ اأنهم ال يعرفون اهلل. ومثل هذه المعرفة ال ُت�شبع 

وح الُقُد�س هو الذي ُي�شاعدنا كب�شر على التمتُّع 
ُّ
قلب اهلل وال قلب االإن�شان. فالر

اهلل  روح  المزيد عن  َنتعلَّم في وقت الحق  و�شوف  اهلل.  �شخ�شّيَّة مع  بعالقة 

108
الُقدُّو�س العجيب.

االأفكار  ا�شتيعاب هذه  اأنَّ  اأْعَلم  اأنا  ِبَكة؟ 
ْ
ُمر االآن؟  حلة حتى 

ِّ
الر كيف تبدو 

لي�س باالأمر الَهيِّن. كما اأنني اأُدرك اأنَّ البع�س َيْزُعمون اأنَّ دينهم هو ِدْين الَحقِّ 

الأّنه "�َشْهٌل". �شحيٌح اأنَّ تعريفهم هلل قد يكون �شهاًل، لكنَّ اهلل لي�س ِب�َشْهل. 

 " بُّ
َّ

الر َيُقوُل  ُطُرِقي،  ُطُرُقُكْم  َواَل  اأَْفَكاَرُكْم،  ْت  َلْي�شَ اأَْفَكاِري  نَّ 
""الأَ

)�ِشْفر اإ�َشعياء 55: 8(.

واحد إلى األبد

اإنَّ الكتاب المقدَّ�س وا�شح. فلم يكن هناك وقت لم يوجد فيه االآب واالبن 

يك�شف  ُكلِّه،  الب�شرية  تاريخ  وفي   
109

دائًما. واحد  فالثالثة  الُقُد�س.  وح 
ُّ
والر

الذي يتكّلم  ال�شماء، واالبن هو  الذي يتكّلم من  االآب هو  اأنَّ  المقدَّ�س  الكتاب 

الرغم من هذا   وعلى 
110

للقلب. يتكّلم  الذي  الُقُد�س هو  وح 
ُّ
والر االأر�س،  على 

ز في الوظائف، اإالَّ اأنَّ الثالثة واحد. التميُّ

ف النا�س اأكثر فاأكثر على ما اأعلنه اهلل عن نف�شه، �شوف تكون 
َّ
حين يتعر

ُيْظِهر  َمَحبَّة، والذي  الذي هو  الواحد  االإله  َتَمتُّعهم بغنى هذا  بداية  هذه هي 

َمَحبَّته الالُمتناهية بطرق عملّية. 

ال يمكن للمحبة اأن توجد بطريقة فعالة اإالَّ في اإطار عالقة ما. وقد كان االآب 

والَمَحبَّة  الِوْحَدة  ِمَن  ُمتبادلة  بعالقة  دوًما  يتمتَّعون  الُقُد�س  وح 
ُّ
والر واالبن 

قة من الكتاب المقدَّ�س، ن�شمع االبن يقول: "اأنا 
ِّ
ع ُمتفر الكاملَتين. ففي َموا�شِ
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ا "االآُب ُيِحبُّ االْبَن". كما ُيعلن لنا الكتاب الُمقدَّ�س اأنَّ "َثَمَر  اأُِحبُّ االآب" واأي�شً

ة 5: 22(. ا 5: 20؛ 14: 31؛ ر�شالة غالطيَّ ة" )اإنجيل يوحنَّ وِح هو َمَحبَّ
ُّ

الر

باط 
ِّ
ُجل وزوجته، اأو الر

َّ
اإنَّ اأف�شل العالقات الب�شرية – مثل الِوْحَدة بين الر

ة  بين االأب واالأم والطفل – َتْنُبع من نف�س طبيعة اهلل. وهذه العالقات الب�شريَّ

ومحبته  اهلل  لوحدة  �شئيل  انعكا�س  اإالَّ  هي  ما   – حاالتها  اأف�شل  في   –
امي لكّل  د ال�شَّ ْبع الحقيقي والنموذج الكامل والَق�شْ الَمهيبَتين. فخالقنا هو النَّ

ما هو �شالح. 

ا 4: 8(. ة" )1 يوحنَّ "اهلُل َمَحبَّ

ب�شركة  للَتَمتُّع  واأنت  اأنا  يدعونا  اأنه  هو  ة"  َمَحبَّ "اهلل  اأنَّ  في  جزء  واأروع 

ب�شاطة رغم عدم فهمنا  بكّل  به  نثق  اأن  يريدنا  االأبد! وهو  اإلى  َحميمة معه 

الكامل له. 

اهلل جدير بالثقة

التنا عن اهلل من خالل اأيام الخلق ال�شتة. اإذا و�شعنا  ارجع بفكرك اإلى تاأمُّ

ذلك ب�شيغة ُمعادلة ح�شابية ف�شوف تبدو الُمعادلة هكذا:

:  اهلل ُقدُّو�س     اليوم االأول 

:  اهلل قدير +  اليوم الثاني 

:  اهلل �شالح +  اليوم الثالث 

:  اهلل اأمين +  اليوم الرابع 

:  اهلل حياة +  اليوم الخام�س 

ة :  اهلل َمَحبَّ +  اليوم ال�شاد�س 

=  اهلل جدير بالثقة

األي�س من الغريب حًقا اأننا ُن�شارع اإلى و�شع ثقتنا في اأ�شخا�س َيفتقرون 

د كثيًرا في و�شع ثقتنا في اهلل الواحد  اإلى هذه ال�شفات، في حين اأننا نتردَّ

ه؟  الذي َيْجَمع كّل هذه ال�شفات في �َشْخ�شِ

عندما اأ�شع ر�شالة في �شندوق البريد، فاإّنني اأثق اأنَّ خدمة البريد �شتقوم 

اأثق باأنَّ خالق ومالك  اأن   
َّ
اإًذا، كم بالحري يجب َعَلي بتو�شيل هذه الر�شالة. 

وحافظ هذا الكون َيفي بوعوده!

ُق اهلَل،  دِّ اأَْعَظُم ... َمْن اَل ُي�شَ َهاَدُة اهللِ  ا�ِض، َف�سَ َهاَدَة النَّ ا َنْقَبُل �شَ "اإِْن ُكنَّ
َعِن  اهلُل  بَِها  ِهَد  �شَ َقْد  تِي  الَّ َهاَدةِ  بِال�شَّ ُيوؤِْمْن  َلْم  ُه  نَّ

الأَ َكاِذًبا،  َجَعَلُه  َفَقْد 

ا االأولى 5: 10-9(. اْبنِهِ" )ر�شالة يوحنَّ

اسم اهلل الشخصّي

اهلل ُيريدنا اأن نعرفه، واأن نثق به، واأن ندعوه با�شمه.

" )المزمور  َك َلْم َتْتُرْك َطالِبِيَك َيا َربُّ نَّ
ِكُل َعَلْيَك اْلَعارُِفوَن ا�سمَك، الأَ "َوَيتَّ

.)10 :9

"اإلوهيم"  اأو   
111

بالعربيَّة، "اهلل"  بب�شاطة  اهلل هو  ا�شم  اأنَّ  الكثيرون  يعتقد 

ة، اأو "God" باالإنجليزية، اأو "اأالها" باالأرامية، اأو "ديو" بالفرن�شية،  بالِعبريَّ

اأو "ديو�ض" باالإ�شبانية، اأو "جوت" باالألمانية، اأو اأية كلمة اأخرى ُم�شتخدمة 

في لغتهم. 

وبالفعل اهلل هو اهلل "الكائن االأ�شمى"؛ لكن هل ا�شمه "اهلل" حًقا؟ اأال ُي�ْشِبه 

 لي. اهلل هو 
ّ
هذا قولي باأنَّ ا�شمي هو "ب�شر"؟ اأنا ب�شر، لكن هناك ا�شم �شخ�شي

ه ويدعونا من خاللها اإلى  اهلل، لكن هناك اأ�شماء هلل ُيْظِهر من خاللها �َشْخ�شَ

ُمخاطبته ب�شورة �شخ�شّيَّة. 

َدر َمجهول من الطاقة مثل الجاذبية، اأو  كثيرون يتخيَّلون اأنَّ اهلل هو َم�شْ

 تج�شيدها. َلِكنَّ 
ِّ
الريح، اأو تلك القوة الخارقة التي ُتحاول اأفالم الخيال الِعلمي
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االأ�شمى  الكيان  االختالف. فاهلل هو  تمام  ُمختلف  اهلل  الكتابي عن  المفهوم 

الذي يريدك اأن تعرفه َمعرفة �شخ�شّيَّة. 

اإنَّ فكرة اأنَّ اهلل �شخ�س هي فكرة ِكتابيَّة ومنطقية في الوقت نف�شه. فكما 

َخَلَق كّل �شيء لي�س  الذي  الَكْونيَّة، فاإنَّ اهلل  الطاقة  ُكَتاًل من  الب�شر لي�شوا  اأنَّ 

 له ا�شم. وقد اأعلن اهلل عن ا�شمه الرئي�شي في 
ّ
ا. فهو كائن �شخ�شي كذلك اأي�شً

االأ�شحاح الثاني من �ِشْفر التكوين:

إِلُه  اال بُّ  الرَّ مَِل 
َ

ع  
َ

م
ْ
و

َ
ي  ،

ْ
ُخلَِقت ِحيَن  أَر�ِض  اال

َ
و اِت 

َ
او

َ
م

َّ
ال�ش  

ُ
ادِئ

َ
ب

َ
م "هذِهِ 

اِت" )�ِشْفر التكوين 2: 4(.
َ

او
َ

م
َّ

ال�ش
َ

أَر�ضَ و اال

اأو  "الرب"،  هو  ا�شمه  اإنَّ  ذاته؟  اإلى  اهلل  به  ُي�شير  الذي  اال�شم  الحظت  هل 

هكذا ُترِجمت الكلمة اإلى اللغة الَعربيَّة. وِمَن الرائع اأن َنعرف اأنَّ اهلل َيعرف كّل 

اللغات واأنه ال ُيطالبنا باأن ُنخاطبه بلغة ُمَعيَّنة. فهو يدعونا اإلى ُمخاطبته 

بلغتنا االأم، وفي اأي زمان، وفي اأي مكان، وفي اأي اتِّجاه، وبلغة قلوبنا. 

أنا هو

�شاكنة  حروف  اأربعة  من  ة  الِعبريَّ اللغة  في  هلل   
ّ
ال�شخ�شي اال�شم  يتاألَّف 

 "YaHWeH" ُيلفظ:  الحروف،  على  الَحَرَكات  ن�شع  وعندما   ."YHWH"

اأو  كائن"  "اأنا  ويعني  "يكون"  الِعْبِريِّ  الفعل  ُم�ْشَتقٌّ من  اال�شم  )َيْهَوه(. وهذا 

هذا  َوَرد  وقد  االأزل.  منذ  بذاته  الكائن  هو  اهلل  اأنَّ  ُيَعلِّمنا  وهذا  كائن".  "هو 
ة في العهد القديم، اأي اأكثر من اأي ا�شم 

َّ
 هلل اأكثر من 6500 َمر

ّّ
اال�شم ال�شخ�شي

 

اآخر هلل. 

ا�شمع ما اأعلنه اهلل عندما �شاأله ُمو�شى عن ا�شمه )كان مو�شى قد ن�شاأ في 

د االآلهة(: م�شر التي كانت توؤمن بتعدُّ

َرائِيَل:  ذِي اأَْهَيْه. َوَقاَل: هَكَذا َتُقوُل لَِبنِي اإِ�شْ الَّ ى: اأَْهَيهِ  "َفَقاَل اهلُل لُِمو�شَ
َلنِي اإَِلْيُكْم" )�ِشْفر الُخروج 3: 14(. �شَ

ْ
اأَْهَيْه اأَر

فهو يريدنا اأن نفهم باأنه  اهلل هو الوحيد الذي يقدر اأن يقول "اأنا كائن". 

االأ�شمى. فهو الكائن دائًما الأنَّ الما�شي والحا�شر والم�شتقبل ال �شيء اأمامه. 

ه ُمْكَتٍف بذاته. فرغم اأّننا نحتاج اإلى  فوجوده ي�شمو على الوقت والزمن. كما اأنَّ

الهواء والماء والطعام والنوم والماأوى وعنا�شر اأخرى عديدة لكي نحيا، فاإنَّ 

ر من تلقاء ذاته.  اهلل ال يحتاج الأي �شيء. فهو الكائن الذي يوجد بذاته وُيَفكِّ

ب.
َّ
اإّنه "الكائن" العظيم – الر

ف عن 
ِّ
ة تعريفه وَت�شميته؛ فهو اهلل الُمَعر وهكذا، لم يترك اهلل لالإن�شان ُحِريَّ

نف�شه بنف�شه. 

مئات األسماء 

وح الُقُد�س، هناك مئات االألقاب 
ُّ
من خالل وجوده االأزلي كاالآب واالبن والر

واالأ�شماء للرب. ويجب اأن َنْعَلم اأنَّ اأ�شماء اهلل تعك�س طبيعته، واأنَّ كّل لقب من 

األقابه ُي�شاعدنا اأكثر فاأكثر على فهمه. فعلى �شبيل المثال، اهلل ُيدعى:

 الَقدير، النور الحقيقي، 
ّ
ماوات واالأر�س، واِهب الحياة، الَعلي خالق ال�شَّ

ب 
ّ
نا، الر

ُّ
ب ِبر

ّ
ب ال�شافي، الر

ّ
ر، الر ان العاِدل، اهلل الذي ُيَدبِّ يَّ الُقدُّو�س، الدَّ

، اإله المحبة وال�شالم، اإله كّل نعمة، مانح الخال�س 
َّ
ب راِعي

ّ
�َشالمنا، الر

االأبدي، اهلل القريب منا.... 

اأن  ا  ِمنَّ واحد  كّل  على  يجب  خالقنا،  عن  الحالي  مفهومنا  كان  ومهما 

ن من فهمه  َيعترف بتوا�شع اأنَّ اهلل هو اهلل ولي�س مثله اآخر. وُرغم اأننا لن نتمكَّ

ه ُيريدنا اأن نعرف ا�شمه، واأن نثق به، واأن ُنِحبَّه، واأن  اأو اإدراكه بالتمام، اإالَّ اأنَّ

َنحيا معه اإلى االأبد. لهذا قال اهلل في اليوم ال�شاد�س للَخْلق: 

َبِهَنا" )�ِشْفر التكوين 1: 26(. وَرتَِنا َك�شَ اَن َعَلى �شُ "َنْعَمُل االإِْن�شَ

َلِكْن ما الذي ق�شده اهلل بقوله هذا؟ وكيف ُيمكن لالإن�شان الَمْنظور )الَمرئي( 

اأن َيْعِك�َس �شورة اهلل غير الَمْنظور )غير المرئي(؟ 
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ة 10      َخليَقة خاصَّ

ة َخليَقة خاصَّ

التاريخ:   
ِّ
َمر اأعظم االإعالنات على  لنا في ف�شل �شابق في واحٍد من  تأمَّ

" )�ِشْفر التكوين 1: 1(. واالآن، اإليك هذا  �ضَ
ْ

َماَواِت َواالأَر "ِفي اْلَبْدءِ َخَلَق اهلُل ال�شَّ
االإعالن االآخر:

وَرِتهِ" )�ِشْفر التكوين 1: 27(. اَن َعَلى �سُ "َفَخَلَق اهلُل الإِْن�سَ

لقد َخَلَق اهلل الب�شر ليكونوا تاج خليقته. 

على ُصورة اهلل 

َعَلى  ُطوَن  لَّ َفَيَت�شَ َبِهَنا،  َك�سَ وَرِتَنا  �سُ َعَلى  اَن  االإِْن�شَ َنْعَمُل  اهلُل:  "َوَقاَل 
�ِض، َوَعَلى 

ْ
َماءِ َوَعَلى اْلَبَهائِمِ، َوَعَلى ُكلِّ االأَر َمِك اْلَبْحرِ َوَعَلى َطْيرِ ال�شَّ �شَ

َعَلى  اَن  الإِْن�سَ اهلُل  َفَخَلَق  �ِض. 
ْ

االأَر َعَلى  َتدِبُّ  تِي  الَّ اَباِت  بَّ الدَّ َجِميِع 

التكوين  )�ِشْفر  َخَلَقُهْم"  َواأُْنَثى  َذَكًرا  َخَلَقُه.  اهللِ  وَرِة  �سُ َعَلى  وَرِتهِ.  �سُ

 .)27-26 :1

اإْن كان اهلل قد خلق االإن�شان "على �سورته" فهذا ال يعني ُمطلًقا اأنَّ الب�شر 

لين كانوا كاهلل تماًما. فاهلل لي�س له َنظير. االأوَّ

الب�شر  اأنَّ  تعني  ْوَرِته"  �سُ "على  االإن�شان  اهلل خلق  اإنَّ  تقول  التي  االآية  اإنَّ 

�شُي�شابهون اهلل في طبيعته. فاالإن�شان مخلوق ليعك�س طبيعة اهلل. وقد اأعطى 

لين �شفات تمّكنهما من التمتع بعالقة وثيقة معه.  ُجل والمراأة االأوَّ
َّ
اهلل الر

على  القدرة  واأعطاهم  بالعقل  الب�شر  على  اهلل  اأرغد  فقد  ذلك،  على  عالوة 

طرح االأ�شئلة، والتفكير باّتزان، وا�شتيعاب الحقائق العميقة عن خالقهم. كما 

اأنه وهبهم عاطفة لكي يختبروا م�شاعر الفرح والراأفة وغيرها. وقد اأعطاهم 

ل الم�شوؤولية عن  ة اتخاذ القرارات، وَتَحمُّ ن ُحريَّ ا االإرادة التي تت�شمَّ اهلل اأي�شً

العواقب االأبدية الُمترتِّبة عن هذه القرارات.

التكلُّم، وا�شتخدام  ل:  التوا�شُ القدرة على  اإلى هذا، فقد منحهم اهلل  اإ�شافة 

االأمد  الخطط طويلة  و�شع  على  القدرة  اأعطاهم  اأنه  كما  والغناء.  االإ�شارات، 

نفو�شهم  على  ائتمنهم  اأّنه  هو  كّله  هذا  من  واالأهم  ُمبِدَعة.  بُطُرق  وتطبيقها 

الُقدرات  االأبد. وهذه  اإلى  َيعبدوه ويتمّتعوا بح�شوره  لكي  االأبدية  واأرواحهم 

فات هي التي َميََّزت الب�شر عن �شائر مملكة الحيوان.  وال�شِّ

االأولى  ا  )ر�شالة يوحنَّ ة"  "َمَحبَّ الذي هو  لنف�شه. فاهلل  الب�شر  اهلل   لقد خلق 

ُجل والمراأة الأّنه كان بحاجة لهما، بل الأّنه اأراد اأن يخلقهما 
َّ
4: 8( لم يخلق الر

لكي َي�شتقبل الب�شر محبته ويعك�شوها. 

الجسم البشري 

ُيقدِّم االأ�شحاح االأول من �ِشْفر التكوين تاريًخا موجًزا عن خلق اهلل للعالم. 

يتعلَّق  فيما  �ِشيَّما  وال  التفا�شيل،  من  المزيد  ُيَقدِّم  الثاني  االأ�شحاح  لكنَّ 

 

بخلق االإن�شان.

َمَة َحَياٍة.  َن�شَ اأَْنفِهِ  �ِض، َوَنَفَخ ِفي 
ْ
بُّ االإِلُه اآدَم ُتَراًبا ِمَن االأَر

َّ
"َوَجَبَل الر

ًة" )�ِشْفر التكوين 2: 7(. ا َحيَّ اَر اآَدُم َنْف�شً َف�شَ
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ه اختار اأن يخلق  ُرغم اأنَّ الربَّ خلق ال�شماوات واالأر�س من ال �شيء، اإالَّ اأنَّ

الحقيقة  هذه  المعا�شرون  البيولوجيا  علماء  د  ويوؤكِّ التراب.  من  اإن�شان  ل  اأوَّ

بقولهم: "من جهة، يكاد ج�شم االإن�شان يبدو غير ُمتَميِّز؛ فالعنا�شر الع�شرون 

 
العادية التي يتاألَّف منها موجودة كّلها في ُتراب االأر�س."112

ُتحفة  اأنه  اإالَّ  الو�شيعة،  العنا�شر  هذه  من  ُمَكوَّن  االإن�شان  ج�شم  اأنَّ  ومع 

ة موؤلَّفة من حوالى خم�شة و�شبعين ترليون )75،000،000،000،000(  ُمعجزيَّ

خلّية َحيَّة تقوم كّل منها بدور خا�س.

اأننا ال  الخلّية هي الوحدة االأ�شا�شّية للحياة. والخلّية �شغيرة جًدا لدرجة 

نقدر اأن نراها اإالَّ بوا�شطة مجهر قوي. على الرغم من ذلك، فاإنَّ هذه الخلّية 

مليئة بماليين االأجزاء العاملة. وتحتوي كّل خلية �شل�شلة مجهرية ُمَتَكتَِّلة من 

فات الرئي�شية  الجينات الوراثية – التي يبلغ طولها مترين - والتي ُتَحدِّد ال�شِّ

لكّل �شخ�س.  

الب�شرية  الوراثية  "الجينات  "بيل غيت�س":  ال�شهير  الحا�شوب  قال عمالق 

حا�شوب  برنامج  اأي  عن  جًدا  جًدا  ُمتقدِّمة  لكنها  الحا�شوب،  برنامج  ت�شبه 

في  الخاليا  من  مختلف  نوع  مئتا  االأقل  على  وهناك   
االإن�شان."113 �شنعه 

َليِّنة  اأن�شجة  ُينتج  وبع�شها  الدم،  مثل  �شوائل  ُينتج  بع�شها  الب�شري؛  الج�شم 

الخاليا  اأنَّ بع�س  القا�شي. كما  العظم  لتكوين  َيتَِّحد مًعا  واأع�شاء، وبع�شها 

م وظائف الج�شم مثل  بط اأجزاء الج�شم بع�شها ببع�س، والبع�س االآخر ُيَنظِّ
ْ
َتر

 
114

الجهاز اله�شمي والتنا�شلي.

الذي  العظمي  الهيكل  ل في  تاأمَّ العاملة.  واأجزائه  تركيب ج�شمك  ر في  فكِّ

يحتوي على 206 ِعظام ُمَغلََّفة باالأربطة واالأوتار والع�شالت والجلد وال�شعر؛ 

اأو في الدورة الدموية وما تحتوي عليه من �شرايين واأوردة ودم، والتي تنقل 

والكبد. وهناك  والكليتان،  والمعدة،  االأمعاء،  نف�شها. وهناك  الحياة  عنا�شر 

وال  بدماغك.  الُمتَّ�شلة  الدقيقة  باالأع�شاب  المليء  الع�شبي  الجهاز  ا  اأي�شً

واالأنف،  واالأذنين،  العينين،  اأو  "القلب"،  ُتدعى  التي  االأمينة  الم�شّخة  َتْن�َس 

والفم، والل�شان، وكّل االأع�شاء التي وهبك اهلل اإياها. وهناك االأوتار ال�شوتية، 

ا! وهل  ة الذوق! وماذا عن القدَمين واليَدين؟ اإنها نافعة اأي�شً واالأ�شنان، وحا�شَّ

بدونهما!  مطرقة  اأو  مكن�شة  ت�شتخدم  اأن  حاول  االإبهاَمين؟  على  اهلل  �شكرت 

وُهناك االأظافر وغيرها الكثير. لهذا، ال َعَجب في ما كتبه النبي داود:

َوَنْف�ِشي  ْعَماُلَك،  اأَ  
َ

ِهي َعِجيَبٌة  َعَجًبا.  اْمَتْزُت  َقدِ  ي  نِّ
اأَ اأَْجِل  ِمْن  "اأَْحَمُدَك 

َتْعرُِف ذلَِك َيقِيًنا" )المزمور 139: 14(.

وح  النَّْفس والرُّ

رغم روعة الج�شم الب�شري، اإالَّ اأنه لي�س ال�شيء الذي يجعل الب�شر ُمَميَّزين. 

د االإن�شان 
ُّ
َتَفر َلِكنَّ  ا.  اأي�شً اأج�شام ُمَميَّزة  فالحيوانات والطيور واالأ�شماك لها 

زا اآدم  َيْكُمن في َنْف�ِشه الب�شرية وُروحه االأبدية. فالنَّف�س والروح ُهما اللذان َميَّ

ْوَرةِ اهلل".  اء كمخلوقات خا�شة مخلوقة "َعَلى �شُ وحوَّ

ِفي  "َنَفَخ  التراب،  من  ُجل 
َّ
الر ج�شد  تكوين  من  اهلل  انتهى  اأن  بعد  لهذا، 

ًة" )�ِشْفر التكوين 2: 7(. فالج�شد الذي  ا َحيَّ اآَدُم َنْف�شً اَر  َمَة َحَياٍة. َف�شَ َن�شَ اأَْنفِهِ 

اآدم  روح  اهلل  فيها  و�شع  التي  الخيمة  اأو  الهيكل  كان مجرد  الآدم  اهلل   عمله 

الخالدة ونف�شه. 

اأعطى اهلل ج�شًدا لالإن�شان لكي ي�شعر بالعالم الُمحيط به، ونف�ًشا لكي  لقد 

َيعي ذاته الداخلية، وروًحا لكي ُيدرك وجود اهلل. 

الج�شد، َوَجَب اأن تحكمه النف�س؛  

والنف�س، َوَجَب اأن تحكمها الروح؛  

115
والروح، َوَجَب اأن يحكمها اهلل نف�شه.  

ُجُدوا"  َي�شْ اأَْن  َيْنَبِغي  َواْلَحقِّ  وِح  َفبِالرُّ َلُه  ُجُدوَن  َي�شْ ذِيَن  َوالَّ ُروٌح.  "اهلُل 
ا 4: 24(. )اإنجيل يوحنَّ
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مخلوق لقصد

وح 
ُّ

"الر ُمَثلَّث، رابًطا  الُمْبِدع بخلق االإن�شان ككيان واحد  لقد قام الخاِلق 

اه القدرة  د" مًعا )ر�شالة ت�شالونيكي االأولى 5: 23(، وُمعطًيا اإيَّ ف�ض والَج�شَ والنَّ

على التمتُّع ب�شداقة َحميمة مع خالقه. لقد اأعطى اهلل الحياة لالإن�شان فاأ�شبح 

ة خالقه وت�شبيحه.
َّ
االإن�شان هو �شاحب االمتياز العظيم في اأن َيحيا ِلَم�َشر

هَذا   ... َنْعُتُه  َو�سَ َوَجَبْلُتُه  َخَلْقُتُه  َولَِمْجدِي  ِمي  ِبا�سْ ُدِعَي  َمْن  "ِبُكلِّ 
بِيِحي" )�ِشْفر اإ�َشعياء 43: 7، 21(. ُث ِبَت�سْ ْعُب َجَبْلُتُه لَِنْف�ِشي. ُيَحدِّ ال�شَّ

دوه.  اإًذا، اهلل َخَلَق الب�شر لكي ُيَمجِّ

الب�شر ُخِلقوا هلل. فقد كان  َلِكنَّ  الب�شر،  اأجل  ُخِلَقت االأر�س من  وهكذا، فقد 

واأن  بح�شوره،  يتمّتعوا  واأن  خالقهم،  االأوائل  الب�شر  َيعرف  اأن  هو  اهلل  ق�شد 

ا ق�شده لي ولك.  ُيحّبوه اإلى االأبد. وهذا هو اأي�شً

ِفْكرَِك"  ُكلِّ  َوِمْن  َنْف�ِسَك،  ُكلِّ  َوِمْن  َقْلبَِك،  ُكلِّ  ِمْن  اإِلَهَك  بَّ  الرَّ "َوُتِحبُّ 
ُق�س 12: 30(.

ْ
)اإنجيل َمر

بيئة ِمثاليَّة

بعد اأن قام اهلل بخلق اآدم، َغَر�َس حديقة رائعة جًدا هي "َجنَّة َعْدن".

ذِي َجَبَلُه.  َع ُهَناَك اآدَم الَّ ًقا، َوَو�شَ
ْ

ر ًة ِفي َعْدٍن �شَ بُّ االإِلُه َجنَّ
َّ

"َوَغَر�ضَ الر
لِلأَْكِل،  َدٍة  َوَجيِّ َظرِ  لِلنَّ ٍة  ِهيَّ �شَ َجَرٍة  �شَ ُكلَّ  �ِض 

ْ
االأَر ِمَن  االإِلُه  بُّ 

َّ
الر َواأَْنَبَت 

َوَكاَن   .
ِّ

ر َوال�شَّ اْلَخْيرِ  َمْعرَِفةِ  َجَرَة  َو�شَ ةِ،  نَّ َ
اْلج ِط  َو�شَ ِفي  اةِ 

َ
ي

َ
اْلح َجَرَة  َو�شَ

َبَعَة 
ْ

ر اأَ َفَي�ِشيُر  َيْنَق�ِشُم  ُهَناَك  َوِمْن  َة،  اْلَجنَّ  
َ

قِي لَِي�شْ َعْدٍن  ِمْن  َيْخُرُج   
ٌ

َنْهر

ُروؤُو�ٍض" )�ِشْفر التكوين 2: 10-8(.

 
116

ُيْعَرف اليوم بالعراق( كانت َعْدن )الموجودة على االأرجح في ما 

واالأ�شوات  الَطيِّبة  والروائح  الخالَّبة  بالمناظر  مليئة  َف�شيحة  َجنَّة 

فافه  �شِ على  ت�شطف  بديٍع  بنهر  َوى 
ْ
ُتر ة  الَجنَّ تلك  وكانت  الجميلة. 

اأ�شجار الفاكهة ال�شهّية. كانت هناك اأنواع كثيرة من الفاكهة لالأكل، 

عي، 
َّ
للر خ�شراء  ومروج  با�شقة  واأ�شجار   ، مِّ لل�شَّ الرائحة  َطيَِّبة  وزهور 

وغابات  اإليها،  ف 
ُّ
والتعر لدرا�شتها  وح�شرات  وطيور  وحيوانات 

بعبارة  لالكت�شاف.  كريمة  واأحجار  وذهب  لال�شتك�شاف،  غام�شة 

ع" )ر�شالة تيموثاو�س  َمتُّ ٍء بِِغَنى للتَّ
ْ

ي اأخرى، فقد اأعطى اهلل اآدم "ُكّل �شَ

االأولى 6: 17(.

ا �شجرَتين ُمَميَّزَتين في و�شط الَجنَّة: �شجرة الحياة، و�شجرة  وغر�س اهلل اأي�شً

معرفة الخير وال�شر. 

ة االإن�شان. 
َّ
ة". وقد خلق اهلل هذا المكان البديع لَم�َشر

َّ
ر كلمة َعْدن تعني "َم�شَ

ِرَكة مع خالقه. فال �شيء ُي�شاهي  ة لالإن�شان هي اأن َيتمتَّع بال�شَّ
َّ
َلِكنَّ اأعظم َم�َشر

َيِمينَِك نَِعٌم  ِفي  ُروٍر.  "اأََماَمَك �ِشَبُع �شُ ا وال�شركة معه:  ُمتعة معرفة اهلل �شخ�شيًّ

اإَِلى االأََبدِ" )المزمور 16: 11(.

ة ُمرِضية مهمَّ

عندما اأ�شبحت الَجنَّة جاهزة، و�شع الربُّ االإن�شاَن فيها. لم ي�شاأل اهلل اآدم 

اإْن كان يريد اأن يعي�س هناك. فاهلل هو خالق االإن�شان؛ وبالتالي فهو مالكه. 

والرب َيْعَلم ما هو لخير االإن�شان، وهو غير ُمْلَزم بتف�شير اأفعاله الأي �شخ�س.

ةِ َعْدٍن لَِيْعَمَلَها َوَيْحَفَظَها" )�ِشْفر  َعُه ِفي َجنَّ بُّ االإِلُه اآَدَم َوَو�شَ
َّ

"َواأََخَذ الر
التكوين 2: 15(.

َتين في بيته الجديد: اأعطى اهلل اآدم م�شوؤوليَّ
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ة.  َم�َشقَّ اأو  َتَعب  اأو  َعَرق  )َيْفَلَحها( لكن دون  الَجنَّة  "َيْعَمَل"  اأن  االأولى هي 

اأنَّ كّل �شيء كان ح�شًنا، فقد كانت مهّمته ُممتعة جًدا. فلم يكن هناك  وبما 

ة ينبغي قلعها. 
َّ
�َشْوك ينبغي َحرقه، وال اأع�شاب �شار

ح اإلى  الثانية هي اأن "َيْحَفَظها" )َيْحُر�َشها(. ُترى هل كانت هذه الكلمة ُتَلمِّ

وجود ُعن�شر خطر في الكون؟ 

�شوف ُنجيب عن هذا ال�شوؤال بعد قليل.

ة واحدة َبسيطة َوصيَّ

�شيًئا  يفعل  اأن  اهلل  اأو�شاه  فقد  ُدْمَية،  ولي�س  �شخ�س  االإن�شان  اأنَّ  بما 

 

واحًدا فقط:

ا  مَّ ةِ َتاأُْكُل اأَْكاًل، َواأَ َجرِ اْلَجنَّ بُّ االإِلُه اآَدَم َقائًِل: ِمْن َجِميِع �شَ
َّ

ى الر "َواأَْو�شَ
َك َيْوَم َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا  نَّ

 َفاَل َتاأُْكْل ِمْنَها، الأَ
ِّ

ر َجَرُة َمْعرَِفةِ اْلَخْيرِ َوال�شَّ �شَ

َتُموُت" )�ِشْفر التكوين 2: 17-16(.

اأعطى اهلل هذه الو�شيَّة الآدم قبل اأن َيخلق المراأة. فقد َعيَّن اهلل اآدم ليكون 

رئي�ًشا للجن�س الب�شري وجعله م�شوؤواًل عن اإطاعة هذه الو�شيَّة الُمنفردة. 

المرأة األولى

بعد ذلك، خلق اهلل المراأة. ويا لها ِمْن َمخلوقة ُمَميَّزة!

ُمِعيًنا  َلُه  َنَع  َفاأَ�شْ َوْحَدُه،  اآَدُم  َيُكوَن  اأَْن  ًدا  َجيِّ َلْي�َض  االإِلُه:  بُّ 
َّ

الر "َوَقاَل 
ِمْن  َواِحَدًة  َخَذ  َفاأَ َفَناَم،  اآَدَم  َعَلى  َباًتا  �شُ االإِلُه  بُّ 

َّ
الر َفاأَْوَقَع   ... َنِظيَرُه. 

تِي اأََخَذَها ِمْن  ْلَع الَّ بُّ االإِلُه ال�شِّ
َّ

َلِعهِ َوَملأَ َمَكاَنَها َلْحًما. َوَبَنى الر اأَ�شْ

ِعَظاِمي  ِمْن  َعْظٌم  االآَن  اآَدُم: هذِهِ  َفَقاَل  اآَدَم.  اإَِلى  َرَها  َواأَْح�شَ ًة  اْمَراأَ اآَدَم 

َيْتُرُك  لِذلَِك  اأُِخَذْت.  اْمرٍِء  ِمِن  َها  نَّ
الأَ اْمَراأًَة  ُتْدَعى  َلْحِمي. هذِهِ  ِمْن  َوَلْحٌم 

َوَكاَنا  َواِحًدا.  ًدا  َج�شَ َوَيُكوَناِن  تِهِ  بِاْمَراأَ َوَيْلَت�ِشُق  ُه 
َّ

َواأُم اأََباُه  ُجُل 
َّ

الر

 :2 التكوين  )�ِشْفر  َيْخَجَلِن"  اَل  َوُهَما  َواْمَراأَُتُه،  اآَدُم  َياَنْيِن، 
ْ

ُعر ِكَلُهَما 

18؛ 25-21(.

ل عملّية جراحية حين ا�شتاأ�شل �شلًعا  ل َمْن اأجرى اأوَّ وهكذا، كان اهلل هو اأوَّ

ْلع زوجة جميلة َقدَّمها بنف�شه الآدم. ِمْن اآدم وعمل من هذه ال�شِّ

اه!  اإيَّ اهلل  وهبه  الذي  الجميل  الُمحب  "الُمعين"  ال�شريك  بهذا  اآدم  فرح  كم 

اأ�شتاذ الالهوت ال�شابق "هنري َمتَّى" يقول: "ُخِلَقت المراأة ال من راأ�س  كتب 

ُجل لتراأ�شه، وال من قدميه ليدو�س عليها؛ بل من جنبه لتكون ُم�شاوية له، 
َّ
الر

ومن تحت ذراعه ليحميها، وبالُقرب من قلبه لُيحبها."117

ُجل، فقد ُخِلَقت المراأة على �شورة اهلل و�شبهه – ُخِلَقت 
َّ
وكما هي حال الر

لتعك�س �شفات اهلل ولتتمتَّع بوحدة روحيَّة معه اإلى االأبد. ورغم اأنَّ اهلل و�شع 

باأّنهما  اأعلن  اأّنه  اإالَّ  والمراأة،  الرجل  من  لكلٍّ  ُمتميِّزة  واأدواًرا  ُمَحدَّدة  قواعد 

مت�شاويان في القيمة واالأهمّية. 

المجتمعات  من  العديد  فاإنَّ  اهلل،  لق�شد  وخالًفا  الحا�شر،  وقتنا  في  لكن 

َيهتفون ويرق�شون عندما  اأنا�ًشا  �شاَهْدُت  وقد  اأثاث.  ن�شاءها كقطعة  ُتعامل 

اأنَّ بع�س  ُيرزقون بولد، لكنهم َيحزنون ويكتئبون حين ُيرزقون بفتاة. كما 

بع�س  َلِكنَّ  بزوجاتهم.  اهتمامهم  من  اأكثر  بما�شيتهم  َيهتّمون  الرجال 

واجبات  بين  ُتَميِّز  َتُعد  فلم  الُمعاك�س  االتجاه  في  فت 
َّ
َتَطر المجتمعات 

هذين  فاإنَّ  لهذا  منهما.  لكلٍّ  اهلل  َنها  َعيَّ التي  والمراأة  ُجل 
َّ
الر وم�شوؤوليات 

ان من قيمة المراأة.  فين ِكَلْيِهما َيُحطَّ
ُّ
التطر

ل زواج  أوَّ

ل زواج. الِحظ َمْن الذي قام بمرا�شيم اأوَّ

َرها اإلى اآَدَم". فمنذ البدء، كان  . فالكتاب المقدَّ�س يقول: "َواأَْح�شَ ُه الربُّ اإنَّ

وهو  لنف�شه.  خلقهم  الذين  الب�شر  حياة  في  ُمبا�شرة  ب�شورة  اًل  متدخِّ الخالق 

ًدا  َج�شَ َوَيُكوَناِن  تِهِ  بِاْمَراأَ َوَيْلَت�ِشُق  ُه 
َّ

َواأُم اُه 
َ
اأَب ُجُل 

َّ
الر َيْتُرُك  "لِذلَِك  اأعلن:  نف�شه 
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فقد  واالتحاد.  الِوْحَدة  تعني  "واحًدا"  َجَمة 
ْ
الُمَتر ة  الِعْبريَّ والكلمة  َواِحًدا." 

اأحدهما باالآخر، ولكي  ة لكي يتمتَّع  ل زوَجين في تاريخ الب�شريَّ اأوَّ َجَمَع اهلل 

االأبد  اإلى  ويخدمانه  اهلل  بح�شور  ا  اأي�شً يتمتَّعا  ولكي  االآخر،  اأحدهما  يخدم 

اأن َيجعال خالقهما  اأراد اهلل من الرجل والمراأة  في ان�شجام تام. وهكذا، فقد 

وحافظهما ِمْحَور حياتهما – ُمنفرَدين وُمجتمَعين. 

الزواج  اأُ�ُش�س  ُيهملون  الحا�شر  وقتنا  في  النا�س  اأنَّ  ال�شديد  لالأ�شف  لكن 

الواحد  الرجل  بين  العالقة  وروعة  جمال  يدركون  وال  اهلل،  و�شعها  التي 

اأن  في  ُيخفقون  هم  فاإنَّ لذلك،  ونتيجة  ال�شنين.  مرور  مع  الواحدة  والمراأة 

 يعك�شوا عالقة المحبة واالأمانة والت�شحية التي ق�شد اهلل اأن تكون قائمة بين 

الرجل وزوجته. 

اإنَّ قيام الخالق نف�شه بتاأ�شي�س الزواج بين الرجل والمراأة َيْعِك�س قلب اهلل 

ا للعالقة الروحّية  اأن يكون رباط الزواج نموذًجا َحيًّ الُمحب. فق�شد اهلل هو 

واإلى  االآن  معه  َيحيوها  الأن  الب�شر  خاللها  ِمْن  يدعو  التي  واالأروع  االأقرب 
 

اأبد االآبدين. 

ُجُل 
َّ

هل الحظت كيف قام "ُمن�شئ الزواج" بتعريف الزواج؟ "لِذلَِك َيْتُرُك الر

ًدا َواِحًدا" وي�شيف الكتاب الُمقدَّ�س:  ُه َوَيْلَت�ِسُق بِاْمَراأَتِهِ َوَيُكوَناِن َج�شَ اأََباُه َواأمَّ

َياَنْيِن، اآَدُم َواْمَراأَُتُه، َوُهَما َل َيْخَجاَلِن".  
ْ

"َوَكاَنا ِكَلُهَما ُعر
ُجل والمراأة في الهدف وفي الج�شد 

َّ
د اهلل ِمَن الزواج هو اأن يّتحد الر اإنَّ َق�شْ

اإلى  الب�شر بوحدة روحّية معه  اأن يتمّتع  دون خجل. والق�شد االأ�شمى هلل هو 

ا.  االأبد دون َخَجل اأي�شً

لطة للجنس البشري إعطاء السُّ

بعد اأن اأح�شر اهلل المراأة للرجل، َكلََّمُهَما بطريقة مبا�شرة و�شخ�شّيَّة. ويبدو 

 االإلَه 
ّ

ئيَّة، اإذ يقول الكتاب المقدَّ�س اإنَّ الرب
ْ
اأنَّ اهلل كان يظهر لهما بهيئة َمر

ةِ" )�ِشْفر التكوين 3: 8(. كاَن "َما�ِسًيا ِفي اْلَجنَّ

عاٍل  جبٍل  اإلى  وزوجته  ُجل 
َّ
الر يقود  وهو  ب 

ّ
الر تتخيَّل  اأن  حاِول  واالآن، 

ُيمكنهما من فوقه اأن َيْنُظرا الخليقة الرائعة التي خلقها خالقهما.

، َواأَْخ�ِسُعوَها،  "َوَباَرَكُهُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم: اأَْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمالأُوا الأَْر�سَ
َيدِبُّ  َحَيَواٍن  ُكلِّ  َوَعَلى  َماءِ  ال�شَّ رِ 

ْ
َطي َوَعَلى  رِ 

ْ
ح

َ
اْلب َمِك  �شَ َعَلى  ُطوا  لَّ َوَت�سَ

ي َقْد اأَْعَطْيُتُكْم ُكلَّ َبْقل ُيْبزُِر بِْزًرا َعَلى َوْجهِ  �ِض. َوَقاَل اهلُل: اإِنِّ
ْ
َعَلى االأَر

ا" )�ِشْفر 
ً

َجرٍ ُيْبزُِر بِْزًرا َلُكْم َيُكوُن َطَعام َجرٍ ِفيهِ َثَمُر �شَ �ِض، َوُكلَّ �شَ
ْ
ُكلِّ االأَر

التكوين 1: 29-28(.

اأنه  كما  باقي خليقته.  على  �ُشلطاًنا  و�شاللتهما   
118

اء اآدم وحوَّ اهلل  اأعطى 

ل زوَجين ُينجبان ن�شاًل ب�شرًيا.  اأعطاهما االمتياز والم�شوؤولية في اأن يكونا اأوَّ

اأن  ون�شلهما  اآدم وحواء  على  كان  و"ال�شيطرة".  يادة"  "ال�شِّ يعني  لطان  وال�شُّ

يعتنوا باالأر�س، ويتمتَّعوا بها، ويت�شلَّطوا عليها بحكمة. بعبارة اأخرى، كان 

ينبغي عليهم اأن ي�شتخدموها دون اإف�شادها. 

لقد َخَلق الخالق الخليقة لتكون من�شجمة مع الجن�س الب�شري. ففي البدء، 

كانت االأر�س تتنا�شب مع حاجات االإن�شان ورغباته. فاآدم وحواء لم ُيَكلِّفا 

كان  ما  فكل  التالية.  الطعام  َدر وجبة  َم�شْ في  التفكير  عناء  يوًما  نف�شيهما 

ينبغي عليهما فعله هو اأن يقطفا الفاكهة اللذيذة من اأيٍّ من االأ�شجار الُمثمرة 

ة، وال َمَر�س، 
َّ
العديدة. فلم تكن هناك اأر�س �شلبة، وال اأ�شواك، وال اأع�شاب �شار

اء. اأجل، لقد كان  ف اآدم وحوَّ
ُّ
ر وال موت. بل كان كّل ُجزٍء في الخليقة  تحت َت�شَ

اأنَّ  لالإن�شان طالما  الخليقة خا�شعة  الخليقة. وكانت  ُمَت�َشلًِّطا على  االإن�شان 

االإن�شان خا�شع لخالقه. 

اهلل واإلنسان مًعا

كان ق�شد اهلل منذ البدء هو اأن يحيا االإن�شان في �َشِركة َحميمة وحلوة معه. 

اء عقاًل )فهًما( وقلًبا )عاطفة( لكي يفهماه وُيحباه.  لهذا، فقد اأعطى اآدم وحوَّ

ة 10      َخليَقة خاصَّ
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را 
ِّ
كما اأنه اأعطاهما ُحرية االختيار )االإرادة( التي ُيمكنهما من خاللها اأن ُيَقر

ما اإذا كانا �شيثقان به وُيطيعانه اأَْم ال. وكان عن�شر االختيار �شرورًيا جًدا 

اآدم  ال�شيِّد   
ّ

الرب جعل  وقد  بالقّوة.  ُيْفَر�شا  اأن  ُيمكن  ال  والوالء  المحبة  الأنَّ 

اء م�شوؤوَلين عن خياراتهما.  وحوَّ

ة هنا: رغم اأنَّ خالق هذا الكون ومالكه ال يحتاج  ويجب تو�شيح نقطة مهمَّ

�شيًئا وال اأحًدا، اإالَّ اأنه ُيِحبُّ اأن يكون في عالقة حميمة معنا. 

للب�شر  اأن نكون معروفين ومحبوبين، فاإنَّ اهلل يريد  اأننا نرغب في  وكما 

الذين خلقهم لنف�شه اأن َيعرفوه وُيحبوه. واإن كان اهلل يرغب في التمتُّع ب�شداقة 

حميمة مع الذين خلقهم "على �شورته"، فهذا جزء من طبيعته الخالدة.

اأ�شمع البع�س يقول: "ما اأنا اإالَّ َعْبٌد هلل!" وال �شّك اأّنه �شرف عظيم اأن نخدم 

اهلل كما يخدم العبد الُمطيع �َشيِّده، َلِكنَّ الكتاب الُمقدَّ�س وا�شح: فخطة اهلل ال 

ة 4: 7(. "َواْلَعْبُد اَل  ا" )ر�شالة غالطيَّ ا َبْل اْبَنً تق�شي باأن يكون االإن�شان "َعْبَدً

ا 8: 35(.  ا الْبُن َفَيْبَقى اإَِلى االأََبدِ" )اإنجيل يوحنَّ َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت اإَِلى االأََبدِ، اأَمَّ

وقد َعبَّر اهلل عن �شوق قلبه حين تحدَّث –  بطريقة نفهمها – عن خّطته لكّل 

من ي�شع ثقته به:

اْلَقاِدُر   ، بُّ
َّ

الر َيُقوُل  َوَبَناٍت،  َبنِيَن  لِي  َتُكوُنوَن  َواأَْنُتْم  اأًَبا،  َلُكْم  "َواأَُكوَن 
ٍء" )2كورنثو�س 6: 18(.

ْ
ي َعَلى ُكلِّ �شَ

الوالِدين  بمحبة  لنا  محبته  ت�شبيه  عند  اهلل  ف  يتوقَّ ال  ذلك،  على  عالوة 

َمَحبَّته  اآخر ُمقارًنا ُعمق رباط  اإلى م�شتوى  الت�شبيه  اإنه ياأخذ  الأطفالهم. بل 

للب�شر بمحبَّة َرُجل لحبيبته العرو�س:

ِك َتْدِعيَننِي: َرُجلِي، َواَل َتْدِعيَننِي  نَّ
، اأَ بُّ

َّ
"َوَيُكوُن ِفي ذلَِك اْلَيْوِم، َيُقوُل الر

َبْعُد َبْعلِي ... َواأَْخُطُبِك لَِنْف�ِسي اإَِلى الأَبدِ. َواأَْخُطُبِك لَِنْف�ِشي بِاْلَعْدِل َواْلَحقِّ 

)�ِشْفر   " بَّ الرَّ َفَتْعرِِفيَن  بِاالأََماَنةِ  لَِنْف�ِشي  اأَْخُطُبِك  َواْلَمَراِحمِ.  اِن  َواالإِْح�شَ

ُهْو�َشع 2: 16، 20-19(. 

ل في هذه  ين على االأر�س، ثم تاأمَّ َتَخيَّل اأقوى عالقة ُممكنة بين اأي �شخ�شَ

الفكرة: العالقة التي يدعونا اهلل الختبارها معه هي اأروع )بما ال ُيقا�س( ِمْن 

اأف�شل عالقة ب�شرية ُممكنة على االأر�س.

اأبعد  َتْدُخل في عالقة �شخ�شّيَّة مع خالقك، ف�شوف تكون حياتك  لم  واإن 

ة، اأو ُمَتع  ما يكون عن الكمال وعن االإ�شباع. فال ُيمكن الأي ُممتلكات اأر�شيَّ

وقتيَّة، اأو مكانة اجتماعية، اأو َب�َشر، اأو �شلوات اأن تمالأ الفراغ الذي في نف�شك. 

�س  والُمَخ�شَّ قلبك  في  الموجود  الفراغ  ملء  على  القادر  هو  وحده  فالرب 
 

له وحده. 

)المزمور  ُخْبًزا"  َجائَِعًة  ا  َنْف�شً َوَملأَ  َتِهَيًة  ُم�شْ ا  َنْف�شً َبَع  اأَ�شْ ُه  ""الأَنَّ
.)9 :107

ذ  َيتلذَّ ال  الحقيقي  الواحد  اهلل  عنها:  نتغا�شى  ال  اأن  يجب  نقطة  وهناك 

الذين  مع  والحقيقيَّة"  ال�شادقة  "بالعالقة  ذ  َيَتَلذَّ بل  العبادة"،  "بطقو�س 
يثقون به.

وعلى م�شتويات مختلفة، فاإنَّ اهلل َيَتلذَّذ بال�شركة مع:

• واالبن 	 االأزلي  االآب  بين  وال�شركة  المحبة  فا�شت  االأزل،  فمنذ   نَْفِسه. 
ن لنا الكتاب المقدَّ�س َقول االبن  االأزلي والروح الُقُد�س االأزلي. فمثاًل، ُيَدوِّ

ا 17: 24(. " )اإنجيل يوحنَّ اءِ اْلَعاَلمِ ها االآُب ... اأَْحَبْبَتنِي َقْبَل اإِْن�شَ يُّ
لالآب: "اأَ

•  المالئكة. فقد خلق اهلل المالئكة لتعرفه وتحبه وُتَقدِّر مجده البهي اإلى 	
�شالة اإلى الِعبرانيِّين 1: 6(.

ِّ
ُجْد َلُه ُكلُّ َمَلئَِكةِ اهللِ" )الر االأبد. "َوْلَت�شْ

•  الَبَشر. فقد خلق اهلل الب�شر ليتمتَّعوا في يوٍم ما بعالقة مع خالقهم اأقوى 	
ى 

َ
حتى من تلك التي يتمتَّع بها المالئكة معه. لهذا كتب النبي داود: "اإَِذا اأَر

اُن  االإِْن�شَ ُهَو  َفَمْن  ْنَتَها،  َكوَّ تي  الَّ ُجوَم  َوالنُّ اْلَقَمَر  ابِِعَك،  اأَ�شَ َعَمَل  َماَواتَِك  �شَ

ُه َقلِيًل َعِن اْلَمَلئَِكةِ، َوبَِمْجدٍ  ى َتْفَتقَِدُه؟ َوَتْنُق�شَ ى َتذُكَرُه؟ َواْبُن اآدَم َحتَّ َحتَّ

لكن  �شعبه.  اأن يكون مع  اهلل  اأراد  فقد   .)5-3 :8 )المزمور  ُلُه"  ُتَكلِّ َوَبَهاٍء 

يجب – اأواًل – اإخ�شاع االإن�شان لالختبار. 

ة 10      َخليَقة خاصَّ
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ة الَخْلق  اليوم السابع: انتهاء عمليَّ

ة جًدا: ة الخليقة بمعلومة هامَّ ُتْخَتم ق�شَّ

َباٌح   َوَكاَن �شَ
ٌ
اء ا. َوَكاَن َم�شَ ٌن ِجدًّ "َوَراأَى اهلُل ُكلَّ َما َعِمَلُه َفاإَِذا ُهَو َح�سَ

�ضُ َوُكلُّ ُجْندَِها. َوَفَرَغ اهلُل ِفي 
ْ
ر َماَواُت َواالأَ ا. َفاأُْكِمَلِت ال�شَّ اِد�شً َيْوًما �شَ

ابِع ِمْن َجِميِع  َتَراَح ِفي اْلَيْوِم ال�شَّ ذِي َعِمَل. َفا�شْ ابِع ِمْن َعَملِهِ الَّ اْلَيْوِم ال�شَّ

ذِي َعِمَل" )�ِشْفر التكوين 1: 31؛ 2: 2-1(. َعَملِهِ الَّ

ة الخلق، وحان الوقت لكي يبتهج بكّل ما عمل. والرب لم  لقد اأَتمَّ اهلل عمليَّ

ي�شترح في اليوم ال�شابع الأّنه كان ُمتعًبا. فاالإله الكائن في ذاته والذي ا�شمه 

يعني "اأنا كائن" ال يتعب اأبًدا. لكنَّ كلمة "ا�شتراح" تعني هنا اأّنه توقف عن 

العمل الأنَّ عملّية الخلق قد اكتملت. 

ب االإله را�شًيا اإذ كان كّل �شيء ح�شًنا جًدا. 
ّ
كان الر

َتَخيَّل عاَلًما كاماًل ي�شكنه �شخ�شان كامالن َحِظيا بامتياز التمتُّع ب�شداقة 

قابلة للُنُموِّ مع خالقهما الكامل. كانت هذه هي حالة كوكبنا في البدء. لكن 

لالأ�شف ال�شديد فاإنَّ االأر�س في وقتنا الحا�شر بعيدة كّل البعد عن هذا الكمال. 

والعنف،  والحقد،  والجوع،  والفقر،  والغم،  والحزن،  والف�شاد،   ،
ّ
ال�شر اأكثر  فما 

والمر�س، والموت.

ة.  ما الذي حدث لعالم اهلل الكامل؟ هذا هو الجزء التالي من الق�شَّ

ر ُدخول الشَّ

َناتِهِ.  ُكلَّ َح�شَ
ْ

ي ، َواَل َتْن�شَ بَّ
َّ

"َباِرِكي َيا َنْف�ِشي الر

بَّ َيا َمَلئَِكَتُه ... اْلَفاِعلِيَن اأَْمَرُه.
َّ

َباِرُكوا الر

اَتُه. �شَ
ْ

اَمُه اْلَعاِملِيَن َمر بَّ َيا َجِميَع ُجُنوِدهِ، ُخدَّ
َّ

َباِرُكوا الر

بَّ َيا َجِميَع اأَْعَمالِهِ، 
َّ

َباِرُكوا الر

ْلَطانِهِ...!" ِفي ُكلِّ َمَوا�ِشِع �شُ

- الملك داود )الَمزمور 103: 2، 22-20(

الروحيَّة  الكائنات  من  ُيح�شى  ال  عدًدا  خلق  الب�شر،  اهلل  َيخلق  اأن  قبل 
ته وت�شبيحه. كانت "جنوده 

َّ
التي ُتدعي ملئكة. وقد خلق اهلل المالئكة لَم�َشر

ال�شماوية الخادمة" مخلوقة لكي تعرف خالقها، وتخدمه، وتتمتَّع بح�شوره، 

مه اإلى االأبد. فاهلل لم َيخلق المالئكة لتكون مثل الحيوانات التي تعي�س  وُتَعظِّ

بالغريزة. وكما هو حال الَب�َشر، اأعطى اهلل مالئكته التزاًما اأدبًيا باأن يختاروا 

ال  اأن  اأو  م�شيئته  َيعملوا  واأن  ُيطيعوها،  ال  اأن  اأو  كلمته  ُيطيعوا  اأن  الأنف�شهم 

يعملوها، واأن ُي�َشبِّحوا ا�شمه اأو اأن ال ُي�َشبِّحوه. 
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الالَِّمع

"لو�شيفر"  ُيدعى  َمالك  وامتياًزا  قّوًة  الروحيَّة  الكائنات  اأكثر  كان 

ف الكتاب الُمقدَّ�س هذا المالك الُمتاألِّق بالقول: "اأَْنَت َخاِتُم   َوَي�شِ
119

)الالَِّمع(.

اْلَكَماِل، َمالآٌن ِحْكَمًة َوَكاِمُل اْلَجَماِل" )�ِشْفر حزقيال 28: 12(. 

 َدَخَل اإلى هذا 
َّ
ورغم اأنَّ اهلل لم يك�شف لنا كّل التفا�شيل، اإالَّ اأننا َنعلم اأنَّ ال�شر

الكون من خالل هذا المالك العظيم. يقول اهلل للو�شيفر:

َر  "ُكْنَت َكاِماًل ِفي ُطُرِقَك ُمْنُذ َيْوَم ُخلِْقَت اإَِلى اأَْن ُوِجَد ِفيَك اإِْثٌم. ... َقْد َتَكبَّ
َبِب َبَهائَِك ... َقْد ُقْلَت ِفي َقْلبَِك:  َقْلُبَك بِ�شَ

َماءِ،  ي اأَْرَتقِي اإَِلى ال�شَّ اإِنِّ

�ِشي َفْوَق َكَواِكِب اهللِ، 
ْ

َواأَْرَفُع َعر

َماِل.  ى ال�شَّ َواأَْجلِ�ُس ... ِفي اأَْق�شَ

َحاِب،  اأَْرَتقِي َفْوَق اأَعالِي ال�شَّ

".
ِّ

بُِح ِمْثَل اْلَعلِي َواأُ�سْ

)�ِشْفر حزقيال 28: 15، 17؛ �ِشْفر اإ�شعياء 14: 14-13( 

وهكذا، بداًل ِمْن اأن يقوم لو�شيفر بتمجيد اهلل واإطاعته، نراه يتحدَّث خم�س 

ي�شير  اأن  اأراد  فقد  اأ�شبح."  اأرتقي،  اأجل�س،  اأرفع،  "اأرتقي،  االأنا:  بُلَغِة  ات 
َّ
َمر
 

 ."
ِّ
"ِمْثل الَعِلي

ب�شبب جماله  اهلل  اأكثر حكمة من  اأنه  اعتقد  نف�شه حين  المالك  َخَدَع هذا 

وحكمته ون�شيانه خالقه الذي َوَهَبُه كّل �شيء. كما اأّنه اأراد من باقي المالئكة 

العبادة والت�شبيح. وبالفعل،  ُت�َشبِّحه هو بدل الخالق الذي ي�شتحق وحده  اأن 

في  اإليه  وباالن�شمام  به  باللحاق  المالئكة  ُثلث  اإقناع  من  لو�شيفر  ن  َتَمكَّ

وهكذا، فقد تاآمر هذا "الالَِّمع" على اهلل رغبًة منه في االرتفاع فوق 
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ده.
ُّ
َتَمر

اإلى  ة  ماء. وبهذه الطريقة، دخلت الخطيَّ ال�شَّ �شيادة اهلل والجلو�س على عر�س 

الكون الذي خلقه اهلل. 

ما هي الخطيَّة؟

ة: ف لنا الكتاب المقدَّ�س الخطيَّ
ِّ
ُيَعر

• ا االأولى 3: 4(	 الخطيَّة هي الَتَعدِّي )ر�شالة يوحنَّ

• ا االأولى 5: 17( 	 "كل اإثم هو خطيَّة" )ر�شالة يوحنَّ
• ا َول َيْعَمل" )ر�شالة يعقوب 4: 17(	 الخطيَّة هي "َمْن َيْعِرُف اأْن َيْعَمَل َح�َشَنً

• الخطيَّة ُتن�شئ "ُكلَّ �َشْهَوٍة" )ر�شالة رومية 7: 8( 	

• الخطيَّة هي اأن "ُيْعِوَزنا َمْجُد اهلِل" )ر�شالة رومية 3: 23(   	

ُت�شير عبارة "َمْجُد اهللِ" اإلى طهارة اهلل الكاملة وكماله الخالي من اأي عيب 

اأو نق�س. كما اأّن عبارة "ُيْعوَِزنا َمْجُد اهلل" َتعني اأن ُنخطئ الهدف وَنحيد عن 

 الكامل. 
ِّ
الِبر

الخطيَّة هي اأن ُنخفق في اأن نعي�س حياة متوافقة بالكامل مع قدا�شة اهلل 

واإرادته ال�شالحة. 

وبب�شاطة ُمتناهية، الخطيَّة تعني اأن َيختار اأي كائن )�شواء كان مالًكا اأو 

د اهلل  اأن ُيَمجِّ 53: 6( بدل  اإ�شعياء  د ذاته ويحيا لنف�شه )�ِشْفر  اأن ُيَمجِّ اإن�شاًنا( 

ويتبع طريقه. 

ف با�شتقالل عن اهلل فهذه خطيَّة. وقد كان هذا هو 
َّ
ر ونت�شر ُنفكِّ فعندما 

ا عن االتكال على  الطريق الذي اختاره لو�شيفر والمالئكة الذين تبعوه. فعو�شً

خالقهم، َتَكبَّرت قلوبهم وتبعوا ُطُرَقُهم الخا�شة. 

، َوَلْن ُيْفلَِت َحْتًما ِمَن اْلِعَقاِب" )�ِشْفر  بِّ
َّ

رِ اْلَقْلِب رِْج�سٌ ِعْنَد الر "ُكلُّ ُمَتَكبِّ
االأمثال 16: 5؛ ترجمة الحياة(. 

ل �شيء يتبادر اإلى اأذهاننا هو الَغَثيان،  حين َن�شمع كلمة "ِرْج�س" فاإّن اأوَّ

واال�شمئزاز، والنَّجا�شة، والطقو�س الوثنية؛ وهي اأمور ُيبغ�شها اهلل. كذلك فاإّن 

ر اهلل هو �شيء ُمثير  اهلل ُيبغ�س الكبرياء الأنها خطيَّة. ووجود خطيَّة في َمْح�شَ

َتقبل بو�شع  اأنك ال  اأكثر من وجود جثة خنزير في منزلك. وكما  لال�شمئزاز 
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ُنقطة �َشمٍّ واحدة في فنجان ال�شاي الذي ت�شرب منه، فاإنَّ اهلل ال َير�شى بوجود 

اأية خطيَّة في مح�شره. َلِكْن لماذا َنرف�س نحن وجود جثة ُمتعفِّنة في منزلنا، 

تنا؟ الأّن اأ�شياء كهذه هي �شّد طبيعتنا.  اأو نقطة �َشمٍّ في فنجان ال�شاي خا�شَّ

ا؛ فهي �شّد طبيعة اهلل.  ة اأي�شً وهذا هو حال الخطيَّ

ْن  اأَ ِمْن  اأَْطَهُر  َعْيَناَك   ... و�ِشي؟  ُقدُّ لِهي  اإِ َربُّ  َيا  االأََزِل  ُمْنُذ  ْنَت  اأَ َت  "اأََل�شْ
َظَر اإَِلى اْلَجْوِر" )�ِشْفر َحَبقوق 1: 12 و13(. َتِطيُع النَّ ، َواَل َت�شْ

َّ
ر َتْنُظَرا ال�شَّ

إبليس، والشياطين، والجحيم 

َطَرَد اهلل من ح�شرته لو�شيفر والمالئكة الذين اختاروا اأن َيتبعوه الأّنه اأراد 

ر ا�شم لو�شيفر فاأ�شبح "ال�شيطان"  اأن َي�شرق مجد اهلل وَيغت�شب �ُشلطته. وقد َتَغيَّ

ا "اإبلي�س" اأي "الُم�شتكي". واأ�شبحت المالئكة  اأي "الُمقاِوم". وهو ُيدعى اأي�شً

تعني:  كلمة  )وهي  ال�شياطين  اأو  ال�شريرة  باالأرواح  ُتعرف  �شقطت  التي 

فاإبلي�س وال�شياطين َتعرف َمن هو اهلل وترتجف اأمامه، ومع هذا  "الَعاِرَفة"(. 
فاإّنهم يعملون كّل ما في ُو�شعهم الإلحاق الهزيمة به؛ لكّنهم لن يظفروا. 

اِر  اأ الكتاب المقدَّ�س اأنه في يوم ُمَعيَّن �شُيطرح اإبلي�س وال�شياطين "في النَّ ويتنبَّ

ة"  ار االأبديَّ ِة الُمَعدَِّة الإْبلي�َس َوَمالِئَكِتِه" )اإنجيل متَّى 25: 41(. وهذه "النَّ االأَبِديَّ

هي مكان حقيقي يحجز اهلل فيه اإلى االأبد كّل ما هو ُمخالف لطبيعته الُمقدَّ�شة.

اإحدى الكلمات الُم�شتخدمة في العهد الجديد اليوناني لو�شف المكان الذي 

وهذه الكلمة تعني حرفًيا 
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"َجَهنَّم". اإبلي�س واأعوانه هي  ُه اهلل لمعاقبة  اأَعدَّ

ق النفايات". 
ْ
"َمَكبٌّ لَحر

 الذي ُكنا ن�شكن فيه اأنا وزوجتي واأبناوؤنا 
ّ
في مكان لي�س ببعيد عن الحي

في ال�شنغال، كانت هناك قطعة اأر�س َجرداء ُيلقي فيها النا�س نفاياتهم وكّل 

ذلك  من  االأوقات  اأغلب  في  يت�شاعد  الكثيف  الدخان  وكان  ُيريدونه.  ال  ما 

المكان ب�شبب قيام النا�س بحرق تلك النفايات ذات الرائحة الكريهة. 

اأَعدَّه اهلل الحتجاز االأ�شخا�س الذين  الذي   النفايات" 
ّ
"َمَكب والجحيم هو 

ان  ماتوا َوُهم في خطاياهم. وفي يوٍم ما، �شوف ُيْطَرح اإبلي�س واأعوانه وكّل �ُشكَّ
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ِقَدة بالنَّار والكبريت". جهنَّم في مو�شع الدينونة االأخير "الُبَحْيَرة الُمتَّ

فالخطيَّة لن ُتَلوِّث كون اهلل اإلى االأبد.

غاَية الشيطان  

ة ون�شاط  اإنَّ اإبلي�س واأعوانه لي�شوا في ُبحيرة النار االآن، بل ُهم يعملون بِهمَّ

وح 
ُّ

ْلَطان اْلَهَواءِ، الر ف الكتاب المقدَّ�س اإبلي�س باأنه "َرئِي�ض �شُ
ِّ
في عالمنا. وُيَعر

َناءِ اْلَمْع�ِشَيةِ" )ر�شالة اأف�ُش�س 2: 2(. 
ْ
ذِي َيْعَمُل الآَن ِفي اأَب الَّ

لكن من المهم اأن ُندرك اأّنه رغم قوة ال�شيطان، فهو لي�س كّلي الُقدرة. فهو 

ا. لذلك، لي�س هناك اأي وجه ُمقارنة بين ال�شيطان  كائن مخلوق و�شاقط اأي�شً

ْهر"، وهدفه هو اأن يمنع النا�س من معرفة  والرب. ال�شيطان ُيدعى "اإلُه َهذا الدَّ

اهلل الحقيقي الواحد ومن اإدراك الق�شد الذي ُخلقوا من اأجله.

ذِيَن  َما ُهَو َمْكُتوٌم ِفي اْلَهالِِكيَن، الَّ "َولِكْن اإِْن َكاَن اإِْنِجيُلَنا َمْكُتوًما، َفاإِنَّ
اْلُموؤِْمنِيَن، لَِئلَّ ُت�ِشيَء َلُهْم  اأَْذَهاَن َغْيرِ  اأَْعَمى  َقْد  ْهرِ  ِفيِهْم اإِلُه هَذا الدَّ

اإَِناَرُة اإِْنِجيِل َمْجدِ اْلَم�ِشيِح..." )ر�شالة كورنثو�س الثانية 4: 4-3(. 

الب�شر وُيبعدهم عن �شماع  اأذهان  َي�شعى لُيعمي  اإّنه  اإبلي�س؟  ما هي غاية 

ُيحقِّق  لن  اأّنه  ورغم  اهلل.  مع  حرب  في  فهو  لذلك،  بها.  واالإيمان  اهلل  ر�شالة 

االنت�شار في هذه الحرب، اإالَّ اأّنه َي�شعى جاهًدا لكي ياأخذ معه اأكبر عدد من 

الب�شر. وهو ياأمل اأن تكون اأنت من بينهم. 

ط  َخطَّ فقد  لذلك،  وتمجيده.  اهلل  ة 
َّ
لَم�َشر ُخلقا  اء  وحوَّ اآدم  اأّن  اإبلي�س  عرف 

التي كانت موجودة بين اهلل واالإن�شان. وبالطبع كان  ال�شداقة  الإف�شاد هذه 

ِخَطط  كّل  َيْعَلم   )21  :44 )المزمور  الَقْلِب"  اِت  َخفِيَّ "َيْعرُِف  الذي  االإله  ب 
ّ
الر

ته الخا�شة.  اإبلي�س وكّل ما �شيحدث. وكانت لدى اهلل ِخطَّ
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ة واحدة َوِصيَّ

وُيطيعه  ده  وُيمجِّ خالقه  ُيحب  اأن  في  االختيار  ة  ُحريَّ االإن�شان  اهلل  اأعطى 

ة، بل اإّنها ُتْتَرك لعقل  )اأو اأن ال َيفعل ذلك(. فالمحبة الحقيقيَّة ال ُتْفَر�س بالقوَّ

لطان الُمطلق  االإن�شان وقلبه واإرادته. لهذا، ُرغم اأنَّ اهلل هو الملك و�شاحب ال�شُّ

الكثير من  اتخاذ  في  االإن�شان  على  الم�شوؤولية  ُيلقي  اأنه  اإالَّ  الكون،  كّل  على 

القرارات التي توؤثر على م�شيره االأبدي.

وحتى قبل اأن يخلق اهلل المراأة، اأعطى اهلل اآدم و�شيَّة. وبما اأنَّ اآدم هو راأ�س 

الخليقة، فقد و�شع اهلل اأمامه اختباًرا.

ا 
َّ

م ةِ َتاأُْكُل اأَْكًل، َواأَ َجرِ اْلَجنَّ بُّ االإِلُه اآَدَم َقائًِل: ِمْن َجِميِع �شَ
َّ

ى الر �شَ
ْ

"َواأَو
أُْكُل ِمْنَها َمْوًتا  َك َيْوَم َتا نَّ

 َفَل َتاأُْكْل ِمْنَها، الأَ
ِّ

ر َجَرُة َمْعرَِفةِ اْلَخْيرِ َوال�شَّ �شَ

َتُموُت" )�ِشْفر التكوين 2: 17-16(. 

اأن يتناول من كّل  اآدم  الب�شيطة؛ فقد كان با�شتطاعة  الِحظ تعليمات اهلل 

الثمر ال�شهي ومن جميع اأ�شجار الَجنَّة، ما عدا �شجرة واحدة. وقد قال اهلل الآدم 

ماذا �شيحدث في حال ع�شيانه: "َيْوَم َتاأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُمْوت." 

اآخر للخطيَّة. وكما  َتَعدًِّيا وَتجاوًزا؛ وهذا معنى  اإنَّ ُعبور هذا الَخّط ُيعتبر 

د على َربِّ الكون يوؤدي اإلى عواقب وخيمة.
ُّ
هي الحال مع لو�شيفر، فاإنَّ التمر

هذه  خالل  ومن  الن�شج.  كامل  يكن  لم  اأنه  اإالَّ  كاماًل،  كان  اآدم  اأنَّ  ومع 

خالقه.  مع  عالقته  في  ينمو  لكي  الفر�شة  الآدم  اهلل  اأتاح  الواحدة،  الو�شيَّة 

بال�شكر  ُمْفَعٍم  قلب  من  اإطاعته  يختار  اأن  هي  الآدم  اهلل  م�شيئة  كانت  فقد 

عمله  ما  كّل  �شوء  في  �شهاًل  يكون  اأن  بذلك  ُيفَتَر�س  وكان  والمحبَّة. 

 

اهلل الأجله.

اأنه  ل في الفكرة التالية: لقد اأعطى اهلل اآدم ج�شًدا ونف�ًشا وروًحا. كما  تاأمَّ

باَرَكُه باأن اأعطاه ذلك االمتياز العظيم باأن َيعك�س طبيعته الُمَقدَّ�شة والُمِحبَّة. 

وال�شعور  الفرح  له  يجلب  �شيء  كّل  واأعطاه  بديعة  َجنَّة  في  و�شعه  وقد 

ل م�شوؤولية االختيار.  ا الحرية والقدرة على َتَحمُّ باالكتفاء. واأعطاه اهلل اأي�شً

كّله،  المخلوق. فوق هذا  واأوكلهما على عالمه  اأعطاه زوجة جميلة  ه  اأنَّ كما 

اء. وبهذا،  ب نف�شه ياأتي اإلى الجنة لكي يتم�شى ويتحدَّث مع اآدم وحوَّ
ّ
كان الر

ة.  واختباريَّ حقيقّية  معرفة  يعرفاه  لكي  المجال  اء  وحوَّ الآدم  اهلل  اأف�َشَح  فقد 

وكان العالم اآنذاك كاماًل.

وذات يوم ظهرت الَحيَّة.

"أحًقا قال اهلل؟" 

نة في االأ�شحاح  رت على تاريخ الب�شرية ُمَدوَّ اأثَّ اأكبر حادثة ماأ�شاوية  اإنَّ 

الثالث ِمْن �ِشْفر التكوين )في العهد القديم من الكتاب الُمقدَّ�س(.

اء قرب ال�شجرة الممنوعة، ظهر لهما ال�شيطان  ذات يوم وبينما كان اآدم وحوَّ

ف ال�شيطان باأنه 
ِّ
ب�شكل َحيَّة ماكرة. ونحن نعرف هذا الأنَّ الكتاب المقدَّ�س ُيَعر

ُه" )�ِشْفر الروؤيا  ذِي ُي�ِشلُّ اْلَعاَلَم ُكلَّ ْيَطاَن، الَّ ة اْلَقدِيَمة اْلَمْدُعوُّ اإِْبلِي�َض َوال�شَّ "اْلَحيَّ
 )9 :12

ا. ة اأي�شً ة للب�شر، كانت لدى ال�شيطان ِخطَّ وهكذا، كما اأنه كانت عند اهلل ِخطَّ

االإِلُه،  بُّ 
َّ

الر َعِمَلَها  تِي  الَّ ةِ  يَّ
ِّ

اْلَبر َحَيَواَناِت  َجِميِع  اأَْحَيَل  ُة  اْلَحيَّ "َوَكاَنِت 
اأَُة 

ْ
ةِ؟ َفَقاَلِت اْلَمر َجرِ اْلَجنَّ ا َقاَل اهلُل اَل َتاأُْكَل ِمْن ُكلِّ �شَ أََحقًّ اأَةِ: ا

ْ
َفَقاَلْت لِْلَمر

ةِ َناأُْكُل" )�ِشْفر التكوين 3: 2-1(.  َجرِ اْلَجنَّ ةِ: ِمْن َثَمرِ �شَ لِْلَحيَّ

قاله  �شيء  اأول  �شمعَت  هل  ُجل. 
َّ
الر ال  المراأة  ُيَكلِّم  اأن  ال�شيطان  اختار 

 
اء؟ ال�شيطان لحوَّ

"اأحًقا قال اهلل ...؟" 

كلمة اهلل، واإلى ت�شكيكها  اإلى عدم ت�شديق  المراأة  اأن يدفع  ال�شيطان  اأراد 

بدورها خالقها  تتحّدى هي  لكي  َتَحدَّاها  ه  اأنَّ كما  و�ُشلطانه.  اهلل  في حكمة 

– تماًما كما فعل هو )لو�شيفر(. وحتى يومنا هذا، ما زال ال�شيطان يحارب 
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اهلل  كلمة  فاإنَّ  الظلمة،  ُيزيل  النور  اأنَّ  فكما  يه. 
ِّ
وُيَعر َيك�شفه  الحّق  الأنَّ  الحّق 

ُتزيل خداع اإبلي�س.

في  ال�شّك  على  ت�شجيع حواء  اهلل من خالل  ا طبيعة  اأي�شً ال�شيطان  هاجم 

الح اهلل.  �سَ

ةِ؟" َجرِ الَجنَّ ا َقاَل اهلُل ال َتاأُكل ِمْن ُكلِّ �شَ "اأََحَقً

ه ال�شيطان كلمة اهلل، وكاأنَّ خالقهما الكريم الذي وهبهما الحياة  لقد �َشوَّ

يمنع عنهما  اأن  اأراد  واحدة(  )اإالَّ  الجنة  �شجر  كّل  ياأكال من  اأن  في  ة  والُحريَّ
 

كّل �شالح.

"لن تموتا!" 

َجَرةِ  ال�شَّ َثَمُر  ا 
َّ

م َواأَ َناأُْكُل،  ةِ  اْلَجنَّ َجرِ  �شَ َثَمرِ  ِمْن  ةِ:  لِْلَحيَّ اأَُة 
ْ

اْلَمر "َفَقاَلِت 
َتُموَتا.  لَِئلَّ  اُه  َتَم�شَّ َواَل  ِمْنُه  َتاأُْكَل  اَل  اهلُل:  َفَقاَل  ةِ  اْلَجنَّ ِط  َو�شَ ِفي  تِي  الَّ

ُه َيْوَم َتاأُْكَلِن ِمْنُه َتْنَفتُِح  نَّ
اأَةِ: َلْن َتُموَتا! َبِل اهلُل َعالٌِم اأَ

ْ
ُة لِْلَمر َفَقاَلِت اْلَحيَّ

" )�ِشْفر التكوين 3: 5-2(.
َّ

ر  َوال�شَّ
َ
ر

ْ
نِ اْلَخي

ْ
ارَِفي

َ
اأَْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاهللِ ع

في  بل  فح�شب،  واإح�شانه  اهلل  كلمة  في  ال  اء  حوَّ ك  ُي�َشكِّ اأن  ال�شيطان  اأراد 

من  اء(  )َحوَّ هي  اأكلت  اإن  الموت  ُحْكم  ُيَنفِّذ  لن  اهلل  وكاأنَّ  ا؛  اأي�شً �شالحه 

 
َمة.

َّ
ال�شجرة الُمَحر

َك َيْوَم َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموُت" )تكوين 2: 17(. "الأَنَّ

اأنكر ال�شيطان هذا وقال "لن تموتا!"

اهلل  ر�شالة  ت�شويه  في  م�شتمر  فهو  يتغّير!  لم  هذا  ال�شيطان  اأ�شلوب  اإنَّ 

اأّنه  كما  واإح�شانه، و�شلحه.  اهلل،  كلمة  ن�شك في  اأن  يريدنا  واإنكارها. وهو 

ا َيدَّعيه.  ُيريدنا اأن ن�شدق باأنَّ اهلل غير جدير بثقتنا، واأنه َيختلف تماًما َعمَّ

الشيطان الُمتديِّن جًدا

ن. لهذا ال�شبب، هناك اأكثر من ع�شرة  ال�شيطان ُمعجب جًدا بالدِّيانات والتديُّ

اهلل  بل�شان  يتكّلم  باأّنه  ال�شيطان  َتظاهر  كيف  الِحظ  العالم.  في  ديانة  اآالف 

ُه َيْوَم َتاأُْكَلِن ِمْنُه َتْنَفتُِح اأَْعُيُنُكَما." نَّ
اء: "اهلُل َعالٌِم اأَ حين قال لحوَّ

اهلل  حّق  اأخذ  في  ماهر  وهو  القدير.  �شخ�شّيَّة  �س  َيتقمَّ اأن  ُيحب  ال�شيطان 

الُمعَتَقدات.  بين  التوفيق  في  وبارع  وُمَقلِّد  ر  ُمَزوِّ اإّنه  اأكاذيبه.  مع  وخلطه 

فحتى اأغرب ديانات العالم تحوي مقداًرا ولو �شئياًل من الحّق. وهذا هو ما 

يجعلها قابلة للت�شديق. وهناك َمَثل َعَربي ُيَعبِّر عن هذا الواقع تعبيًرا جيًِّدا: 

"اْحَذر، فبع�ض الكاذبين يقولون الحقيقة!" 
"َوَتُكوَناِن  اء:  لحوَّ قال  زائفة،  ديانة  لتاأ�شي�س  لل�شيطان  محاولة  ل  اأوَّ في 

َكاهلل"  "َتكوَناِن  اء:  لحوَّ ال�شيطان  قال  عندما   ".
َّ

ر َوال�شَّ اْلَخْيَر  َعاِرَفْيِن  َكاهللِ 

ال�شيطان  مثل  بل  اهلل،  مثل  يكون  ال  ُيخطئ  الذي  الأنَّ  بالكذب  ينطق  كان 

 "
َّ

ر َوال�شَ الَخْيَر  "َعاِرَفْين  قال:  عندما  لكن  اهلل.  �ُشلطة  َيغت�شب  اأن  يريد  الذي 

َمراَرة  ِمْن  الَمعرفة  هذه  �شُيرافق  ا  عمَّ يخبرهما  لم  لكّنه  بالحق،  َنَطَق  فقد 

وَعذاب وَموت. 

ب – ا�شتخدم فقط اال�شم العام 
ّ
ا اأّن ال�شيطان – في حديثه عن الر الِحظ اأي�شً

"اهلل". فال�شيطان َيفرح عندما توؤمن باإله واحد طالما اأنك تعتقد اأّن هذا االإله 
بعيد وال يمكن معرفته.

وَن!" 
ُّ

ِعر ِمُنوَن َوَيْق�شَ َياِطيُن ُيوؤْ ًنا َتْفَعُل. َوال�شَّ نَّ اهلَل َواِحٌد. َح�شَ
ِمُن اأَ "اأَْنَت ُتوؤْ

)ر�شالة َيعقوب 2: 19(.

القدير.  اهلل  اأمام  ويرتجفون  الواحد  باهلل  يوؤمنون  و�شياطينه  اإبلي�س  اإًذا، 

ومالئكته  ال�شيطان  اأجل،  الحق.  ف�شل  في  الحقيقة  هذه  ح  نو�شِّ و�شوف 

ال�شاقطة يعرفون اأّنه يوجد اإله واحد حقيقي، لكنهم يكرهونه اأ�َشدَّ الكراهية! 
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َتعبده،  اأن  وال  ُتحّبه،  اأن  وال  ومالكك،  خالقك  تعرف  اأن  يريدونك  ال  وهم 
 

وال اأن ُتطيعه. 

االختيار

اء بين كلمة َربِّهم الُمحب وبين  حانت اللحظة التي �شيختار فيها اآدم وحوَّ

هم.  كلمة َعُدوِّ

رة على اإبلي�س وا�شحة  اء النُّ�شْ ن الآدم وحوَّ يغة الوحيدة التي توؤمِّ كانت ال�شِّ

كّل الو�شوح: ثَِقا بِحْكَمة الخالق. يا لها من �شيغة ب�شيطة حًقا! فكّل ما كان 

اأو�شانا قائاًل:  "الرب االإله  دا كلمة اهلل:  ُيَردِّ اأن  اأن يفعاله هو  ينبغي عليهما 

 َفَل َتاأُْكْل ِمْنَها.’ لذلك، لن ناأكل منها! وهذا 
ِّ

ر َجَرُة َمْعرَِفةِ اْلَخْيرِ َوال�شَّ ا �شَ
َّ

‘َواأَم
قرارنا النهائي."

لم  لكنهما  ب. 
ِّ
الُمَجر لَهَرَب  الثابتة  اهلل  بكلمة  كا  َتَم�شَّ اء  وحوَّ اآدم  اأنَّ  لو 

 

يفعال ذلك.

نَّ 
َواأَ لِْلُعُيوِن،  َبِهَجٌة  َها  نَّ

َواأَ لِلأَْكِل،  َدٌة  َجيِّ َجَرَة  ال�شَّ نَّ 
اأَ ُة  اأَ

ْ
اْلَمر "َفَراأَِت 

ا  �شً
ْ
َطْت َرُجَلَها اأَي

ْ
ع َظرِ. َفاأََخَذْت ِمْن َثَمرَِها َواأََكَلْت، َواأَ ٌة لِلنَّ ِهيَّ َجَرَة �شَ ال�شَّ

َمَعَها َفاأََكَل" )�ِشْفر التكوين 3: 6(. 

ا عن اأن َيخ�شعا لكلمة  ا. فعو�شً اء، واأكل منها اآَدم اأي�شً لقد اأكلت منها َحوَّ

اإلى  دخال  فقد  وبذلك،  اهلل.  لعدو  عا  َخ�شَ واإرادته،  الُمحب  الُقدُّو�س  خالقهما 

َحلَّ  مة، 
َّ
الُمَحر الثمرة  قا  تذوَّ وحالما  اهلل.  ِمَن  �َشماٍح  دون  الَمحظور  النِّطاق 

الق�شا�س عليهما في الحال:

َنَعا  َو�شَ تِيٍن  َراَق 
ْ

اأَو َفَخاَطا  َياَناِن. 
ْ

ُعر ُهَما  نَّ
اأَ َوَعلَِما  ُيُنُهَما 

ْ
اأَع "َفاْنَفَتَحْت 

ِريِح  ُهُبوِب  ِعْنَد  ةِ  اْلَجنَّ ِفي  َما�ِشًيا  االإِلهِ  بِّ 
َّ

الر ْوَت  ِمَعا �شَ َو�شَ َماآِزَر.  الأَْنُف�ِشِهَما 

ةِ" )�ِشْفر  َجرِ اْلَجنَّ ِط �شَ بِّ االإِلهِ ِفي َو�شَ
َّ

ُتُه ِمْن َوْجهِ الر َهاِر، َفاْخَتَباأَ اآَدُم َواْمَراأَ النَّ

التكوين 3: 8-7(. 

ب لزيارتهما، مالأهما 
ّ
ا عن اأن َيبتهجا عندما جاء الر الِحظ التغيير! فعو�شً

الخوف والخجل. َلِكْن ما الذي جعل هذين المخلوَقين – اللذين كانا يتمتَّعان 

بعالقة حميمة مع اهلل – يرغبان في الهرب من َربِّهما الُمحب؟ وكيف َتَخيَّال 

نان من االختباء من خالقهما الذي َيرى كّل �شيء؟ لماذا �شعر  اأنهما �شيتَمكَّ

الن بحاجتهما لتغطية ج�شديهما بورق ال�شجر؟ اأبوانا االأوَّ

لقد اأخطاأا. 
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12      ناموس الَخطيَّة والَموت

ة والَموت ناموس الَخطيَّ

ةِ." َة ُهَو َعْبٌد لِْلَخِطيَّ "اإِنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيَّ
ا 8: 34( - ي�شوع النا�شري )اإنجيل يوحنَّ

فقد  ال�شيطان،  حال  هي  وكما  ومالكهما.  خالقهما  اء  وحوَّ اآدم  َعصى 
الذين يع�شون  االأوالد  َعْبَدْين للخطيَّة. ومثل  خ�شرا عالقتهما باهلل واأ�شبحا 

ر اهلل  َمْح�شَ الوجود في  ُيريدان  اء  اآدم وحوَّ لم يعد  الوا�شحة،  اآبائهم  و�شايا 

لت اإلى �شعور  الذي اأحبهما واعتنى بهما. كما اأنَّ م�شاعر البهجة والثقة تحوَّ

بالخوف والنجا�شة والعار.

َهاِر،  النَّ ِريِح  ُهُبوِب  ِعْنَد  ةِ  اْلَجنَّ ِفي  َما�ِشًيا  االإِلهِ  بِّ 
َّ

الر ْوَت  �شَ ِمَعا  "َو�شَ
ةِ"  نَّ َ

اْلج َجرِ  �شَ ِط  َو�شَ ِفي  االإِلهِ  بِّ 
َّ

الر َوْجهِ  ِمْن  َواْمَراأَُتُه  اآَدُم  َفاْخَتَباأَ 

 

)�ِشْفر التكوين 3: 8(. 

ا جعلهما يريدان االختباء من وجه  َثين بالخطيَّة ِممَّ اء ُمَلوَّ اأ�شبح اآدم وحوَّ

خالقهما و�شيِّدهما. فال�شمير الذي اكت�شباه موؤخًرا جعلهما ُيَميِّزان بين الخير 

ر  ، وُيدركان اأّنه ال ُيمكن اإالَّ لالأ�شخا�س الِقدِّي�شين اأن يتواجدوا في َمْح�شَ
ّ
وال�شر

اهلل الُقدُّو�س. وقد عرفا اأنهما لم َيعودا طاهَرين اأمام اهلل. وبهذا، انقطع الرباط 

الوثيق بين اهلل واالإن�شان واأ�شبحت العالقة بينهما َميِّتة. 

غصن مكسور

الرجال تحت �شجرة قرب  اأتحّدث مع مجموعة من  ذات يوم، بينما كنت 

ا  َنً ُت ُغ�شْ
ْ
قنا اإلى مو�شوع الخطيَّة والموت. وعندها، َك�َشر

َّ
اأحد الم�شاجد، َتَطر

 اأَم َميِّت؟" 
ّ
من ال�شجرة و�شاألتهم: "هل هذا الغ�شن حي

"اإنه  الرجال:  اأحد  اأجاب 

اآخر:  وقال  الموت."  َو�ْشك  على 
 

"اإنه َمْيت."
َمْيت؟  اإنه  تقول  "كيف  ُقلت: 

انظر اإلى ُخ�شرته!"

لكنه  ا،  حيًّ يبدو  "اإنه  فاأجاب: 

م�شدر  عن  منف�شل  الأّنه  َمْيت، 

حياته." 

قلت: "تماًما! لقد َقدَّمت االآن تعريًفا دقيًقا للموت بح�شب الكتاب المقدَّ�س. 

َدر الحياة. لهذا عندما يموت  فالموت ال يعني الَفناء، بل االنف�شال عن َم�شْ

ونحن  ُجثمانه.  َدْفن  قبل  حتى  ‘َرَحل’  اإنه  نقول  قلوبنا  على  عزيز  �شخ�س 

نقول هذا الأّننا َنعلم اأّن روحه فارقت ج�شده. اإًذا، الموت َيعني االنف�شال." 

ثم  الآدم.  اهلل  اأعطاها  التي  الو�شّية  عن  جال 
ِّ
الر هوؤالء  اأخبرت  ذلك،  بعد 

�شاألتهم: "ماذا قال اهلل اإّنه �شَيحُدث الآدم في حال اأنه َع�شى اأْمَرُه؟ هل قال 

له اإّنه اإن اأكل من ال�شجرة التي َنهاه عنها فعليه اأن يبداأ بممار�شة الفرو�س 

الدينية من �شالة، و�شوم، وزكاة، وذهاب اإلى الم�شجد اأو الكني�شة؟"

اأجابوا: "ال، بل قال اإّنه �شيموت."

ُقلت: "اأح�شنتم! فقد كان ما قاله اهلل وا�شًحا: اأُْجَرة الخطيَّة هي موت. لكن 

اء في نف�س اليوم الذي اأخطاأا فيه؟"  هل مات اآدم وَحوَّ

اأجابوا: "كال!"
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ِمْنَها  َتاأُْكُل  َيْوَم  َك  نَّ
الأَ الآدم:  قال  عندما  اهلل  ق�شده  الذي  ما  "اإًذا   ُقلت: 

َمْوًتا َتُموُت"؟ 

فالموت  للموت.  اهلل  تعريف  عن  الرجال  اأولئك  اأخبر  ابتداأت  هنا  ومن 

د 
َّ
َيَتَمر اأن  اختار  نف�شه حين  على  االإن�شان  َجَلَبُه  االأبعاد  ُثالثي  انف�شال  هو 

على خالقه.  

االنفصال الثُّالثي الذي أْحَدَثْته الخطيَّة

وحي: انفصال روح اإلنسان ونفسه عن اهلل. 1- الموت الرُّ

ا. فكما  اء على ع�شيان اهلل، ماتا روحيًّ في اليوم الذي اأْقَدَم فيه اآدم وحوَّ

هو حال الُغ�شن الذي ُيْقَطع من ال�شجرة، ماتت العالقة الحميمة التي كانت 

اء ُهْم  اء. وهناك خبر �َشيِّئ اآخر: فكلُّ َن�ْشل اآدم وحوَّ قائمة بين اهلل واآدم وحوَّ

ا.  اأ من ذلك "الُغ�شن" الميِّت روحيًّ ُجْزء ال يتجزَّ

"ِفي اآَدَم َيُموُت اْلَجِميُع..." )ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 22(.

ون باأّن الجن�س 
ُّ
ن ُيِقر ورغم ما ُيعلِّمه الكتاب الُمقدَّ�س، اإالَّ اأّن الكثيرين ِممَّ

الوالدة يولدون  االأطفال َحديثي  اأّن  ون على 
ُّ
ر ُي�شِ اآدم،  الب�شري هو من ن�شل 

بطبيعة طاهرة خالية من الخطيَّة.

ن المقطوع. ة اأخرى في الُغ�شْ
َّ
ل َمر تاأمَّ

ما هو الجزء الذي "مات" فيه نتيجة انف�شاله عن ال�شجرة؟ لقد 

ن كّله بما في ذلك الفروع ال�شغيرة  مات الُغ�شْ

الُمتَّ�شلة باأطرافه. ولو اأمكن لتلك 

الفروع واالأوراق اأن تتكّلم لقالت 

نحن  َذْنُبنا  ما  "َمْهاًل!  كهذا:  �شيًئا 

ال  نحن  ال�شجرة؟  من  ن  الُغ�شْ ُقِطَع  اإذا 

رت. على َنْحٍو  عالقة لنا باالأغ�شان االأخرى!" لكن في حقيقة االأمر اأنها تاأثَّ

اآدم". فكّل واحٍد  "في  اأّن الجن�س الب�شري بُجملته هو  ُم�شابٍه، ُتعلن كلمة اهلل 

ُنعاني  اأن  ُبدَّ  اأننا ال  اِقط. كما  ال�شَّ الُمنف�شل  "الُغ�شن"  ِمنَّا هو جزء من هذا 

اأَْم ال، فاإنَّ الحقيقة تبقى قائمة:  عواقب هذا االنف�شال. و�شواء ر�شينا بذلك 

ا وعلى كّل الجن�س الب�شري الذي انحدر منه. َرت عليه هو �شخ�شيًّ خطّية اآدم اأثَّ

ولتو�شيح هذه الفكرة اإليك هذا المثال: اإنَّ القرية التي اأعي�س فيها َت�شتقي 

الماء من نهر ال�شنغال الواقع على ُبعد ب�شعة كيلومترات. ورغم وجود بئر في 

ثة، اأو باالأحرى  قريتنا، اإالَّ اأنَّ اأهالي القرية ال َي�شربون منها. لماذا؟ الأنها ُمَلوَّ

– وال  البئر مالح ولي�شت هناك قطرة ماء عذبة  الأنَّ ماَءها مالح. فكّل ماء 

حتى واحدة. 

لهذا، حتى  ُمَلوَّث بالخطيَّة.  اآدم  ُم�شابه، كّل �شخ�س مولود من  َنْحو  على 

الح  االأطفال ُيخطئون بالِفْطَرة. فالخطيَّة ُجزء من طبيعتهم. وفي حين اأنَّ ال�شَّ

واللُّطف ي�شتوجبان قدًرا كبيًرا من الجهد والتدريب، فاإنَّ االأنانية واالأذية ال 

َيجعلنا  الذي  بب  ال�شَّ داود  النبي  وَي�شرح  االإن�شان.  من  اأي مجهود  يحتاجان 

ُنخطئ ب�شهولة فيقول:

 .)5 :51 )المزمور  ي" 
ِّ

اأُم بِي  َحبَِلْت  ةِ  َوِباْلَخِطيَّ ُت، 
ْ

ر وِّ ِبالإِْثِم �شُ "هاأََنَذا 
)المزمور  َكذًِبا"  ِميَن  ُمَتَكلِّ اْلَبْطِن،  ِمَن  وا  لُّ ِحِم. �شَ الرَّ ِمَن  َراُر  االأَ�شْ "َزاَغ 
َلًحا، َلْي�سَ َوَل  ُدوا. َلْي�َض َمْن َيْعَمُل �شَ 58: 3(. "اْلُكلُّ َقْد َزاُغوا َمًعا، َف�شَ

َواِحٌد" )المزمور 14: 3(. 

هناك مجموعة من االأمثال ال�شعبية الرائعة عند �شعب الُوُلف في ال�شنغال 

والتي �شاعدت البع�س على فهم الحّق. فمثاًل هناك َمَثل يقول: "الفاأر ال ُيْنِجب 

اأن  ُيمكن  ال  بالخطيَّة  الُمَلوَّث  اآدم  فاإنَّ  وبالمثل،  الحفر."  عن  عاجزة  فئراًنا 

ة ال تخطئ. ُينجب ُذِريَّ
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ر في ال�شخ�س الُم�شاب  وهناك مثل اآخر يقول: "الَمَر�س الُمعدي ال َيْنَح�شِ

الِعلَّة  اأنها �شحيحة. فكما هي حال  اإالَّ  موؤلمة،  الحقيقة  اأّن هذه  ورغم  به". 

الِخْلقيَّة الموروثة اأو المر�س الُمعدي، فاإّن طبيعة اآدم الخاطئة و�شلت اإلينا 

واإلى اأوالدنا.

اَلمِ، 
َ
اْلع َلى  إِ ا ُة 

َّ
اْلَخطِي َدَخَلتِ  َواِحدٍ  انٍ  ِباإِْن�سَ ا 

َ
م نَّ

أَ َكا ذلَِك  لِ 
ْ

أَج ا "مِْن 
أَ  أَْخَطا ا إِْذ  ا ا�ِس،  النَّ َجِميِع  اإَِلى  اْلَمْوُت  اْجَتاَز  هَكَذا 

َ
و ُت، 

ْ
و

َ
اْلم ةِ 

َّ
بِاْلَخطِي

َ
و

" )ر�شالة ُرومية 5: 12(. 
ُ

مِيع
َ

اْلج

االأخيرة:  ة"، والعبارة  واحد دخلت الخطيَّ "باإن�سان  االأولى:  العبارة  الِحظ 

"اأخطاأ الجميع". فكّل واحد ِمنَّا خاطئ بالوالدة وبالُممار�شة. لهذا، ال ُيمكننا 
اأن َنلوم اآدم على الخطايا التي نقترفها نحن. يقول الكتاب المقدَّ�س:

َتَرْت َوْجَهُه  اَرْت َفا�ِشَلًة َبْيَنُكْم َوَبْيَن اإِلِهُكْم، َوَخَطاَياُكْم �شَ "َبْل اآَثاُمُكْم �شَ
َعْنُكْم" )�ِشْفر اإ�شعياء 59: 2(.

له  ُيَحمِّ  حتى 
ّ
ُيَميِّز فيه بين الخير وال�شر اإْن يبلغ االإن�شان الُعمر الذي  فما 

بعبارة  خالقه.  عن  تماًما  ُمنف�شل  الب�شري  فالغ�شن 
 123

نف�شه. م�شوؤولّية  اهلل 

الروحي  عيد  ال�شَّ على  َوالَخَطايا"  نوِب  بالذُّ "اأَْمَواٌت  الب�شر  فاإنَّ   اأخرى، 

)ر�شالة اأف�ُش�س 2: 1(. 

 2-  الموت الجسدي: انفصال روح اإلنسان 
ونفسه عن جسده.  

اء، لم يموتا روحًيا فح�شب، بل ابتداأا بالموت ج�شدًيا.  عندما اأخطاأ اآدم وحوَّ

اء لم  فكما اأّن االأوراق على الُغ�شن المقطوع ال تيب�س في الحال، فاإّن اآدم وحوَّ

ين للموت  �شَ
َّ
يموتا في الحال عندما اأخطاأا. ومع هذا فقد اأ�شبح ج�شداهما ُمعر

نا من الهرب منه.  – العدو الذي لم يتمكَّ

االأمثال  اأحد  يقول  ون�شلهما.  اء  وحوَّ باآدم  الموت  لحق  الوقت،  فبمرور 

َكُب َجَماًل �َشريًعا". فال اأحد ي�شتطيع اأن يهرب من الموت. 
ْ
العربية: "الموُت َير

وهذا هو ما ُتعلنه كلمة اهلل:

اإلى  �شالة 
ِّ
)الر ْيُنوَنُة"  الدَّ ذلَِك  َبْعَد  ُثمَّ  ًة 

َّ
َمر َيُموُتوا  اأَْن  ا�ِض  لِلنَّ "ُو�ِشَع 

الِعْبرانيِّين 9: 27(. 

 3-  الموت األبدي: انفصال روح اإلنسان ونفسه 
وجسده عن اهلل إلى األبد.

ا االأغ�شان الميتة فاإنها ُتْجَمع   ُيعطي ورًقا وزهًرا وثمًرا. اأمَّ
ّ
ن الحي الُغ�شْ

وُتْحَرق. عندما اأخطاأ اآدم �شّد اهلل، َخ�ِشَر االمتياز الذي ُخِلق من اأجله وهو اأن 

اإلى االأبد َع�شى  اإلى االأبد. فاالإن�شان الذي ُخِلَق ليحيا  د اهلل ويحيا معه  ُيَمجِّ

رمدي؛ وكان عقابه هو االنف�شال االأبدي عن اهلل.  خالقه ومالكه ال�شَّ

اء برحمته واأوجد لهما عالًجا للخطيَّة، لكان  د اآدم وحوَّ ولوال اأنَّ الربَّ َتَغمَّ

ح في "َمَكبِّ النفايات" الُمَعّد الإبلي�س 
ْ
ر م�شيرهما بعد موت ج�شَديهما هو الطَّ

َيْحُدث  الأّنه  الثاني"  "الموت  الم�شير  يدعو هذا  المقدَّ�س  والكتاب  ومالئكته. 

ا فكرة وجود مكان   اأمَّ
124

بعد الموت الج�شدي. كما اأّنه ُيدعى "العذاب االأبدي".

تعاليم  تتعار�س مع  فاإنها  ُيطلقهم  ُثمَّ  موؤقتة  لفترة  النا�س  فيه  اهلل  َيحتجز 

الكتاب الُمقدَّ�س. 

اأعُيننا،  في  معقولة  وغير  عادلة  غير  االأبدي"  "العذاب  حقيقة  َبَدت  واإْن 

اإلى عدم فهمنا لطبيعة اهلل، ولخطورة الخطيَّة،  بب في ذلك  فربما يرجع ال�شَّ

ة. لهذا، �شوف نتاأّمل الحًقا في طهارة اهلل ونجا�شة الخطيَّة.  ولمفهوم االأبديَّ

تفوق  "االأبدية"  كلمة  باأّن  االعتراف  من  ُبدَّ  فال  االأبدية،  مفهوم  عن  ا  اأمَّ

اإدراك عقولنا الأّن مدلولنا هو الزمن. لكنَّ االأبدية غير محدودة بالزمن. 
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لنا اأّن اأحد االأ�شخا�س �شيق�شي باليين ال�شنين في الجحيم، نكون  اإذا َتَخيَّ

على خطاأ. فاالأبدية ال تتاألَّف من �شنين لها بداية ولها نهاية، بل هي اأبدية 

اإْن يدخل الب�شر فيها حتى ُيدركوا رهبتها وعذابها. وهذا  ال نهاية لها. وما 

اإنه ما  الثالث(.  )الف�شل  الجحيم  انتهى في  الذي  الغني  ُجل 
َّ
الر بذلك  ُرنا  ُيَذكِّ

زال هناك!

ماء:  واهلل وا�شح ب�شاأن ُمتطلَّبات ُدخول ال�شَّ

وؤيا 
ُّ
الر َوَكذًِبا..." )�ِشفر  ا  َنُع َرِج�شً َواَل َما َي�شْ ٌء َدنِ�ٌض 

ْ
ي َيْدُخَلَها �شَ "َوَلْن 

.)27 :21

موت  ُيَحتُِّم  الطبيعي  اهلل  قانون  اأّن  فكما  و�شط.  حّل  هناك  يكون  لن  اإًذا، 

ة  الخطيَّ اإدانة  ُيَحتِّم   
ّ
الروحي قانونه  فاإنَّ  ال�شجرة،  من  المقطوع  ن  الُغ�شْ

باالنف�شال االأبدّي روحًيا وج�شدًيا. 

ة والعار  الخطيَّ

فقد  اء.  وحوَّ اآدم  فيه  راأينا  الذي  االأخير  المكان  اإلى  لنعود  الوقت  حان 

ة وُهما ُيحاوالن االختباء من اهلل بين �شجر الجنة.
َّ
�شاهدناهما اآخر َمر

وكماله،  اهلل  بمجد  ُمحاَطين  كانا  الخطيَّة،  في  اء  وحوَّ اآدم  يقع  اأن  قبل 

ومرتاَحين في مح�شر خالقهما. لكن في اللحظة التي َك�َشرا فيها و�شية اهلل، 

ب�شبب عريهما  لي�س  ُمرتاَحين؛  غير  واأ�شبحا  نف�شيهما  اإلى  نظرتهما  َتَغيَّرت 

ا ب�شبب عريهما الروحي.  الج�شدي فح�شب، بل واأي�شً

لكنهما   ،)25 )تكوين2:  ُيخطئا  اأن  قبل  خجل  باأي  اء  وحوَّ اآدم  ي�شعر  لم 

طبيعتهما  اأ�شبحت  لقد  الُقدُّو�س.  اإلههما  اأمام  الطهارة  بعدم  االآن  ي�شعران 

متعار�شة مع طبيعة خالقهما. فقد اأ�شبحا غير ِقدِّي�َشين، ولم يعودا راغَبين 

َرة اهلل الطاهرة التي كّلها نور. فكما اأنَّ ال�شرا�شير تهرب  في البقاء في َح�شْ

ماَلُهما 
ْ

وِر الأنَّ اأع ْلَمة اأْكَثَر ِمَن النُّ ا الظُّ اء "اأَحبَّ وتختبئ من ال�شوء، فاإنَّ اآدم وحوَّ

وِر لَِئلَّ  ْوَر وال َياأتي اإلى النُّ َئاِت ُيْبِغ�ضُ النُّ يِّ ْيَرة. الأنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل ال�شَّ
ِّ

كاَنْت �ِشر

ا 3: 19- 20(.  خ اأْعَماَلُه" )اإنجيل يوحنَّ ُتَوبَّ

ة  للجنَّ َينتميان  اأنهما ال  اأنهما عرياَنين فارتبكا و�شعرا  اء  اآدم وحوَّ اأدرك 

الوجود في  راغَبين في  لم يعودا  لهذا،  اأرعبهما.  اهلل  اأنَّ �شوت  الكاملة. كما 

الَجنَّة  اإلى  اهلل  جاء  ذلك،  من  الرغم  على  الُقدُّو�س.  الُمحب  خالقهما  مح�شر 

َهَلك"  َقْد  َما  َوُيَخلِّ�َس  َيْطُلَب  "اأْن  اهلل:  طبيعة  من  جزء  وهذا  عنهما.  باحًثا 

)اإنجيل لوقا 19: 10(.

اهلل َيطلب اإلنسان

بُّ االإِلُه اآَدَم َوَقاَل َلُه: ‘اأَْيَن اأَْنَت؟’
َّ

"َفَناَدى الر
َياٌن َفاْخَتَباأُْت.’ 

ْ
ي ُعر نِّ

ةِ َفَخ�ِشيُت، الأَ ْوَتَك ِفي اْلَجنَّ ِمْعُت �شَ َفَقاَل: ‘�شَ

ُتَك اأَْن 
ْ
ي

َ
�ش

ْ
تِي اأَو َجَرةِ الَّ َياٌن؟ َهْل اأََكْلَت ِمَن ال�شَّ

ْ
َك ُعر نَّ

َك اأَ
َ

َلم
ْ

َفَقاَل: ‘َمْن اأَع

اَل َتاأُْكَل ِمْنَها؟’ )تكوين 3: 11-9(. 

َهُه اهلل لالإن�شان:  ل الذي َوجَّ الحظ ال�شوؤال االأوَّ

أْنَت؟" أْيَن ا "ا

فعلته  ما  ُيدرك  اأن  الآدم  اهلل  اأراد  والُمحب،  الُمَحدَّد  ال�شوؤال  ِمْن خالل هذا 

الخطيَّة به وبزوجته. لقد اأرادهما اأن َيعترفا اأنهما اأخطاأا، واأرادهما اأن يفهما 

باأنَّ خطيَّتهما �شارت فا�شلة بينهما وبين �َشيِّدهما الُقدُّو�س. 

فحاوال  بالعار  لل�شعور  وقادتهما  ورطة  في  خطيَّتهما  و�شعتهما  لقد 

نا من االختباء  اء لم يتمكَّ االختباء وراء االأ�شجار واأوراق التين. َلِكنَّ اآدم وحوَّ

ه ودينونته. 
ِّ
من اهلل وال الهروب من ِبر
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أُْجَرة الخطيَّة موت

َتموت"  َمْوًتا  ِمْنها  َتاأُْكُل  "َيْوَم  الآدم:  قال  عندما  يمزح  اهلل  يكن   لم 

د على 
َّ
اأنَّ كّل َمن يتمر اأعماق قلوبنا  2: 17(. ونحن نعلم في  )�ِشْفر التكوين 

الخالق ي�شتحق االنف�شال عنه. 

فيها  وَينت�شر  "االأ�شرار"  فيها  ُيْقَتُل  اأفالًما  تقريًبا  جميعنا  �شاهدنا  لقد 

اإنهم  نقول  ما  فغالًبا  كال،  االأ�شرار؟  على  بالُحزن  ن�شعر  فهل  الحون".  "ال�شَّ
نالوا َجزاءهم. والحقيقة الُمرعبة هي اأنَّ كّل ن�شل اآدم ُهْم في نظر اهلل "اأ�شرار". 

َواِحٌد"  َلًحا، َلْي�َض َوَل  ُدوا. َلْي�سَ َمْن َيْعَمُل �شَ "اْلُكلُّ َقْد َزاُغوا َمًعا، َف�شَ
)المزمور 14: 3(. 

يه  فوفًقا لمعايير العدل االإلهيَّة، كّلنا ن�شتحق جزاء الموت. وهذا هو ما ُي�َشمِّ

كتاب اهلل:

ة َوالَمْوت" )ر�شالة رومية 8: 2(  "َناُمو�س الَخِطيَّ

ياٍن على اهلل يجب اأن  َيق�شي نامو�س ]قانون[ الخطيَّة باأنَّ كّل َتَعدٍّ وِع�شْ

ُيجازى باالنف�شال عن اهلل. ولي�شت هناك ا�شتثناءات لهذا النامو�س؛ فالخطيَّة 

َتجلب الموت.

واحدة  َخِطيَّة  وب�شبب  واأمانته.  قدا�شته  ب�شبب  القانون  اهلل هذا  لقد و�شع 

كّله  الذي  اهلل  ملكوت  عن  انف�شال  فقد  اء(،  وحوَّ )اآدم  الن  االأوَّ اأبوانا  اقترفها 

الحال  وفي  وموت.  خطيَّة  كّلها  التي  اإبلي�س  بمملكة  وارتبطا  وحياة،   
ٌّ
ِبر

عالقتهما  انتهت  وبهذا،  �شجرة.  من  ُنِزَع  ٍن  ُغ�شْ مثل  تماًما   – ا  روحيًّ  ماتا 

مع اهلل. 

ٍن يذبل. واأ�شبح االأمر  ا – مثل ُغ�شْ كذلك، فقد ابتداأا بالموت ج�شدًيا اأي�شً

م�شاألة وقت فقط قبل اأن يعود ج�شداهما اإلى االأر�س. 

ب عالًجا لخطّيتهما وعارهما، 
ّ
ر الر واالأ�شواأ من هذا كّله هو اأنه ما لم ُيوفِّ

ف�شوف يواجهان الموت االأبدي الُمريع – االنف�شال الدائم عن اهلل في النار 

االأبدية الُمَعدَّة الإبلي�س ومالئكته. فالكتاب المقدَّ�س وا�شح بهذا ال�شاأن:

 َتُموُت" )�ِشْفر حزقيال 18: 20(
َ

تِي ُتْخِطُئ ِهي ْف�ُض الَّ لنَّ "اَ
 َمْوٌت" )ر�شالة رومية 6: 23(

َ
ةِ ِهي نَّ اأُْجَرَة اْلَخِطيَّ

"الأَ
ُة اإَِذا َكَمَلْت ُتْنتُِج َمْوًتا" )ر�شالة َيعقوب 1: 15(  "َواْلَخِطيَّ

ل�شبب َوجيه:  ة والموت"  الخطيَّ "نامو�ض  الُمحزنة  الحقيقة  اهلل يدعو هذه 

 . ذ. اأجل، يجب اأن َتِتمَّ اإنه القانون. فعقوبة الخطيَّة ال ُبدَّ اأن ُتَنفَّ

12      ناموس الَخطيَّة والَموت
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هل َيعجز اهلل عن القيام باأمر َيْقِدر الإن�شان اأن َيْفَعله؟ ُيجيب كتاب اهلل 
عن هذه االأُحجية فيقول:

 
ْ

اٍن َفَيْنَدَم. َهْل َيُقوُل َوَل َيْفَعُل؟ اأَو اًنا َفَيْكذَِب، َواَل اْبَن اإِْن�شَ "َلْي�َض اهلُل اإِْن�شَ
ُم َواَل َيفِي؟" )�ِشْفر الَعَدد 23: 19(. َيَتَكلَّ

ا اهلل  النا�س يكذبون في كّل يوم، وُيبدلون اأفكارهم، وينكثون بوعودهم. اأمَّ

فال يقوم بهذه االأعمال الأّنه كامل وال َيْقِدر اأن يفعل �شيًئا ُمخالًفا لطبيعته. 

ُه" )ر�شالة تيموثاو�س الثانية 2: 13(.    ْن ُيْنِكَر َنْف�سَ
"... َلْن َيْقدَِر اأَ

منذ بع�س الوقت، و�شلتني ر�شالة اإلكترونية يقول فيها كاتبها:

أنت تقول إنَّ الله ال يغفر عشوائيًّا. وتقول إنَّ َيَدّي الله ُمقيَّدتان بالقوانين التي 

َسنَّها بنفسه. وقد كتبت أيًضا: "الله قادر على القيام بكّل شيء؛ لكنه ال يقدر أن 

ُيْنِكر نفسه أو أْن َيتجاهل قوانينه". لماذا َيْمَنع خالقنا الرَّحيم نفسه من امتالك 

القدرة على ُمسامحة عبيده الذين يطلبون رحمته؟ لماذا ُيَقيِّد رحمته؟ أال ترى 

أنَّ هذا ليس بمنطقي؟ وحتى لو َسنَّ الله قانوًنا كهذا فبمقدوره أن َيخرقه فورًا؛ 

فهو ُكِليُّ الُقدرة! فال ُيْعَقل أن نتجادل حول قدرة الله الفائقة وأن نقول – في 

لكنه  نار جهنَّم،  في  أللقانا جميًعا  الله  لو شاء  إنها محدودة.   – نفسه  الوقت 

نوا من النجاة عندما  ُيَقرِّر دائًما أن َيغفر لعبيده لكي يتمكَّ اإلله الرحيم الذي 

ُيحاَسبون. ليمنحنا الله غفرانه ويرحمنا برحمته في اليوم الذي سنجتمع فيه مًعا 

ونقف أمامه للحساب!

ال�شخ�س  هذا  تفكير  هل  ال�شابق،  الف�شل  في  اإليه  قنا 
َّ
تطر ما  �شوء  في 

بنف�شه  �َشنَّها  التي  القوانين  َتجاُهل  َحدِّ  اإلى   
ٌّ
ُحر خالقنا  هل  َمنطقي؟ 

وُمخالفة قدا�شته؟  

َرْحَمة بدون َعدالة

َتَخيَّل الم�شهد التالي الذي يجري في قاعة اإحدى المحاكم:

يجل�س القا�شي في مقعده بينما يقف اأمامه َرُجل ُوجد مذنًبا ل�َشْطِوه على 

وتح�شر  بال�شهود  القاعة  تمتلئ  بارد.  بدم  قتل  جريمة  وارتكابه  م�شرف 

اأنَّ  عائلة ال�شحّية وزوجته وموظفو الم�شرف الذي �شهد عملّية ال�شطو. كما 

وِّرين ي�شتعّدون لتوثيق هذه اللحظات.  ال�شحفيين والُم�شَ

اأم  باالإعدام؟  حكم  اأهو  القاتل؟  هذا  بحّق  �شي�شدر  الذي  الُحْكم  هو  ما 
 

د؟ ال�شجن الموؤبَّ

َيطلب حاجب المحكمة من الجميع اأن يقفوا.

ُجل الُمْذِنب ويقول له: "لقد الحظت من خالل درا�شتي 
َّ
َينظر القا�شي اإلى الر

للق�شية اأنك ُت�شلِّي بانتظام واأنك مواظب على اإخراج الزكاة. كما اأنَّ طريقتك 

في تحريك اأ�شابعك على الِم�ْشَبَحة التي في يدك موؤثِّرة بالفعل. وقد �شمعت 

لقد  الغرباء.  مع  طعامك  لم�شاركة  دائًما  وم�شتعد  ِم�شياف  َرُجل  اأنك  ا  اأي�شً

�شامحتك  لقد  رحمتي.  اأمنحك  اأنا  الطالحة.  اأعمالك  ال�شالحة  اأعمالك  فاقت 

ا َطليًقا." 
ًّ
المحكمة ويمكنك اأن تذهب ُحر
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"ُرِفَعت  قائاًل:  الحاجب  وي�شيح  بمطرقته  المن�شدة  القا�شي  ي�شرب 

الَجْل�َشة!"

وعندها، َتَتعالى االأ�شوات والو�شو�شات الغا�شبة في الغرفة ... 

من الموؤّكد اأنك لم ت�شمع بحدوث �شيء كهذا في اأية محكمة. ومن الموؤّكد 

اإلى عملّية  اأنك راأيت ر�شًما لذلك الميزان الذي ُي�شتخدم كرمز لالإ�شارة  ا  اأي�شً

اأن  للمحكمة  ُبدَّ  فال  ُمذنًبا،  الُمتهم  ُوِجَد  اإذا  لكن  َهمين.  الُمتَّ �شّد  االأدلة  وزن 

"اأعمااًل  عمل  قد  ال�شخ�س  هذا  كان  و�شواء  بَحقِّه.  الُمنا�شب  الُحكم  ِدَر  ُت�شْ

�شالحة" اأَم ال فهذا ال يهم. ونحن جميعنا نعرف ذلك. 

الطالحة"  االأعمال  تفوق  التي  ال�شالحة  "االأعمال  نظام  كان  اإن  وهكذا، 

غير ُمَطبَّق في محاكم الب�شر، فهل ُيْعَقل اأن يعتمد اهلل نظاًما جائًرا كهذا في 

ة؟  محكمته ال�شماويَّ

الَديَّان العادل

الخيالية.  تنا  ق�شّ في  المذكور  القا�شي  عن  االختالف  تمام  يختلف  اهلل 

الثانية  تيموثاو�س  )ر�شالة  اْلَعادُِل"  اُن  يَّ "الدَّ اأنه  هي  اهلل  فات  �شِ  فاإحدى 

َنُع  �ِض اَل َي�شْ
ْ

اُن ُكلِّ االأَر 4 :8(. ومنذ اآالف ال�شنين، َت�شاءل النبي اإبراهيم "اأََديَّ

َعْدًل؟" )�ِشْفر التكوين 18: 25(.

العادل  عر�شه  ُيزعزع  فهذا  حمة. 
َّ
الر الإظهار  الَعدالة  يوًما  اهلل  يتجاهل  لم 

وُي�َشوِّه ا�شمه الُقدُّو�س. 

َماِن اأََماَم َوْجِهَك"  ْحَمُة َوالأََماَنُة َتَتَقدَّ َك. الرَّ �ِشيِّ
ْ

"اْلَعْدُل َواْلَحقُّ َقاِعَدُة ُكر
)المزمور 89: 14(.

اإْن ُقلنا – كما قال كاتب الر�شالة االإلكترونية – اإنَّ اهلل قادر على ا�شتخدام 

اإّن  نقول  بذلك  فكاأننا  بنف�شه،  �َشنَّها  التي  القوانين  ق 
ْ
لَخر الفائقة"  ته  "قوَّ

ان االأر�س كّلها" هو اأقل َعْداًل من الُخطاة الذين �شُيحاكمهم.  "َديَّ

وكم هو غريب حًقا اأن َنَتَحلَّى – نحن الَب�َشر – ِبِح�سٍّ عميق وفطري بالعدالة، 

غير اأننا في الوقت نف�شه ُنعار�س الحقيقة الوا�شحة باأنَّ خالقنا يتمتَّع بنف�س 

الذي ال  القا�شي  اأنَّ  اأعماقنا  الِح�سِّ بالعدالة! فنحن جميعنا نعرف في  ذلك 

 هو اأبعد ما يكون عن "الَعَظَمة". 
ّ
ُيدين ال�شر

كتب النبي اإرميا: 

ُجوُه" 
ْ
ر ، َقاَلْت َنْف�ِشي، ِمْن اأَْجِل ذِلَك اأَ َّبُّ

يِبي ُهَو الر "َكِثيَرٌة اأََماَنُتَك. َن�شِ
)مراثي اإرميا 3: 24-23(. 

راتك!" فاأيُّ  الِحظ اأنَّ النبي اإرميا لم َيُقل "كثيرة ُمفاجاآتك!" اأو "كثيرة تغيُّ

عه في اإلٍه متقلِّب كهذا؟ كثيرة هي اأمانة اهلل! َلِكنَّ كثيرين  رجاٍء ُيمكننا اأن َن�شَ

ن اعتادوا القول باأنَّ اهلل "َرحيٌم عطوٌف" َين�شون اأنه في الوقت نف�شه "اأَِميٌن  ِممَّ

التفكير من زاوية واحدة  1: 9(. وهكذا، فاإنَّ  االأولى  ا  َوَعاِدٌل" )ر�شالة يوحنَّ

يوؤّدي اإلى نظرة ُم�َشوَّهة عن اهلل. 

طبيعة اهلل المتوازنة

 الُع�شفور هو االأهم؟ ما من �َشكٍّ اأنَّ الُع�شفور يحتاج 
ِّ
اأيُّ َجناٍح من َجناَحي

اإلى كال جناحيه ليطير! وكّل َمن يظن اأّنه با�شتطاعة الُع�شفور اأن يطير بجناح 

واحد ُينكر طبيعة الطيور وقوانين الجاذبية والقواعد الهوائية الديناميكية. 

حمة بمعزل عن العدالة 
َّ
كذلك، فاإّن كّل َمن يقول اإّنه بمقدور اهلل اأن ُيْظِهر الر

ما ُينكر طبيعة اهلل والقوانين المتعلِّقة بالخطيَّة والموت. فرحمة اهلل وعدله  اإنَّ

ين�شجمان ان�شجاًما تاًما. لذلك، كتب الملك داود:

1؛   :101 )المزمور  ُم"  َرنِّ اأُ َوَلَك   ، َربُّ َيا  َوَعْدلَِك  ِبَرْحَمتَِك  اأُ�ِشيُد  ""�شَ
ترجمة الحياة(.

لقد ارتكب داود خطايا ب�شعة جًدا، لكنه اأدرك عدم ا�شتحقاقه لرحمة اهلل. 

فالتعريف ال�شحيح لكلمة "َرْحَمة" يحمل معنى عدم اال�شتحقاق. 

ْحَمة والَعدالة 13      الرَّ
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الَعْدل هو نيل العقاب الذي ن�شتحقه.

ْحَمة هي عدم نيل العقاب الذي ن�شتحقه.  الرَّ

ب اأوجد طريقة الإظهار رحمته 
ّ
كان دافع داود للترنيم هلل هو اإدراكه باأنَّ الر

فقد  لذلك،  عدالته.  يتغا�شى عن  اأن  دون  لكن  ي�شتحقونها؛  ال  الذين  للخطاة 

ْحَمة والَعدالة مًعا. 
َّ
َتَغنَّى داود بالر

لي�س ُغفران الخطايا اأمًرا ب�شيًطا عند اإلهنا الُقدُّو�س. فهو ال َيغفر للخاطئ 

والعقاب  الدينونة  الَقت  قد  الخاطئ  خطايا  باأنَّ  تماًما  را�شًيا  كان  اإذا  اإالَّ 

الُمنا�شَبين. اإذا اأ�شاء اإلينا اأحد االأ�شخا�س فقد نن�شى المو�شوع ونتغا�شى عن 

ا اهلل فال.  االأمر، اأو قد نختار – بكّل ب�شاطة – اأن ُن�شامحه. اأمَّ

الأني  خطيَّتك  اأُدين  لن  "اأنا  يقول:  ال  فهو  عدالته.  تلغي  ال  اهلل  رحمة  اإنَّ 

ُيِحبُّ  اهلل  االآن." اإنَّ  بعد  اأحبك  فلن  اأخطاأت  "الأنك  يقول:  ال  اأنه  اأُحبك." كما 

الخطاة، لكنه ُيدين خطاياهم وُيعاقبها. 

وهذا يقودنا اإلى �شوؤال منطقي وهو: اإن كان اهلل كذلك، فكيف ُي�ْشِبَغ رحمته 

على الخطاة الُمذنبين؟

ْحَمة والَعدالة َمًعا الرَّ

اء. فالأنَّ اهلل ُمِحبٌّ ورحيم، فهو لم َي�َشاأ  ة اأخرى في موقف اآدم وحوَّ
َّ
ر َمر َفكِّ

اإلى االأبد دون اأن ينتهي بهما  اأرادهما اأن يعي�شا معه  اأن َيف�شلهما عنه؛ بل 

االأمر في الجحيم االأبدي. 

ى َعَلْيَنا،  نَّ
ُه َيَتاأَ َباُطوؤَ، لِكنَّ َّبُّ َعْن َوْعِدِه َكَما َيْح�ِشُب َقْوٌم التَّ

"اَل َيَتَباَطاأُ الر
ْوَبِة" )ر�شالة  ، َبْل اأَْن ُيْقِبَل اْلَجِميُع اإلى التَّ

ٌ
َوُهَو اَل َي�َشاُء اأَْن َيْهِلَك اأَُنا�س

ُبطر�س الثانية 3: 9(.

اء.  ة اآدم وحوَّ و�س وعادل، فال يمكنه اأن يتغا�شى عن خطيَّ لكن بما اأنَّ اهلل ُقدُّ

لذلك، كان عليه اأن ُيعاقب الخطيَّة. 

َفِلَم  اْلَجْوِر،  اإلى  َظَر  النَّ َت�ْشَتِطيُع  َواَل   ،
َّ
ر ال�شَّ َتْنُظَرا  اأَْن  ِمْن  اأَْطَهُر  "َعْيَناَك 

ِمْنُه؟"   
ُّ
اأََبر ُهَو  َمْن  يُر 

ِّ
ر ال�شِّ َيْبَلُع  ِحيَن  ُمُت  َوَت�شْ اِهِبيَن،  النَّ اإلى  َتْنُظُر 

 

)�ِشْفر حبقوق 1: 13(.

اإًذا، ماذا �شيفعل اهلل؟ هل ِمْن �شبيل لمعاقبة الخطيَّة دون معاقبة الخاطئ 

الطهارة  تعود  لكي  الخطيَّة  عدوى  على  َيق�شي  اأن  هلل  ُيمكن  وكيف  نف�شه؟ 

ُر  َيَتَبرَّ "َفَكْيَف  وب:  اأيُّ اإجابة ُمر�شية ل�شوؤال النبي  اإلى �شابق عهدها؟ هل من 

وب 9: 2(. ن�شكر اهلل الأّنه اأجابنا عن هذا ال�شوؤال.  اُن ِعْنَد اهللِ؟" )�ِشْفر اأيُّ الإِْن�سَ

َر" 
ِّ
َوُيَبر ا 

ًّ
"َبار ِلَيُكوَن  االأر�س  ان  َديَّ فعله  ا  َعمَّ المقدَّ�س  الكتاب  لنا  َيك�شف 

اء و�شائر الخطاة مثلي ومثلك )ر�شالة رومية  الُخطاة الُمدانين مثل اآدم وحوَّ

3: 26(. هل َتعلم ما الذي فعله اهلل لكي ُيَقدِّم لك رحمته وُيحافظ – في الوقت 

نف�شه – على عدالته؟ 

حلة.
ِّ
�شوف تجد االإجابة في االأجزاء الالحقة. لذلك، اأرجو اأن ت�شتمر في الر

هذا ليس َذْنبي

اء(  وحوَّ )اآدم  لين  االأوَّ اأبوينا  بين  دار  الذي  الحديث  اإلى  ن�شتمع  تعال 

اًنا َلُهما: وخالقهما الذي �شار َديَّ

ْوَتَك  �شَ ِمْعُت  ‘�شَ َفَقاَل:  اأَْنَت؟’.  َن 
ْ
‘اأَي َلُه:  َوَقاَل  اآَدَم  االإِلُه  بُّ 

َّ
الر "َفَناَدى 

َك  نَّ
اأَ اأَْعَلَمَك  ‘َمْن  َفَقاَل:  َفاْخَتَباأُْت’.  َياٌن 

ْ
ُعر ي  نِّ

الأَ َفَخ�ِشيُت،  ةِ  اْلَجنَّ ِفي 

ْن اَل َتاأُْكَل ِمْنَها؟’ َفَقاَل  ْيُتَك اأَ �شَ
ْ

تِي اأَو َجَرةِ الَّ َياٌن؟ َهْل اأََكْلَت ِمَن ال�شَّ
ْ

ُعر

َجَرةِ َفاأََكْلُت’. َفَقاَل  َطْتنِي ِمَن ال�شَّ
ْ

 اأَع
َ

تِي َجَعْلَتَها َمِعي ِهي ُة الَّ اأَ
ْ

اآَدُم: ‘اْلَمر

ْتنِي 
َّ

ُة َغر اأَُة: ‘اْلَحيَّ
ْ

ذِي َفَعْلِت؟’ َفَقاَلِت اْلَمر اأَةِ: ‘َما هَذا الَّ
ْ

بُّ االإِلُه لِْلَمر
َّ

الر

َفاأََكْلُت’" )�ِشْفر التكوين 3: 13-9(.

اء؟ لماذا ا�شَتْجَوب اهلل اآدم وحوَّ
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رغم  العا�شي  ابنهما  الوالدان  ي�شتجوب  كما  تماًما  ا�شتجوبهما  لقد 

ْنب  اء اأن ُيدركا خطيَّتهما والذَّ معرفتهما بما فعله. فقد اأراد اهلل من اآدم وحوَّ

الذي اقترفاه. لكن بداًل من اأن َيعترفا بخطيَّتهما، حاول كلٌّ منهما اأن ُيلقي 

اللَّوم على االآخر. 

َطْتنِي 
ْ

 اأَع
َ

تِي َجَعْلَتَها َمِعي ِهي اأَُة الَّ
ْ

اء: "اْلَمر اآدم األقى اللَّوم على اهلل وعلى َحوَّ

َجَرةِ َفاأََكْلُت". ِمَن ال�شَّ

ْتنِي َفاأََكْلُت." 
َّ

ُة َغر اء فاألقت اللَّوم على الَحيَّة قائلًة: "اْلَحيَّ ا حوَّ اأمَّ

فقد  َحيَّين،  كائَنين  بل  َين  اآليَّ ين  �شخ�شَ يكونا  لم  اء  وحوَّ اآدم  اإنَّ  وحيث 

اعتبرهما اهلل م�شوؤوَلين عن خيارهما. وهكذا، كان ينبغي على ُكلٍّ منهما اأن 

يلوم نف�شه وح�شب. 

ٍب 
َّ

َغْيُر ُمَجر اهلَل  نَّ 
ِقَبِل اهللِ’، الأَ ِمْن  ُب 

َّ
اأَُجر ي  ‘اإِنِّ َب: 

ِّ
اإَِذا ُجر اأََحٌد  َيُقْل  "اَل 

ُب اإَِذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع  َّ
ُب اأََحًدا. َولِكنَّ ُكلَّ َواِحدٍ ُيَجر

ِّ
ُروِر، َوُهَو اَل ُيَجر بِال�شُّ

اإَِذا َكَمَلْت ُتْنتُِج  ُة  ًة، َواْلَخِطيَّ اإَِذا َحبَِلْت َتلُِد َخِطيَّ ْهَوُة  ْهَوِتهِ. ُثمَّ ال�شَّ ِمْن �سَ

َمْوًتا" )ر�شالة َيعقوب 1: 15-13(.

التي  "�شهوتهما"  َتِبعا  خالقهما،  ة  ِخطَّ اء  وحوَّ اآدم  َيْتَبع  اأْن  عن  ا  عو�شً

ا  اأمَّ اء وخدعها.  ة والموت. فقد اأغوى ال�شيطان حوَّ قادتهما اإلى طريق الخطيَّ

– فقد   
ّ
وال�شر الخير  �شجرة معرفة  ياأكل من  باأن ال  اهلل  اأو�شاه  – الذي  اآدم 

د على خالقه. 
َّ
اختار طوًعا اأن يتمر

)ر�شالة  ي"  َعدِّ التَّ ِفي  َلْت  َفَح�شَ اأُْغوَِيْت  اأََة 
ْ

اْلَمر لِكنَّ  ُيْغَو،  َلْم  "اآَدُم 
تيموثاو�س االأولى 2: 14(.

�شا لالإغواء والِخداع، فكالهما 
َّ
ًدا اأَم اأنهما َتَعر و�شواء كان ع�شيانهما ُمتعمَّ

مة: 
َّ
ُمذنب. َلِكنَّ الكتاب الُمقدَّ�س ُيخبرنا اإنهما بعد اأن اأكال ِمَن ال�شجرة الُمَحر

"اْنَفَتَحْت اأَْعُيُنُهَما" )�ِشْفر التكوين 3 :7(.
ملكوت  الب�شرية من  اقتياد  م�شوؤولية  اء(  )ولي�س حوَّ اآدم  بتحميل  اهلل  قام 

اآدم  َمَنَح  قد  كان  اهلل  اأنَّ  �شحيٌح  والموت.  الخطيَّة  َهيمنة  اإلى  والحياة   
ِّ
الِبر

ذلك االمتياز العظيم باأن يكون رئي�ًشا للجن�س الب�شري كّله، لكنَّ االمتيازات 

ا.  العظيمة ُتقابلها م�شوؤولّيات عظيمة اأي�شً

ة اآدم، لكننا ال ن�شتطيع اأن نلومه على خياراتنا  ثنا جميعنا بخطيَّ لقد تلوَّ

واأفعالنا ال�شخ�شّيّة. 

رومية  )ر�شالة  ِهللِ"  اًبا  ِح�شَ َنْف�ِشهِ  َعْن  ُيْعِطي  �شَ ا  ِمنَّ َواِحدٍ  ُكلُّ  ""َفاإًِذا 
.)12 :14

ْحَمة والَعدالة 13      الرَّ



14
169

168

ْعَنة 14      اللَّ

ْعَنة اللَّ

انتهى وقت الدفاع واالأعذار. 
الطريق.  هذه  عواقب  اختيار  من  ن  يتمكَّ لن  لكنه  طريقه،  اآدم  اختار  لقد 

اللَّعنات  من  �شل�شلة  العادل  ان  الديَّ ُيْعِلُن  فيما  ُمت  �شَت�شْ كّلها  فالخليقة 

والعواقب التي �َشبَّبتها خطيَّة االإن�شان. 

الحيَّة

ة". ب باإعالن اللَّعنة على "الَحيَّ
ّ
بداأ الر

َجِميِع  ِمْن  اأَْنِت  َمْلُعوَنٌة  هَذا،  َفَعْلِت  ِك  نَّ
الأَ ةِ:  لِْلَحيَّ االإِلُه  بُّ 

َّ
الر "َفَقاَل 

َعْيَن َوُتَراًبا َتاأُْكلِيَن  ةِ. َعَلى َبْطنِِك َت�شْ يَّ
ِّ

اْلَبَهائِمِ َوِمْن َجِميِع ُوُحو�ِض اْلَبر

لَِها.  لِِك َوَن�شْ ةِ، َوَبْيَن َن�شْ اأَ
ْ

ُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمر اِم َحَياتِِك. َواأَ�شَ
َّ
ُكلَّ اأَي

َحقِيَن َعقَِبُه" )�ِشْفر التكوين 3: 15-14(. ِك، َواأَْنِت َت�شْ �شَ َحُق َراأْ ُهَو َي�شْ

اهلل غا�شًبا حًقا من  اهلل معها؟ هل كان  تكّلم  التي  الَحيَّة  تلك  َمْن كانت 

حيوان زاحف؟ 

ات( على ر�شالة ُمزدوجة.  اأحياًنا، َت�شتمل كلمة اهلل )وال �ِشيَّما االأمثال والُنُبوَّ

فقد َيْحِمُل النَّ�سُّ َمعًنى �َشطحًيا ظاهرًيا واآخر عميًقا باطًنا. وهذا االأمر َينطبق 

على هذا االإعالن. فاللَّعنة التي اأطلقها اهلل على الَحيَّة تاأتي في ُم�شتوَيين اثنين:

الُمستوى األول: ِمثال توضيحي دائم

ِمْن خالل َلْعن الَحيَّة )اإعالن الدينونة عليها(، كان الربُّ ي�شع اأمام االإن�شان 

در�ًشا َتطبيقًيا دائًما. فهذه الَحيَّة التي ا�شتخدمها ال�شيطان لالإيقاع باالإن�شان 

وَجْعله ُيخطئ اأْم�َشت حيواًنا زاحًفا. وكان هذا هو َم�شير جميع اأنواع الَحيَّات. 

ومن الوا�شح اأنَّ الَحيَّات كانت تمتلك قوائم – كغيرها من الزواحف – قبل 

اء في الخطيَّة. وحتى يومنا هذا، تمتلك بع�س اأجنا�س الَحيَّات  وقوع اآدم وحوَّ
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بقايا من االأجزاء العلوية من عظام القوائم.

وهذا ُيرينا اأنَّ للخطيَّة عواقب وخيمة على المذنب وغير المذنب على َحدٍّ 

�ضُ َمًعا" )ر�شالة رومية  َتئِنُّ َوَتَتَمخَّ �َشواء. فب�شبب الخطيَّة فاإنَّ "ُكلَّ اْلَخلِيَقةِ 

ا.  8: 22(. وقد امتد تاأثير الخطيَّة لي�شمل عالم الحيوانات البريئة اأي�شً

ة  للخطيَّ االإن�شان  اختيار  لت�شمية  َوجيه  �َشَبب  هناك  كان  وهكذا، 

 
قوط". بـ"ال�سُّ

المستوى الثاني: هالك الشيطان الَمْحتوم

ِمْن  ْت  َلْي�شَ اْلِكَتاِب  ةِ  ُنُبوَّ ُكلَّ  نَّ 
اأَ اًل: 

َّ
اأَو هَذا  "َعالِِميَن  المقدَّ�س:  الكتاب  يقول 

ر نف�شه  " )ر�شالة ُبطر�س الثانية 1: 20(. فالكتاب المقدَّ�س ُيَف�شِّ َتْف�ِشيرٍ َخا�ضٍّ

َيجعلنا  ة"  "الَحيَّ على  لعنته  من  الثاني  الن�شف  في  اهلل  اأعلنه  وما  بنف�شه. 

نبحث بُعمق اأكبر في الكتاب المقدَّ�س. 

َحُق  َي�شْ ُهَو  لَِها.  َوَن�شْ لِِك  َن�شْ َوَبْيَن  اأَةِ، 
ْ

اْلَمر َوَبْيَن  َبْيَنِك  َعَداَوًة  ُع  "َواأَ�شَ
َحقِيَن َعقَِبُه" )�ِشْفر التكوين 3: 15(. ِك، َواأَْنتِ َت�شْ َراأْ�شَ

ة  الَحيَّ المقدَّ�س  الكتاب  ف 
ِّ
ُيَعر هنا؟  معها  اهلل  َيَتَكلَّم  التي  الحيَّة  هي  َمْن 

ُة  َماءِ" )�ِشْفر اإ�شعياء 14: 12(. فهو "اْلَحيَّ َقَط ِمَن ال�شَّ بالمالك الُمَتَكبِّر الذي "�شَ

الروؤيا  )�ِشْفر  ُه"  ُكلَّ اْلَعاَلَم  ُي�ِشلُّ  ذِي  الَّ ْيَطاَن،  َوال�سَّ اإِْبلِي�سَ  اْلَمْدُعوُّ  اْلَقدِيَمُة 

 
. وهكذا، فالحيَّة الَمذكورة هنا هي ال�شيطان. 

126
)9 :12
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هناك  تكون  ف�شوف  َيتبعونه.  َمْن  وجميع  ال�شيطان  على  بلعنٍة  اهلل  ظ  َتَلفَّ

"عداوة" بين "ن�سل" ال�شيطان و"ن�سل" المراأة. وفي النهاية، �شوف يقوم "ن�شل 
المراأة" ب�شحق "راأ�ض" ال�شيطان. و�شوف يتّم هذا كّله بح�شب مواعيد اهلل. 

النَّْسالن

الحيَّة"  "ن�شل  ُي�شير  َمْن  واإلى  ُترى؟  يا  �ْشَلْين  النَّ هذين  ة  ق�شَّ هي  ما 

و "ن�شل المراأة"؟  

دون على اهلل كما فعل ال�شيطان. فكّل َمْن 
َّ
ة اإلى الذين يتمر ل الَحيَّ ُي�شير َن�سْ

ينجرف وراء اأكاذيب ال�شيطان هو ابن لل�شيطان بالمعنى الروحي للكلمة. 

بِيُكْم ُترِيُدوَن اأَْن َتْعَمُلوا. َذاَك َكاَن  َهَواِت اأَ ْبلِي�ُض، َو�شَ "اأَْنُتْم ِمْن اأٍَب ُهَو اإِ
َمَتى  َحق.  ِفيهِ  َلْي�َض  ُه  نَّ

اْلَحقِّ الأَ َيْثُبْت ِفي  َوَلْم  اْلَبْدءِ،  ِمَن  ا�ِض  لِلنَّ ااًل  َقتَّ

)اإنجيل  اِب"  اْلَكذَّ َواأَبو  اٌب  َكذَّ ُه  نَّ
الأَ َلُه،  ا  ِممَّ ُم  َيَتَكلَّ َما  َفاإِنَّ بِاْلَكذِِب  َم  َتَكلَّ

ا 8: 44(. يوحنَّ

ل المراأة اإًذا؟ َمْن هو َن�سْ

ة  ُذِريَّ ُتْن�َشب  كّله،  المقدَّ�س  الكتاب  تاريخ  ففي  فريد!  مفهوم  من  له  يا 

ة اإلى  ُجل ال المراأة. غير اأّنه في اليوم الذي دخلت فيه الخطيَّ
َّ
ال�شخ�س اإلى الر

ل المراأة. لماذا؟  العالم، َذَكَر اهلل َن�شْ

الذي  الم�شيح  اإلى  ت�شير  التي  االأولى  ة  الُنُبوَّ بمثابة  ذاك  اهلل  اإعالن  كان 

ا "المم�شوح" اأو  �شُيولد من امراأة ولي�س من َرُجل. وكلمة الم�شيح تعني حرفيًّ

"المختار". ففي الكتاب المقدَّ�س، عندما كان اهلل يختار َرُجاًل ليقود ال�شعب اأو 
ا، كان ُيْم�َشح بالزيت )َي�ْشُكب الزَّيت على راأ�شه( كعالمة على اختيار  ليكون نبيًّ
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اهلل له للقيام بمهّمة محدَّدة.

َلِكنَّ الم�شيح كان مختلًفا عن االآخرين. فقد كان الَمْم�شوح االأخير المنتظر. 

ذِي  الَّ َذاَك  ُيبِيَد بِاْلَمْوِت   
ْ

"لَِكي وقد دخل ُمختار اهلل العالم في الوقت المعيَّن 

ذِيَن – َخْوًفا ِمَن اْلَمْوِت – َكاُنوا  ْلَطاُن اْلَمْوِت، اأَْي اإْبلِي�َض، َوُيْعتَِق اأُولئَِك الَّ َلُه �شُ

ةِ" )الر�شالة اإلى الِعبرانيِّين 2: 15-14(. َجِميًعا ُكلَّ َحَياتِِهْم َتْحَت اْلُعُبوِديَّ

الجن�س  اإلى  ة  الخطيَّ الكاملة يوم دخلت  ح عن خطته  ُيْف�شِ اأنَّ اهلل لم  ُرغم 

اء وذرّيتهما َب�شي�س اأَمل. ويحتوي  ة اأعطت اآدم وحوَّ الب�شري، اإالَّ اأنَّ تلك الُنُبوَّ

َحها اأنبياء اهلل  ة التي َو�شَّ هذا الوعد الرئي�شي على العديد من الحقائق الهامَّ
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في ما بعد.

عنة اللَّ

اهلل  قام  الحيَّة،  راأ�س  �شَي�شحق  الذي  المراأة  ن�شل  عن  الدقيقة  نبوءته  بعد 

هذه  ى  وُت�َشمَّ لخطيئتهما.  الفعليَّة  العواقب  بع�س  على  اء  وحوَّ اآدم  باإطالع 

العواقب بـ"اللعنة". 

َواإلى  ْواَلًدا.  اأَ َتِلِديَن  اأَْتَعاَب َحَبِلِك، ِباْلَوَجِع  اأَُكثُِّر  ‘َتْكِثيًرا  اأَِة: 
ْ
ِلْلَمر "َوَقاَل 

َك �َشِمْعَت ِلَقْوِل  نَّ
َرُجِلِك َيُكوُن ا�ْشِتَياُقِك َوُهَو َي�ُشوُد َعَلْيِك.’ َوَقاَل الآَدَم: ‘الأَ

ُكْل ِمْنَها، َمْلُعوَنٌة  ْيُتَك َقاِئاًل: اَل َتاأْ َجَرِة الَِّتي اأَْو�شَ َكْلَت ِمَن ال�شَّ اْمَراأَِتَك َواأَ

َوَح�َشًكا  َو�َشْوًكا  َحَياِتَك.  اِم  يَّ
اأَ ُكلَّ  ِمْنَها  ُكُل  َتاأْ َعِب  ِبالتَّ ِب�َشَبِبَك.  �ُس 

ْ
االأَر

ُتْنِبُت َلَك، َوَتاأُْكُل ُع�ْشَب اْلَحْقِل. ِبَعَرِق َوْجِهَك َتاأُْكُل ُخْبًزا َحتَّى َتُعوَد اإلى 

َك ُتَراٌب، َواإلى ُتَراٍب َتُعوُد’" )�ِشْفر التكوين  نَّ
�ِس الَِّتي اأُِخْذَت ِمْنَها. الأَ

ْ
االأَر

.)19-16 :3

ا جًدا. فقد  د على خالقهما ُمْكِلَفً
ُّ
اء بالتمر خذه اآدم وحوَّ كان الَخيار الذي اتَّ

ا عن اأْن ُتنتج االأر�س  اأْم�َشت االأفراح العائليَّة َمْقرونة بالمتاعب واالألم. وعو�شً

ة. 
َّ
بذوًرا وفاكهًة وخ�شروات ِمْن تلقاء ذاتها، �شوف ُتنبت �شوًكا واأع�شاًبا �شار

اأنَّ  الُمتعة والراحة. واالأ�شواأ من هذا كّله هو  الَكدُّ والتعب محّل  َيِحلُّ  و�شوف 

�شبح الموت المتغطر�س �شُيَخيِّم على حياة االإن�شان الق�شيرة. 

وهكذا، فقد َفَقَد االإن�شان �شيطرته وفاَزت الخطيَّة جالبًة معها اللَّعنة.
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هل الموت أْمر طبيعّي؟

ن ال َيلتفتون اإلى ما يقوله الكتاب المقدَّ�س – اأنَّ  قد يعتقد البع�س – ِممَّ

وال�شيخوخة،  واالأمرا�س،  الفا�شلة،  والعالقات  والخ�شائر،  والعذاب،  الفقر، 

والموت هي اأمور طبيعية. َلِكنَّ فهم الحقيقة الُمتعلِّقة بلعنة الخطيَّة هو اأحد 

مفاتيح فهم االأ�شباب الكامنة وراء ُمعاناة كوكبنا. كما اأنَّ البع�س ُي�شيرون 

َوُهْم  اهلل.  وجود  عدم  على  وا�شح  كدليل  لل�شفقة  المثيرة  الب�شرية  حالة  اإلى 

ة اإلى العالم والعواقب  يفكرون بهذه الطريقة الأنهم ال ُيدركون دخول الخطيَّ
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التي نجمت عنها.

"اهلل خلق  الجنازات(:  اأثناء  �ِشيَّما  )وال  اأحياًنا  النا�س  ال�شنغال، يقول  في 

احة في هذه العبارة. 
َّ
الموت قبل اأن يخلق الحياة". ويجد الكثيرون بع�س الر

"اآِخُر  لكنَّ هذا الفكر يتعار�س مع الَمْنِطق ومع الكتاب المقدَّ�س الذي يقول: 

َعُدوٍّ ُيْبَطُل ُهَو اْلَمْوُت" )ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 26(. 

والموت  والُمعاناة  والُحزن   
ّ
ال�شر يبدو  قد 

الخاليا  اأنَّ  كما  َلِكْن  طبيعية.  اأموًرا 

رطانيَّة لي�شت هي ال�شيء الطبيعي  ال�شَّ

االأمور  هذه  فاإنَّ  ال�شليم،  للج�شم 

الطبيعي  ال�شيء  هي  لي�شت  الموؤلمة 

وردة  في  فاالأ�شواك  عالمنا.  في 

يبذله  الذي  والجهد  الرائحة،  َطيِّبة  ة  ُجوريَّ

والُمعاملة  غار،  ال�شِّ االأطفال  ُيظهره  الذي  والِعناد  الح�شاد،  في  المزارعون 

ال�شيِّئة التي ُتالقيها الزوجة الطيِّبة من زوجها، واآالم الَمخا�س التي ُترافق 

الوالدة، واالأمرا�س التي تق�شي على جهاز المناعة في ج�شم االإن�شان، واالآالم 

رنا باأّن اأج�شادنا  الُمرافقة ل�ِشنِّ ال�شيخوخة، والواقع الَمرير للموت )الذي ُيذكِّ

�شتعود اإلى التراب(؛ هذه ُكلُّها لم َتُكن في خّطة اهلل الرئي�شّية. فاهلل لم َيْخِلق 

ب دائمة مع نف�شها. 
ْ
الخليقة لتكون في َحر

االأ�شياء  كّل  وكانت  الخليقة،  راأ�س  هو  االإن�شان  كان  الخطيَّة،  دخول  قبل 

 وال�شالم. 
ّ
خا�شعة بالكامل الآدم وامراأته. كما اأنَّ االأر�س كانت مملوءة بالبر

ل عن طريق اهلل و�شار في طريق الخطيَّة  اأبونا االأوَّ لكن في ما بعد، انحرف 

َطِحًبا معه كّل الجن�س الب�شري الفاني. ُم�شْ

تأثُّر الخليقة بأْسِرها

ة  اأي �شخ�س ب�شبب خطيَّ ُيعاني  لي�س عداًل! فلماذا  "هذا  اأحدهم:  قد يقول 

�شخ�س اآخر؟" 

ا يّتخذ قراراته بنف�شه واأنَّ اهلل ُيحا�شبنا كاأفراد على  �شحيٌح اأنَّ كّل واحٍد ِمنَّ

هذه القرارات. لكن هناك حقيقة اأخرى موازية لها وهي اأننا نعي�س في عالم 

في  ر  َيْنَح�شِ ال  الُمعدي  "الَمَر�س  االإفريقي:  الُوُلفي  الَمَثل  يقول  لهذا  ملعون. 

ال�شخ�س الُم�شاب به".

َنا  ة اآدم "َفاإِنَّ هذه هي طبيعة الخطيَّة. فالحياة لم َتُعد عادلة. ونتيجة لخطيَّ

�ضُ َمًعا اإلى االآَن" )ر�شالة رومية 8: 22(. نَّ ُكلَّ اْلَخلِيَقةِ َتئِنُّ َوَتَتَمخَّ
َنْعَلُم اأَ

ار هو اأنه منذ البداية، اأَعدَّ اهلل  ة. َلِكنَّ الخبر ال�شَّ لقد تاأثر الجميع بلعنة الخطيَّ

خّطة رائعة وجريئة للنجاة. فكما اأنَّ ال�شانع الماهر ي�شع نظاًما في ال�شاعة 

ال�شاعة تتوقف، فقد و�شع  التي قد تجعل  باالأ�شباب  م  التحكُّ يتّم من خالله 

ال�شيطان  قوى  اإبطال  خالله  من  يتّم  عالمه  داخل  نظاًما  الكون  هذا  �شانع 

للخطيَّة  �َشماِحه  ِمْن  ٌد  َق�شْ هلل  كان  البداية  فمنذ  والموت.  والخطيَّة  رة  الُمَدمِّ

اأن ُيْبِطل لعنة الخطيَّة وُيظهر نعمته لجميع الذين  اإلى العالم وهو  بالدخول 

يوؤمنون به. 

ولن  اهلل،  ة  ق�شَّ بداية  في  وجود  لها  يكن  فلم  والموت  واالألم  الحزن  ا  اأمَّ

يكون لها وجود في النهاية. فذات يوم، �شوف يتّم الق�شاء على الخطيَّة وعلى 

ُح اهلُل ُكلَّ َدْمَعةٍ ِمْن ُعُيونِِهْم، َواْلَمْوُت اَل َيُكوُن ِفي َما َبْعُد، َواَل  َيْم�سَ لعنتها: "َو�سَ

ْت. َوَل  وَر االأُوَلى َقْد َم�شَ
ُ

نَّ االأُم
َراٌخ َواَل َوَجٌع ِفي َما َبْعُد، الأَ َيُكوُن ُحْزٌن َواَل �شُ
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وؤيا 21: 4؛ 22: 3(. و�شوف نعرف المزيد 
ُّ
َتُكوُن َلْعَنٌة َما ِفي َما َبْعُد" )�ِشْفر الر

عن هذا الم�شتقبل المجيد في الجزء االأخير من رحلتنا. 

نعمة اهلل

؟
ّ
اء بعد اأن اأكال من �شجرة معرفة الخير وال�شر هل َتْذُكر ما فعله اآدم وحوَّ

هي  تلك  كانت  َعورَتيهما.  بها  لَي�ْشُترا  التِّين  اأوراق  من  ماآزر  َنعا  �شَ لقد 

اآدم  محاولة االإن�شان االأولى لتغطية خطيَّته وعاره. لكنَّ اهلل لم يقبل جهود 

اء ال�شخ�شّية، بل قام ب�شيٍء ما الأجلهما:  وحوَّ

ُهَما"  ْلَب�سَ
َواأَ ِجْلدٍ  ِمْن  ًة  اأَْقِم�سَ َواْمَراأَِتهِ  لآَدَم  الإِلُه  بُّ  الرَّ َنَع  ""َو�سَ

)�ِشْفر التكوين 3: 21(.

َيفعل  ولكي  الحيوانات.  جلود  من  م�شنوًعا  لبا�ًشا  اء  وحوَّ الآدم  اهلل  ر  َدبَّ

ب وهو يختار خروَفين )اأو حيواَنين 
ّ
ذلك، كان ال ُبدَّ من �َشْفك الدِّماء. َتَخيَّل الر

ب 
ّ
الر لقد كان  اء.  ِجْلدٍ" الآدم وحوَّ ِمْن  ًة  "اأَْقِم�شَ َي�شنع  اآخَرين( ويذبحهما ثم 

ُيَعلِّمهما در�ًشا رئي�شيًّا عن الثمن الباهظ للخطيَّة، وعن طبيعته الُقدُّو�شة، وعن 

�ِشمين بالعار.  كيفّية قبوله للخطاة غير الُم�شتحقين الُمتَّ

لهذين  نعمته  الخالق  اأظهر  اء،  وحوَّ الآدم  اللِّبا�س  تاأمين  خالل  ومن 

اإالَّ  ين الإح�شانه،  اأّنهما لم يكونا ُم�شتحقَّ دا عليه. فرغم 
َّ
ين اللذين َتَمر ال�شخ�شَ

اأنَّ هذا هو مفهوم النِّْعَمة: االإح�شان ُرغم عدم ال�ستحقاق.

الَعْدل هو نيل ما ن�شتحقه )= الق�شا�س االأبدي(.  

ْحَمة هي عدم نيل ما ن�شتحقه )= ال ق�شا�س(. الرَّ  

عمة هي نيل ما ال ن�شتحقه )= الحياة االأبدية(. النِّ  

ِبرُّ اهلل

اأن يفهما  اأرادهما اهلل  اء،  اآدم وحوَّ الت�شحية بالحيواَنين الأجل  من خالل 

"االإله البار" )المزمور 86: 15؛  ا  حيم" فح�شب، بل واأي�شً
َّ

"االإله الر اأنه لي�س 

اء  وحوَّ اآدم  اأفكار  َتَخيَّل  بالموت.  ُتعاَقب  اأن  يجب  فالخطيَّة   .)9  :7 المزمور 

عندما �شاهدا الدماء َت�شيل من تلك المخلوقات البريئة الجميلة؟ لقد و�شع اهلل 

ل  ة: اأُْجَرة الخطيَّة هي َمْوت. وبهذا، كان اهلل هو اأوَّ اأمامهما �شورة واقعّية َحيَّ

االأخرى  الذبائح  ماليين  هناك  وكانت  ة.  دمويَّ ذبيحة  ل  اأوَّ بتقديم  باَدر  َمْن 

التي �شتليها. 

رها  ب هو الذي "األب�شهما" تلك الجلود الحيوانيَّة التي َوفَّ
ّ
ا اأّن الر الِحظ اأي�شً

اء اأن َي�ْشُترا خطّيتهما وعارهما، َلِكنَّ جهودهما لم  لهما. فقد حاول اآدم وحوَّ

فيها.  وقعا  التي  الخطيَّة  لم�شكلة  العالج  لديه  الذي  الوحيد  فهو  اهلل.  �ِس 
ْ
ُتر

ا اأن نفهم  وقد اأرادهما اهلل اأن َيفهما هذه الحقيقة. كما اأنه ُيريدنا نحن اأي�شً
 

هذه الحقيقة. 

َطْرد الُخطاة

ينتهي االأ�شحاح الثالث من �ِشْفر التكوين بهذه االآيات:

اْلَخْيَر  َعاِرًفا  ا  ِمنَّ َكَواِحدٍ  اَر  �شَ َقْد  اُن  االإِْن�شَ ‘ُهَوَذا  االإِلُه:  بُّ 
َّ

الر "َوَقاَل 
ُكُل َوَيْحَيا  ا َوَياأْ �شً

ْ
َجَرةِ اْلَحَياةِ اأَي ُه َيُمدُّ َيَدُه َوَياأُْخُذ ِمْن �شَ . َواالآَن َلَعلَّ

َّ
ر َوال�شَّ

تِي اأُِخَذ  �ضَ الَّ
ْ
ةِ َعْدٍن لَِيْعَمَل االأَر بُّ االإِلُه ِمْن َجنَّ

َّ
ْخَرَجُه الر اإلى االأََبدِ.’ َفاأَ

ْيٍف  ةِ َعْدٍن اْلَكُروبِيَم، َوَلِهيَب �شَ  َجنَّ
َّ

ِقي
ْ

ر َقاَم �شَ اَن، َواأَ ِمْنَها. َفَطَرَد االإِْن�شَ

َجَرةِ اْلَحَياةِ" )�ِشْفر التكوين 3: 24-22(.  ةِ َطرِيِق �شَ ٍب لِِحَرا�شَ ُمَتَقلِّ

بعد  ال�شماوي  الفردو�س  من  ومالئكته  اإبلي�س  َطَرَد  اهلل  اأنَّ  كما  وهكذا، 

عندما  االأر�شّية  الَجنَّة  من  وامراأته  االإن�شان  طرد  فقد  اهلل،  على  هم  تمردُّ

 

يا اإرادته. َع�شَ
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ا  ر اهلل الُقدُّو�س وُحِرَم اأي�شً لذلك، فقد ُحِرَم االإن�شان من التواجد في َمْح�شَ

و�شوف   .)
ّ
وال�شر الخير  معرفة  �شجرة  عن  مختلفة  )وهي  الحياة  �شجرة  من 

ق للحديث عن �شجرة الفردو�س ال�شماوي المميَّزة هذه في نهاية رحلتنا 
َّ
نتطر

عبر الكتاب المقدَّ�س. ويكفينا االآن اأن َنعرف اأنَّ �شجرة الحياة َترمز اإلى ِهَبة 

الحياة االأبدية التي يمنحها اهلل لجميع الذين يوؤمنون به وبخطته. 

، كان ذلك َيعني اأنهما 
ّ

اء من �شجرة معرفة الخير وال�شر حين اأكل اآدم وحوَّ

انقطعت  وبهذا،  االأبدي.  الموت  طريق  واختارا  االأبدية  الحياة  طريق  َرَف�شا 

العالقة الوثيقة بين ال�شماء واالأر�س ب�شبب الخطيَّة. 

من  ُنعاني  ا  اأي�شً ونحن  خطيرة.  م�شكلة  اء  وحوَّ اآدم  واجه  وهكذا، 
 

ْرطة ُتلقي القب�س على ُمجرم ُمدان بعد 38 �شنة من َفراره. كان هذا الم�شكلة ذاتها. الشُّ
هو اأحد العناوين االإخبارية الرئي�شّية في �شهر اأيار/مايو لعام 2006.

ة َرُجل ا�شمه "�شميث" هرب من �شجن في والية كاليفورنيا  َي�ْشُرد الخبر ق�شَّ

جريمة  ارتكابه  ب�شبب  �شجنه  ُمدَّة  َيق�شي  كان  حيث   1968 �شنة   في 

�شطو ُم�َشلَّح. 

في  ليعي�س  �شنة   38 لمدة  الآخر  مكان  من  الهرب  في  ُجل 
َّ
الر هذا  ا�شتمر 

النهاية في �شاحنة في اإحدى الغابات الكثيفة في و�شط اأمريكا حيث عثرت 

لطات االأمريكية.  عليه ال�شُّ

االأر�س قلياًل  اإلى  ال�شيد �شميث  "نظر  الق�شية:  الم�شوؤول عن  الُمحقِّق  قال 

ثم اإلى فوق قبل اأن يقول: ‘نعم، هذا اأنا.’ فهو لم يظن اأّن ال�شرطة �شت�شتمر في 

البحث عنه لمدة طويلة كهذه."130

د على 
ِّ
عجز ال�شيد �شميث عن الَفرار من القانون. كذلك، ال ُيمكن الأي ُمتمر

ان العادل الذي �َشنَّ ال�شرائع والقوانين. َلِكْن َمْن ُهم   من الديَّ
َّ
قوانين اهلل اأن يفر

دون؟
ِّ
هوؤالء الُمتمر

ي"  َعدِّ التَّ  
َ

ِهي ُة  َواْلَخِطيَّ ا.  اأَْي�سً َي  َعدِّ التَّ َيْفَعُل  َة  اْلَخِطيَّ َيْفَعُل  َمْن  "ُكلُّ 
ا االأولى 3: 4(. )ر�شالة يوحنَّ
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. وهذا هو ما  ُمَتَعدٍّ ال�شالحة والكاملة هو  د على قوانين اهلل 
َّ
َيتمر كلُّ من 

ا.  اء. وهذا هو ما فعلناه نحن اأي�شً فعله اإبلي�س. وهذا هو ما فعله اآدم وحوَّ

اإلى  اأنَّ الكثيرين ينظرون  ل. فرغم  كل خطيَّة هي �شّد اهلل في المقام االأوَّ

فجميع  اهلل.  نظر  في  كذلك  لي�شت  الحال  اأّن  اإالَّ  ب�شيط،  اأمر  وكاأنها  خطّيتهم 

على  خارجون  مجرمون  ُهم  خطاياهم  ُتْغَفر  ولم  يتوبوا  لم  الذين  الخطاة 

القانون مهما بدوا "�شالحين" اأو "ُمتديِّنين". 

َسْعي ُمتفائل نحو َسراب 

ة: "اأنا ُمتفائل، اأظن اأنني �شاأنجح في الو�شول 
َّ
قال لي اأحد جيراني ذات َمر

اإلى الَجنَّة". لكن هل �شُت�شاعده جهوده الذاتية وتفاوؤله في تجنيبه الَق�شا�س 

االأبدي عندما يحين وقت الدينونة؟ 

ال�شحارى  )اإحدى  كاليفورنيا  في  الموت  وادي  عبر  م�شافًرا  كنت  فيما 

ُي�شبه ُبحيرة ماء تتالأالأ مياهها  االأ�شد حرارة في العالم(، راأيت من بعيد ما 

وحين  اأراها.  اأَُعد  ولم  اختفت  منها  اقتربت  عندما  لكن  ال�شم�س.  اأ�شعة  تحت 

ير راأيت ُبحيرة اأخرى ثم اختفت بدورها. كان ذلك �َشراًبا. تابعت ال�شَّ

التي تختلف  ال�شم�س عبر طبقات الهواء  اأ�شعة  راب عن انعكا�س  ال�شَّ َيْنُجُم 

الُبحيرة حقيقّية، لكنها  لقد بدت  في حرارتها وكثافتها بع�شها عن بع�س. 

بالتفاوؤل حيال فر�شته  الخاطئ  ي�شعر  قد  لم تكن كذلك. وهكذا،  الواقع  في 

ة؛ َلِكنَّ الكتاب المقدَّ�س ُيعلن الحقيقة. فجميع ن�شل اآدم  في الذهاب اإلى الَجنَّ

َعَفاء" وعاجزون عن تخلي�س اأنف�شهم من الدينونة )ر�شالة رومية 5: 6(.  "�شُ
في  ما  كّل  وَي�شتهلك  قاحلة  في �شحراء  َيتيه  الذي  ال�شخ�س  فكما هو حال 

حوزته من ماء، فاإنَّ االإن�شان عاجز عن ا�شترداد حياته االأبدية التي اأ�شاعها 

ب�شبب الخطيَّة. 

اَل  ذِي  الَّ �ِض 
ْ
االأَر َعَلى  ْهَراِق  اْلُمَ َكاْلَماءِ  َوَنُكوَن  َنُموَت  اأَْن  ُبدَّ  اَل  ُه  نَّ

"الأَ
ا..." )�ِشْفر �شموئيل الثاني 14: 14(. �شً

ْ
ُيْجَمُع اأَي

قد يرى ال�شخ�س التائه ما يظّنه واحًة قادرًة على تخلي�س حياته، لكنه 

الَغَليان.  َحدِّ  اإلى  اإالَّ هواء �شاخن  الواحة ما هي  اأّن هذه  �ُشرعان ما يكت�شف 

وي�شتمر ال�شخ�س الظماآن البائ�س في الزحف من �شراب اإلى اآخر اإلى اأن يلقى 

الخاطئ، وجهوده  الحال فيما يتعلَّق بتفاوؤل  النهاية. وهكذا هي  َحْتَفُه في 

نه:  الذاتية، وتديُّ

اْلَمْوِت"  ُطُرُق  َوَعاِقَبُتَها  ُم�ْشَتِقيَمًة،  ِلالإِْن�َشاِن  َتْظَهُر  َطِريٌق  ""ُتوَجُد 
)�ِشْفر االأمثال 14: 12(. 

لهم  تبدو  ُطُرًقا  العالم  حول  النا�س  مليارات  َيتبع  الحا�شر،  وقتنا  في 

يمار�شون  َفُهْم  الُمزرية.  حالتهم  من  للتخلُّ�س  منهم  �شعًيا  وذلك  ُم�شتقيمة 

ال�شلوات  دون  وُيَردِّ ُمعيَّنة،  بطريقة  اأج�شادهم  ويغ�شلون  الدينيَّة،  الطقو�س 

االأطعمة،  بع�س  تناول  عن  وَيمتنعون  تفكير،  اأو  ل  تاأمُّ دون  اآليَّة  بطريقة 

 

لُّون با�شتخدام  ويهبون جزًءا من اأموالهم لالآخرين، وُي�شيئون ال�شموع، وُي�شَ

باالأعمال  ونه  ُي�شمُّ بما  ويقومون  العبارات،  بع�س  دون  وُيَردِّ الم�شبحة، 

د اأنهم َيخ�شعون 
َّ
ال�شالحة. وهناك من َيعتقدون اأنهم اأ�شبحوا �شالحين لُمَجر

للقادة الروحيِّين. وهناك َمْن ياأملون في الو�شول اإلى الَجنَّة عن طريق الموت 

في �شبيل ق�شّية يرونها ُمقدَّ�شة وعادلة. 

فهل ُيْعَقل اأنَّ هوؤالء النا�س جميًعا َي�شعون نحو �َشراب؟

حيحة للذات ْظَرة الصَّ النَّ

هي  "الحقيقة  يقول:  ال�شنغال  في  النا�س  ده  ُيَردِّ �َشعبي  َمَثل  هناك 

 
."

ٌّ
فلفٌل حار

جارحة  الحقيقة  هذه  كانت  واإن  حتى  اأنف�شنا  بحقيقة  يواجهنا  واهلل 

اأن نكون �شادقين معه ب�شاأن خطايانا. فبمعزل  وُمزعجة. وهو يحثنا على 

عن ال�شدق نكون اأ�شبه بتلك ال�شيِّدة المري�شة التي كنا اأنا وزوجتي نعرفها. 
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 على اأنها �شتكون على 
ُّ
ر فقد كانت ترف�س االعتراف بحاجتها اإلى طبيب وُت�شِ

ما يرام؛ لكنها ماتت بعد ب�شعة اأ�شابيع. 

الدينيِّين  القادة  من  لمجموعة  قال  االأر�س  على  الم�شيح  كان  عندما 

هم الذاتي:
ِّ
كين ِبِبر الُمتم�شِّ

ْبَراًرا ]اأولئك  ى. َلْم اآِت الأَْدُعَو اأَ �شَ
ْ

اُء اإلى َطبِيٍب َبِل اْلَمر "اَل َيْحَتاُج االأَ�ِشحَّ
)اإنجيل  ْوَبةِ"  التَّ اإلى  ُخَطاًة  َبْل  ُيرام[  ما  على  اأنهم  يعتقدون  الذين 

ُق�س 2: 17(.
ْ
َمر

من  الكثير  يفعله  ما  كّل  فاإّن  المقدَّ�س،  الكتاب  و�شوح  من  الرغم  على 

الكنائ�س والم�شاجد والهياكل هو اإخبار النا�س بمدى �شالحهم وباأنه ينبغي 

 اهلل الذي ال ت�شوبه 
ِّ
عليهم اأن يحاولوا ِبِجدٍّ اأكبر. لكنهم ال ُيَعلِّمون النا�س عن ِبر

�شائبة، وال عن العواقب الوخيمة للخطيَّة. 

َعلَّق اأحد الَم�شاجد في كندا يافطة ُكتبت عليها الِعبارة التالية:

"نحن نقبل الجميع
وال نقول ألحد إنه خاطئ."

َلِكنَّ اهلل َعلَّق يافطة ُمختلفة على باب الفردو�س:

 "َلْن َيْدُخَلَها َشْيٌء َدِنٌس 

َواَل َما َيْصَنُع َرِجًسا َوَكِذًبا." 
)ِسْفر الرؤيا 21: 27(

يقول الكتاب المقدَّ�س: "اْلَجِميُع اأَْخَطاأوا َواأَْعَوَزُهْم َمْجُد اهللِ" )ر�شالة رومية 

اإنهم  للجميع  يقول  بل  ا�شتحقاقه،  اأ�شا�س  على  اأحًدا  يقبل  ال  فاهلل   .)23:  3

ُتَحقِّق  َرت خطاياهم بطريقة  َتَطهَّ اإالَّ الذين  خطاة. لذلك، لن يدخل الفردو�س 

ِمقيا�س اهلل الكامل للعدالة والطهارة. 

َنظرة َصحيحة عن اهلل
ومجده  الُمطلقة  اهلل  طهارة  عن  روؤيا  اإ�شعياء  النبي  راأى  يوم   ذات 

العظيم فكتب:

َعال   
ٍّ

�ِشي
ْ

ُكر َعَلى  ا  َجالِ�شً َد  يِّ ال�شَّ َراأَْيُت  اْلَملِِك،  ا  يَّ ُعزِّ َوَفاةِ  َنةِ  �شَ "ِفي 
ُة  َراِفيُم َواِقُفوَن َفْوَقُه، لُِكلِّ َواِحدٍ �ِشتَّ َتفٍِع، َواأَْذَياُلُه َتْملأُ اْلَهْيَكَل. ال�شَّ

ْ
َوُمر

ي ِرْجَلْيهِ، َوَباْثَنْيِن َيِطيُر.  َغطِّ
ُ
ي َوْجَهُه، َوبِاْثَنْيِن ي َغطِّ

ُ
اأَْجنَِحٍة، بِاْثَنْيِن ي

و�ضٌ َربُّ اْلُجُنوِد. َمْجُدُه ِمْلُء  ، ُقدُّ و�ضٌ ، ُقدُّ و�ضٌ َوهَذا َناَدى َذاَك َوَقاَل: ‘ُقدُّ

َواْمَتلأَ  اِرِخ،  ال�شَّ ْوِت  �شَ ِمْن  اْلَعَتِب  اُت  ا�شَ اأَ�شَ ْت  َفاْهَتزَّ �ِض.’ 
ْ

االأَر ُكلِّ 

َفَتْيِن،  اٌن َنِج�ُس ال�سَّ ي اإِْن�سَ ي َهَلْكُت، لأَنِّ اْلَبْيُت ُدَخاًنا. َفُقْلُت: ‘َوْيٌل لِي! اإِنِّ

َراأََتا اْلَملَِك َربَّ  َقْد  َفَتْيِن، لأَنَّ َعْيَنيَّ  ْعٍب َنِج�ِس ال�سَّ اِكٌن َبْيَن �سَ َواأََنا �سَ

اْلُجُنودِ’" )�ِشْفر اإ�شعياء 6: 5-1(.

اإّن مجد اهلل الذي يحيط بعر�شه في ال�شماء عظيم جًدا لدرجة اأنَّ المالئكة 

يقدرون  المالئكة ال  فهوؤالء  واأرجلهم.  ون وجوههم  ُيَغطُّ الكاملين  الطاهرين 

فهم  لذلك  ومجده.  قدا�شته  من  ده�شتهم  لكثرة  اهلل  ح�شرة  في  يجل�شون  اأن 

و�ضٌ َربُّ اْلُجُنوِد. َمْجُدُه ِمْلُء  ، ُقدُّ و�ضٌ ، ُقدُّ و�ضٌ  يطيرون حول عر�شه ُمنادين: "ُقدُّ

�ِض!" 
ْ

ُكلِّ االأَر

الأنهم  ربما  حقيقتها؟  على  الخطيَّة  روؤية  عن  النا�س  معظم  يعجز  لماذا 

لوا في بهائه. كان اإ�شعياء نبًيا تقًيا، لكنَّ  لم يروا اهلل على حقيقته ولم يتاأمَّ

َهَلْكُت،  ي  اإِنِّ لِي!  "َوْيٌل  الُقدُّو�س جعلته يدرك نجا�شته فقال:  اهلل  روؤيته لمجد 

َفَتْيِن." فبالمقارنة مع اهلل، اأدرك اإ�شعياء حالته البائ�شة  اٌن َنِج�ُض ال�شَّ ي اإِْن�شَ نِّ
الأَ

ا.  وحالة ال�شعب البائ�شة اأي�شً

َلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحدٍ اإلى َطرِيقِهِ  َنا َكَغَنٍم �شَ ثم كتب اإ�شعياء في ما بعد: "ُكلُّ

َنا" )�ِشْفر 
ِّ

اأَْعَماِل بِر ُكلُّ  َقِذٍر[  ]َكَثْوٍب  ةٍ  ِعدَّ َوَكَثْوِب  َكَنِج�ٍس،  َنا  ُكلُّ َنا 
ْ

َوَقْد �ِشر  ...

ة –  اإ�شعياء 53: 6؛ 64: 6(. لقد اأدرك اإ�شعياء اأنَّ الطقو�س والجهود ال�شخ�شّيَّ

15      َمأزق ُمزدوج
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َك. أَْكرِْم أََباَك َوأُمَّ

الَ تَْقُتْل.

الَ تَْزِن.

الَ تَْسِرْق.

الَ تَْشَهْد َشَهاَدَة ُزوٍر.

الَ تَْشَتِه.

 ففي نظر اإلهنا القّدو�س "َقْد 
131

مهما كانت كبيرة – لن تجعله طاهًرا اأمام اهلل.

َنا َكَنِج�س".  َنا ُكلُّ
ْ

�ِشر

قال  حين  الُمزرية  االإن�شان  لحالة  فهمه  اأبدى  وب  اأيُّ النبي  اأنَّ  كما 

ْفُت  َوَنظَّ ْلِج،  الثَّ ْلُت ِفي  اْغَت�شَ َوَلوِ   ... اهللِ؟  ِعْنَد  اُن  الإِْن�سَ ُر  َيَتَبرَّ "َفَكْيَف  ُمت�شائاًل: 

وب  اأيُّ )�ِشْفر  ثَِيابِي"  َتْكَرَهنِي  ى  َحتَّ نِي  َتْغِم�شُ ْقِع  النَّ ِفي  َك  َفاإِنَّ َناِن،  بِاالإِ�شْ َيَديَّ 

ْلِت  اْغَت�شَ َواإِِن  ِك  "َفاإِنَّ هذه:  اهلل  كلمات  اإرميا  النبي  وكتب   .)31-30  ،2  :9

 " بُّ
َّ

ُد الر يِّ َناَن، َفَقْد ُنقِ�َض اإِْثُمِك اأََماِمي، َيُقوُل ال�شَّ ِت لَِنْف�ِشِك االأُ�شْ
ْ

بَِنْطُروٍن، َواأَْكَثر

 

)�ِشْفر اإرميا 2: 22(.

ا االأفكار  اإنَّ النظرة ال�شحيحة اإلى اهلل تقود اإلى نظرة �شحيحة اإلى الذات. اأمَّ

الخاطئة عن خالقنا فاإنها ُتن�شئ لدينا اأفكاًرا خاطئة عن اأنف�شنا. 

قد يعتقد المرء الذي يرتدي مالب�س بالية وقذرة اأنه نظيف ومقبول المظهر، 

 هذا ال يجعله كذلك في واقع االأمر. كذلك، قد يظن 
ّ
غير اأنَّ اعتقاده ال�شخ�شي

الخاطئ نف�شه باًرا، غير اأّن َظنَّه هذا ال يجعله باًرا. 

ه، �شوف 
ِّ
ال�شخ�شّيَّة في �شوء مجد اهلل وِبر اإذا نظرنا الى جهودنا  وهكذا، 

تظهر جهودنا ال�شخ�شّيَّة وكاأّنها "َثْوب َقذِر" )اإ�شعياء 64: 6(.

َدْرس للجميع

جميع  تعليم  القديم هو  الِعبراني  ال�شعب  اإقامة  اهلل من  اأحد مقا�شد  كان 

االأمم بع�س الدرو�س الهامة. فعلى الرغم من اأّن اهلل كان اأميًنا على الدوام مع 

ده على الرب. واهلل يريدنا 
ُّ
هذا ال�شعب، اإالَّ اأنَّ ال�شعب ا�شتمر في ع�شيانه وتمر

َتِهيَن  ى اَل َنُكوَن َنْحُن ُم�شْ اأن نتعّلم منهم: "َوهذِهِ االأُُموُر َحَدَثْت ِمَثاًل َلَنا، َحتَّ

َتَهى اأُولئَِك" )ر�شالة كورنثو�س االأولى 10: 6(. ُروًرا َكَما ا�شْ �شُ

 مو�شى كيف اأنَّ 
ُّ
ن النبي في �ِشْفر الخروج )الكتاب الثاني من التوراة(، ُيَدوِّ

اأنَّ اهلل  ال�شعب الِعبراني القديم اأخفق في روؤية الخطيَّة كما يراها اهلل. ورغم 

يفهموا  لم  منهم  الكثيرين  اأنَّ  اإالَّ  في م�شر،  العبودية  من  قوية  بيد  هم  َخلَّ�شَ

يهم  ب وطبيعته؛ بل ظّنوا اأّنه باإمكانهم اأن يطيعوا اهلل اإلى الحّد الذي ُيَنجِّ
ّ
الر

من الدينونة فقط. 

ه الذاتي لدرجة 
ِّ
ِبِبر ا  ًكا جدًّ وهكذا، فقد كان ال�شعب الِعبراني القديم ُمتم�شِّ

اأّنهم قالوا لمو�شى: 

بُّ َنْفَعُل" )�ِشْفر الخروج 19: 8(.
َّ

َم بِهِ الر "ُكلُّ َما َتَكلَّ

 
َّ
وهذا ُيرينا اأّنهم لم ينظروا اإلى اأنف�شهم كخطاة عاجزين، ولم يدركوا الِبر

اء  الكامل الذي ُيطالبهم اهلل به. بل اإّنهم ن�شوا اأّن خطيَّة واحدة ف�شلت اآدم وحوَّ

عن اهلل. ولم�شاعدتهم على روؤية خطّيتهم وعارهم، اأخ�شعهم اهلل المتحان من 

ع�شر نقاط.

ب على جبل �شيناء بقّوة ومجد. 
ّ
الر المقدَّ�س كيف نزل  الكتاب  لنا  ف  َي�شِ

َحاٌب  اَرْت ُرُعوٌد َوُبُروٌق َو�سَ ُه �شَ نَّ
َباُح اأَ ا َكاَن ال�شَّ الِِث َلمَّ "َوَحَدَث ِفي اْلَيْوِم الثَّ

ةِ"  ذِي ِفي اْلَمَحلَّ ْعِب الَّ َتَعَد ُكلُّ ال�شَّ
ْ
ا. َفار دِيٌد ِجدًّ ْوُت ُبوق �سَ َثقِيٌل َعَلى اْلَجَبِل، َو�سَ

ى �شوت اهلل ُمعلًنا الو�شايا الع�شر: )�ِشْفر الخروج 19: 16(. ثم َدوَّ

الوصايا العشر

اأََماِمي."  اأُْخَرى  اآلَِهٌة  َلَك  َيُكْن  1-  "َل 

 
ّ
الحي اهلل  غير  اإله  اأي  عبادة  اإًذا، 

ة.  خطيَّ هي  الواحد  الحقيقي 

كّل  من  هلل  محّبتنا  َعَدم  اأّن  كما 

كّل  في  والقوة  والفكر  القلب 

)�شْفر  ا  اأي�شً ة  خطيَّ هي  لحظة 
 

 .
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الخروج 20(

َنْع َلَك ِتْمَثاًل َمْنُحوًتا... َل  2-  "َل َت�سْ

اأمام  الركوع  الو�شّية ال تقت�شر على  ." هذه  َتْعُبْدُهنَّ َوَل  َلُهنَّ  ُجْد  َت�سْ

15      َمأزق ُمزدوج

اَل َيُكْن َلَك آلَِهٌة 
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اَل َتْصَنْع َلَك ِتْمَثااًل 
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اَل َتْنِطْق ِباسم الرَّبِّ 
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ْبِت  ُاْذُكْر َيْوَم السَّ
َسُه. لُِتَقدِّ
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اأن  يمكن  �شيء  كّل  على  ا  اأي�شً ت�شتمل  بل  ما،  �شيء  عبادة  اأو  �شورة 

ياأخذ مكانة اهلل في حياة االإن�شان. 

بِّ اإِلِهَك َباِطاًل." اإذا كنت تزعم اأنك خا�شع هلل الواحد  3-  "َل َتْنِطْق ِبا�سم الرَّ

با�شمه  تنطق  فاإنك  واإر�شائه  معرفته  اإلى  ت�شعى  ال  لكنك  الحقيقي 

الُقدُّو�س باطاًل. 

ا  َنُع َجِميَع َعَملَِك، َواأمَّ امٍ َتْعَمُل َوَت�سْ يَّ
َة اأَ ُه. �ِستَّ �سَ ْبِت لُِتَقدِّ 4-  "ُاْذُكْر َيْوَم ال�سَّ

ب 
ّ
َنْع َعَماًل ..." اأو�شى الر بِّ اإِلِهَك. َل َت�سْ ْبٌت لِلرَّ ابُع َففِيهِ �سَ اْلَيْوُم ال�سَّ

من  ال�شابع  اليوم  في  العمل  عن  يتوّقفوا  اأن  القديم  الِعبراني  ال�شعب 

االأ�شبوع اإكراًما وتقدي�ًشا له. 

خطيَّة.  هو  الُمطلقة  الطاعة  من  اأقّل  هو  ما  كّل  َك."  مَّ
َواأُ اأََباَك  5-  "اأَْكرِْم 

حيالهما  الخاطئ  ف 
ّ
الت�شر اأو  لوالَديه  االبن  احترام  عدم  فاإّن  لذلك 

 

ة.  هو خطيَّ

َنْف�ٍض"  َقاتُِل  َفُهَو  اأََخاُه  ُيْبِغ�ضُ  َمْن  "ُكلُّ  ا:  اأي�شً اهلل  يقول  َتْقُتْل."  6-  "َل 

الأخيه  االإن�شان  كراهيَّة  فاإّن  لذلك   .)15  :3 االأولى  ا  يوحنَّ )ر�شالة 

الطاهرة  المحبة  القلب ويطلب  اإلى  ينظر  القتل. فاهلل  توازي  االإن�شان 

في كّل االأوقات. 

اإلى اال�شتعمال غير االأخالقي للج�شد  َتْزِن." ال ُت�شير هذه الو�شية  7-  "َل 

العقل  عن  ت�شدر  التي  ِج�َشة  النَّ ال�شهوات  اإلى  ا  واأي�شً بل  فح�شب، 

َتِهَيَها، َفَقْد َزَنى بَِها ِفي َقْلبِهِ"   والقلب. "اإِنَّ ُكلَّ َمْن َيْنُظُر اإلى اْمَراأٍَة لَِي�شْ

)اإنجيل َمتَّى 5: 28(.

اأو  ال�شرائب  في  غ�ش�شت  اأو  لك،  هو  ا  ِممَّ اأكثر  اأخذت  اإن  رِْق"  َت�سْ 8-  "َل 

اأوجه  كّلها  فهذه  عملك،  في  باإخال�س  تعمل  لم  اأو  االمتحان،   في 

ُمختلفة لل�شرقة. 

َهاَدَة ُزورٍ." اإن َنَطْقَت باأي �شيء غير �شحيح اأو  َهْد َعَلى َقرِيبَِك �سَ 9-  "َل َت�سْ

ة.  بعيد ولو قلياًل عن الحقيقة عن اأي �شخ�س اأو �شيء فهذا خطيَّ

َتَمنَّيت الح�شول على ما يملكه  اإذا  لَِقرِيبَِك."  ا  ِممَّ ْيًئا  �سَ َتهِ...  َت�سْ 10-  "َل 

االآخرون فهذا خطّية. فيجب علينا اأن نكتفي بما لدينا. 

ُمْذِنب!

بعد اأْن اأعلن اهلل هذه الو�شايا الع�شر، يقول الكتاب المقدَّ�س: "َوَكاَن َجِميُع 

ْعُب  ا َراأَى ال�شَّ ُن. َوَلمَّ ْوَت اْلُبوِق، َواْلَجَبَل ُيَدخِّ ُعوَد َواْلُبُروَق َو�شَ
ُّ

ْعِب َيَرْوَن الر ال�شَّ

اْرَتَعُدوا َوَوَقُفوا ِمْن َبِعيدٍ" )�ِشْفر الخروج 20: 18(.

بُّ َنْفَعُل!" 
َّ

َم بِهِ الر عندئٍذ، توّقفوا عن التفاخر والتباهي بالقول: "ُكلُّ َما َتَكلَّ

فقد اأخفقوا في االمتحان.

وماذا عنك اأنت؟ كيف كان االمتحان؟

ة  اإذا ح�شلت على اأقل من عالمة كاملة في هذه الو�شايا الع�شر )طاعة تامَّ

على مدار ال�شاعة من لحظة والدتك حتى هذه اللحظة( فهذا يعني اأنك اأخفقت 

ا(. في االمتحان )مثل ال�شعب الِعبراني القديم ومثلي اأنا اأي�شً

اَر ُمْجرًِما  َما َعَثَر ِفي َواِحَدةٍ، َفَقْد �شَ اُمو�ِض، َواإِنَّ "الأَنَّ َمْن َحفَِظ ُكلَّ النَّ
ِفي اْلُكّل" )ر�شالة يعقوب 2: 10(.

راأينا في الف�شل االأول من هذا الكتاب اأّن الكتاب المقدَّ�س هو االأكثر مبيًعا 

َيك�شف  اأنه  هو  رف�شه  اأ�شباب  واأحد  النا�س.  بين  ا  رف�شً واالأكثر  العالم  في 

 
ٌّ

ي اأََنا َغنِي َك َتُقوُل: ‘اإِنِّ ينا من كبريائنا الزائف. فهو يقول: "الأَنَّ
ِّ
خطايانا وُيَعر

 َواْلَبئِ�ُض 
ُّ

قِي َك اأَْنَت ال�شَّ نَّ
َت َتْعَلُم اأَ ٍء’، َوَل�شْ

ْ
ي َتْغَنْيُت، َواَل َحاَجَة لِي اإلى �شَ َوَقدِ ا�شْ

َلًحا َواَل  �ِض َيْعَمُل �شَ
ْ
يٌق ِفي االأَر اٌن �ِشدِّ ُه اَل اإِْن�شَ نَّ

َياٌن ... الأَ
ْ

َمى َوُعر
ْ

 َواأَع
ٌ

َوَفقِير

وؤيا 3: 17؛ �ِشْفر الجامعة 7: 20(.
ُّ
ُيْخِطُئ" )�ِشْفر الر

اأنف�شنا؛ وهي لم  وهكذا فاإنَّ �شريعة اهلل ال تجعلنا ن�شعر باالرتياح حيال 

تو�شع لهذا الَغَر�س في االأ�شل.

15      َمأزق ُمزدوج
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الغاية من الوصايا العشر 

الب�شر �شُيخِفقون في  الع�شر؟ فاإن كان جميع  الو�شايا  الغاية من  ما هي 

بلوغ المقيا�س الذي و�شعه اهلل، فلماذا قام اهلل باإعطاء هذه الو�شايا اأ�شاًل؟!

اأحد االأ�شباب الوا�شحة الإعطاء اهلل لهذه الو�شايا هو اأن ُيَقدِّم للب�شر مقيا�ًشا 

اأخالقًيا وا�شًحا ُي�شاعد على حفظ النظام في المجتمع. فاأية ح�شارة تعجز 

ها  عن االتفاق فيما بينها على ما هو �شواب وما هو خطاأ هي ح�شارة َتُعمُّ

الفو�شى والطغيان. واهلل يعرف حاجة االإن�شان للنظام و�شيادة القانون في 

المجتمع. لكن في حقيقة االأمر اأنه توجد اأ�شباب اأخرى اأهم لدى اهلل الإعطاء 

الو�شايا الع�شر. 

ا�ٍض  َتدَّ ُكلُّ َفٍم، َوَي�ِشيَر ُكلُّ اْلَعاَلمِ َتْحَت ِق�شَ  َي�شْ
ْ

لقد اأعطى اهلل �شريعته "لَِكي

اُمو�ِس  اأََماَمُه. الأَنَّ ِبالنَّ ُر 
َّ

اَل َيَتَبر دٍ  اُمو�ِض ُكلُّ ِذي َج�شَ ُه بِاأَْعَماِل النَّ نَّ
ِمَن اهللِ. الأَ

ة" )ر�شالة رومية 3: 20-19(. َمْعرَِفَة اْلَخِطيَّ

ثالث وظائف للوصايا العشر

َتدَّ   َي�شْ
ْ

كين ِبِبرِّهم الذاتي: "لَِكي 1- نامو�س اهلل ُي�ْشِكت الأ�شخا�س الُمتم�شِّ

تقول  الع�شر  فالو�شايا  اهللِ."  ِمَن  ا�ٍض  ِق�شَ َتْحَت  اْلَعاَلمِ  ُكلُّ  َوَي�ِشيَر  َفٍم،  ُكلُّ 

 
ِّ

لكلِّ واحٍد منا: "مهما ظننت نف�شك �شالًحا فلن َت�ِشَل يوًما اإلى مقيا�ض البِر

ك  التم�شُّ عن  توقف  للو�شايا.  وكا�شر  مذنب  اأنت  اهلل.  و�شعه  الذي   الكامل 

 
ك الذاتي!"133

ِّ
بِبِر

ة". النامو�س 
َّ
اُمو�ِض َمْعرَِفَة اْلَخِطي نَّ بِالنَّ

2- نامو�س اهلل َيك�ِشف خطايانا: "الأَ

هو اأ�شبه ب�شورة االأ�شعة التي ُتْظِهر الِعظام المك�شورة لكنها ال ُتعالجها. كذلك: 

اأ�شبه  اأََماَمُه". فالنامو�س هو  ُر 
َّ

َيَتَبر اَل  دٍ  َج�شَ ُكلُّ ِذي  اُمو�ِض  النَّ بِاأَْعَماِل  ُه  نَّ
"الأَ

بمراآة يقف اأمامها �شخ�س قذر الوجه. فالمراآة ُتْظِهر القذارة، لكنها ال ُتزيلها. 

كذلك فاإنَّ نامو�س اهلل ُيْظِهر نجا�شتنا وخطّيتنا، لكنه ال ُيزيلهما. 

ال�شنغال  اأتحدَّث مع ُمعلٍِّم لمادة الريا�شيات في  قبل ب�شع �شنوات، كنت 

ِدَم وقال ب�شوت ُيعبِّر  ر له ق�شد اهلل من النامو�س. وحين �شمع ذلك �شُ واأف�شِّ

عن انزعاجه: "اإذا كان النامو�س ُيعلُِّمنا اأننا ُخطاة عاجزون اأمام اهلل الُقدُّو�س 

اأنف�شنا من خالل  ُنَخلِّ�س  اأن  ن�شتطيع  واأننا ال  الخطيَّة،  ُيدين  اأن  الذي يجب 

اأعمالنا ال�شالحة اأو ال�شالة اأو ال�شوم، فكيف ُيمكننا اأن ُن�شبح َمقبولين لدى 

اهلل؟ ما هو الحل؟"

ُهنا اإلى الَحلِّ الذي اأوجده اهلل: فكما اأنَّ �شورة االأ�شعة  3- النامو�س ُيَوجِّ

ُتْبِرز الِعظام المك�شورة لكي يقوم الطبيب المخت�س بمعالجتها، فاإنَّ النامو�س 

اُمو�ِض"  النَّ اأن "يْفَتَديَنا ِمْن َلْعَنةِ 
 
ُهنا اإلى "الطبيب" الوحيد الذي يمكنه  ُيوجِّ

134
ة 3: 13(. و�شوف نعرف المزيد عن هذا الطبيب بعد قليل. )ر�شالة غالطيَّ

النجدة!

اإذا كنت على و�شك الغرق وكان اأحدهم قريًبا منك وي�شتطيع اأن ُينقذك من 

ر وتمتنع عن طلب النجدة؟ ف بتكبُّ
ّ
الغرق، فهل تت�شر

لي�س  المميتة  الخطيَّة  اأُجرة  من  نف�شك  تخلي�س  عن  بالعجز  اعترافك  اإنَّ 

للم�شاعدة  يحتاج  فاالإن�شان  االنت�شار.  نحو  االأولى  الخطوة  هو  بل  �شعًفا، 

التي ال ُيمكن الأحٍد �شوى اهلل اأن ُيَقدِّمها له. 

ما ُي�شاِعُد اهلُل اأولئَك الذيَن ُي�شاِعدوَن اأْنُف�َشُهم".  ُربما �شمعت الَمَثل القائل: "اإنَّ

يتعلَّق  اأنه عندما  اإالَّ  الحياة،  نواحي  َينطبق على بع�س  الَمَثل  اأنَّ هذا  ورغم 

اأولئك  ُي�شاعد  فاهلل  ال�شحيح:  هو  فالعك�س  الروحي  وبموتنا  بالخطيَّة  االأمر 

ُي�شاعد  اهلل  فاإنَّ  اأخرى،  بعبارة  اأنف�شهم.  ُم�شاعدة  عن  َعجزهم  ُيدركون  الذي 

االأ�شخا�س الذين َيعترفون بحاجتهم اإلى ُمَخلِّ�س.

هناك َمَثل اإفريقي �َشعبي يقول: "لن يتحّول ِجْذع ال�شجرة اإلى تم�شاح حتى 

طبيعته  ُيَغيِّر  اأن  لالإن�شان  ُيمكن  ال  كذلك،  طويلة".  ة  لمدَّ المياه  في  بقي  لو 

ا �شالًحا.  النج�شة وال اأن يجعل من نف�شه �شخ�شً

15      َمأزق ُمزدوج
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ث  انتشار التلوُّ

اء. لقد اأعطاهما اهلل قاعدة واحدة: ة اأخرى في اآدم وحوَّ
َّ
ر َمر َفكِّ

 َفاَل َتاأُْكْل ِمْنَها."
ِّ
ر ا �َشَجَرُة َمْعِرَفِة اْلَخْيِر َوال�شَّ مَّ

"اأَ

في  النمو  في  ا 
َّ
وا�شتمر االأبد  اإلى  عا�شا  لكانا  اهلل،  اء  وحوَّ اآدم  اأطاع  لو 

وانقطعت  اهلل  اأبوانا  فقد ع�شى  لم يح�شل.  هذا  َلِكنَّ  معه.  الرائعة  عالقتهما 

ب�شبب  اهلل  من  الهرب  حاوال  خاطئان،  اأنهما  اأدركا  وحين  به.  عالقتهما 

اأوجد  اهلل  َلِكنَّ  التين.  باأوراق  عريهما  َي�ْشُترا  اأن  بالخجل، وحاوال  �شعورهما 

ولوال  ح�شرته.  من  يطردهما  اأن  قبل  وعدله  رحمته  اإلى  ًحا  ُمَلمِّ الحّل  لهما 

اأنه اأوجد الحّل لكانا ُطِردا اإلى االأبد. فقد وقفا اأمام خالقهما القّدو�س وُهما 

ثان بالخطيَّة ومحكوم عليهما.  ُملوَّ

اء قبل اأن يطردهما  وهذا يقودنا اإلى �شوؤال مهم: كم خطيَّة ارتكب اآدم وحوَّ

االأمر �شوى خطيَّة واحدة. ولم ت�شتطع  لم يتطلَّب  الرائعة؟  َعْدن  َجنَّة  اهلل من 

ُتزيل  اأن  الالحقة  الذاتيَّة  ال�شابقة كّلها وال جهودهما  "ال�شالحة"  اأعمالهما 

عواقب تلك الخطيَّة الُمنفردة. 

الح" هو المقيا�س االعتيادي عند اهلل. لذلك، عندما اأخطاأ اآدم لم يعد  "ال�شَّ
من  قطرة  اأحدهم  فيها  َو�شع  نقيَّة  مياه  ككاأ�س  �شار  بل  اهلل،  اأمام  �شالًحا 

ُيمكنك  فهل  مة،  ُم�َشمَّ ماء  كاأ�س  لديك  كانت  فاإن  ة.  ال�شامَّ "ال�شيانيد"  مادة 

ة اإليها؟ كال. كذلك،  التخلُّ�س من ال�شّم عن طريق اإ�شافة المزيد من المياه النقيَّ

لو  الخطيَّة. وحتى  م�شكلة  يحّل  اأن  ال�شالحة  االأعمال  من  قدر  الأي  ُيمكن  ال 

ا�شتطاعت االأعمال ال�شالحة اأن تحّل هذه الم�شكلة، ففي حقيقة االأمر اأننا ال 

فاأف�شل  الخاطئة.  طبيعتنا  اإلى  ُن�شيفها  ًة( 
َّ
بار )اأعمااًل  ًة"  نقيَّ "مياًها  نملك 

ثة. جهودنا هي – في نظر اهلل – ُمَلوَّ

ا.  اأي�شً نحن  لنا  حدث  ما  هو  وهذا  بالخطيَّة.  اء  وحوَّ اآدم  حياة  َخْت  َتَلطَّ

اهلل  ُحْكم  داود  النبي  ُيعلن  لهذا،  عينه.  الُمَلوَّث  الم�شدر  من  اآٍت  فجميعنا 

 
ال�شاِدر بَحقِّنا: 

رِ، لَِيْنُظَر: َهْل ِمْن َفاِهمٍ َطالِِب  َرَف َعَلى َبنِي اْلَب�شَ اأَ�شْ َماءِ  بُّ ِمَن ال�شَّ
َّ

لر "اَ
َلًحا، َلْي�َض َواَل َواِحٌد"  ُدوا. َلْي�َض َمْن َيْعَمُل �شَ اهللِ؟ اْلُكلُّ َقْد َزاُغوا َمًعا، َف�شَ

)المزمور 14: 3-2(.

مأزقنا المزدوج

ة قديمة جًدا عن َرُجل بريطاني ُحِكَم عليه باالإعدام. وذات يوم،  هناك ق�شَّ

ان  جَّ ُجل جال�ًشا في �شجنه، ُفِتَح باب الزنزانة ودخل ال�شَّ
َّ
وبينما كان هذا الر

ُيْبِد  َلْم  ان،  جَّ ال�شَّ لده�شة  لِكْن  عنك."  الملكة  َعَفت  لقد  "افرح!  له:  يقول  وهو 

ة ِفْعل. ة َردَّ جين اأيَّ ال�شَّ

"ما  يده:  في  يحملها  التي  بالورقة  ُيَلوِّح  وهو  قائاًل  ان  ال�َشجَّ اأ�شاف  ثم 

باُلَك يا َرُجل؟ افرح! هذه هي وثيقة العفو. لقد َعَفت عنك الملكة!"

"اأنا  ان:  لل�َشجَّ اإلى ورم مخيف وقال  واأ�شار  جين قمي�شه  ال�شَّ حينئٍذ، رفع 

ُم�شاب بال�شرطان و�شوف اأموت بعد ب�شعة اأيام اأو اأ�شابيع. لهذا، ال ُيمكن لهذا 

ا على اإزالة الورم." العفو اأن ُيفيدني اإالَّ اإذا كانت الملكة قادرة اأي�شً

اأكثر من العفو عن الجرائم التي  اإلى ما هو  اأنه بحاجة  ُجل 
َّ
عرف ذلك الر

ارتكبها؛ فقد كان بحاجة اإلى حياة جديدة. 

ُجل الُمدان. ف�شواء كنا خطاة باختيارنا 
َّ
وكلُّ فرد في جن�س اآدم ُي�شبه هذا الر

نا بحاجة  اأو منذ والدتنا فنحن عالقون في م�شكلة مزدوجة: فِمْن ِجَهة فاإنَّ

نا  فاإنَّ اأخرى  ِجَهة  ومن  اهلل.  بحق  ارتكبناها  التي  الجرائم  عن  الغفران  اإلى 

ِره  ة االأبدية من اهلل والتي توؤّهلنا للعي�س في َمْح�شَ
َّ
اإلى الحياة البار بحاجة 

الذي كّله قدا�شة. 

15      َمأزق ُمزدوج
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ولتلخي�س ذلك، اإليك هذا التو�شيح لهذا الماأزق المزدوج: 

• رنا من 	 ُيَطهِّ اأن  اأحد �شوى اهلل  ُمذنبون وال ي�شتطيع   الخطيَّة: نحن ُخطاة 

اإلى  بحاجة  فنحن  لذلك،  االأبدي.  الق�شا�س  من  ينا  ُيَنجِّ واأن  الخطيَّة 

 

ُغفران اهلل.

• ه واأن 	
ِّ
ا وال ي�شتطيع اأحد �شوى اهلل اأن ُيلب�شنا رداء ِبر  العار: نحن ُعراة روحيًّ

يمنحنا الحياة االأبدية. لذلك، فنحن بحاجة اإلى كمال اهلل. 

اأن  ُيمكننا  ال  ُمزدوًجا  عالًجا  يتطلَّبان  وعارنا  خطيَّتنا  فاإنَّ  وهكذا 

ن�شنعه باأنف�شنا. 

ر لنا العالج. ار هو اأّن اهلل َوفَّ لكنَّ الخبر ال�شَّ

َنْسل الَمرأة

ُحفرة  في  �شغيران  طفالن  وقع  ال�شباب،  عليها  َخيِّم  ُيُ باردة  ليلة  في 
 عميقة فاأُ�شيبا بجروح عديدة، و�َشَعرا بالخوف ال�شديد وبعجزهما التام عن 

م�شاعدة نف�شيهما. 

الماأزق  عالَقين في  كانا  الأنهما  االآخر  اأيٌّ منهما من تخلي�س  ن  يتمكَّ لم 

ذاته. وكان الموت ليخطفهما �شريًعا اإن لم تاأِت النجدة من خارج الحفرة. في 

وقت الحق، عثر عليهما ثالثة رجال فنزل اأحدهم بوا�شطة َحْبل اإلى الحفرة 

العميقة و�شحب الطفَلين اإلى الخارج. وهكذا، فقد جاء خال�شهما من فوق. 

ة االأولى �شارا كهذين الطفلين. 
ّ
اء للمر في اليوم الذي اأخطاأ فيه اآدم وحوَّ

فقد عجزا عن تخلي�س نف�شيهما من ُحفرة الخطيَّة التي وقعا فيها. وبالتالي، 

اإْن اأرادا النجاة من الموت االأبدي، يجب اأن ياأتي الخال�س من خارج الجن�س 

الب�شري ال�شاقط؛ اأي من فوق.

االإن�شان  فحالة  تماًما.  فهمها  دون  الحقيقة  هذه  على   
َّ
َتُمر ال  اأن  اأرجو 

 الُع�شور، ورث 
ِّ
خطيرة وحرجة وال �ِشيَّما مع عدم وجود عالج ذاتي. فعلى َمر

لقد  اأجل،  – طبيعة خاطئة.  وامراأة  َرُجل  من  – المولودون  اآدم  ن�شل  جميع 

ُولدوا جميًعا – دون ا�شتثناء – تحت لعنة الخطيَّة. 
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ط اهلل الإر�شال َرُجل خاٍل  ولتحرير الخطاة من لعنة الخطيَّة وعواقبها، َخطَّ

اأن  الذين يريدون  من الخطيَّة لكي يكون قادًرا على توفير الخال�س لجميع 

روا من ُحفرة الخطيَّة. 
َّ
يتحر

ن اهلل من القيام بذلك؟ وكيف ُيمكن الأي �شخ�س اأن يولد  لكن كيف �شيتمكَّ

في العائلة الب�شرية دون اأن َيِرث طبيعة اآدم الخاطئة؟ لقد اأعطى اهلل العالمة 

اهلل  ه  َوجَّ فقد  بالخطيَّة.  الب�شري  الجن�س  فيه  تلوَّث  الذي  اليوم  في  االأولى 

التحذير التالي الُم�ْشَبق اإلى "الَحيَّة" )ال�شيطان(:

َحُق  َي�شْ ُهَو  لَِها.  َوَن�سْ لِِك  َن�شْ َوَبْيَن  اأَةِ، 
ْ

اْلَمر َوَبْيَن  َبْيَنِك  َعَداَوًة  ُع  "َواأَ�شَ
َحقِيَن َعقَِبُه" )�ِشْفر التكوين 3: 15(.  ِك، َواأَْنِت َت�شْ َراأْ�شَ

بوا�شطة  �شياأتي  الخال�س  باأنَّ  اهلل  اأنباأ  "َن�ْشِلها"،  عن  الحديث  خالل  من 

 في 
ّ
ر ال�شر طفل ُيولد من امراأة، وباأنه �شُيخلِّ�س الخطاة وَي�شحق ال�شيطان وُيَدمِّ

النهاية. كان هذا االإعالن هو االأول في �شل�شلة طويلة من النبوءات الالحقة 

التي اأ�شارت بو�شوح متزايد اإلى اللحظة التاريخيَّة التي �شياأتي فيها الم�شيح 

الُمَخلِّ�س اإلى هذا العالم. 

ِلماذا "نسلها"؟ 

َرُجل؟  ٍة" ولي�س من  اْمَراأَ ِمِن  "َمْوُلوًدا  الب�شري  الجن�س  الم�شيح  لماذا دخل 

ة 4: 4(. )ر�شالة غالطيَّ

هنا َيْكُمن الجواب: ففي حين اأنَّ ُمَخلِّ�س الخطاة �شيزور جن�س اآدم الخاطئ 

كب�شر، اإالَّ اأنه ينبغي عليه اأن يكون من خارج ُحفرة الخطيَّة. بعبارة اأخرى، 

يجب اأن ياأتي من فوق.

ل المراأة،  َن�شْ ة الرئي�شيَّة حول  بعد �شنوات طويلة من اإعالن اهلل لهذه الُنُبوَّ

كتب النبي اإ�شعياء:

َوَتْدُعو  اْبًنا  َوَتلُِد  َتْحَبُل  اْلَعْذَراُء  َها  اآَيًة:  ُه  َنْف�شُ ُد  يِّ ال�شَّ ُيْعِطيُكُم  "َولِكْن 
اُنوئِيَل ]الذي َتف�شيُره ‘اهلُل َمَعنا’[" )�ِشْفر اإ�شعياء 7: 14(. ا�شمُه: ِعمَّ

اإًذا، �شوف يدخل الُمَخلِّ�س العائلة الب�شرية من خالل َرِحِم امراأة لم تعرف 

اأية عالقة ج�شدية مع اأي َرُجل. وهذه هي الطريقة التي زار بها الم�شيح جن�س 

اآدم ال�شاقط دون اأن يرث طبيعة اآدم الخاطئة. 

ا خاطئات في َنَظر اهلل. لذلك، حتى واإن  قد يقول اأحدهم: "مهاًل! الن�شاء اأي�شً

ه الخاطئة؟" مِّ
ُولد الم�شيح من امراأة فقط، األن َيِرث طبيعة اأُ

�شوف نرى بعد قليل كيف قام روح اهلل الُقدُّو�س بهذا الَحَبل العجيب لهذا 

ل اأواًل في بع�س العنا�شر االأقل و�شوًحا في خّطة  الطفل الُقدُّو�س. لكن لنتاأمَّ

َرِحم  طريق  عن  العالم  اإلى  ة  الخطيَّ من  الخالي  ابنه  َجْلب  اإلى  الرامية  اهلل 

ة  ة الُمنت�شرة في ُذريَّ عذراء. فكيف ُيمكن للم�شيح اأن يولد دون اأن ُتلوِّثه الخطيَّ

اآدم كلها؟ 

ث بالخطيَّة غير ُمَلوَّ

 الجن�س الب�شري 
ِّ
ل اآدم م�شوؤوليَّة َجر راأينا في الف�شل 13 كيف اأنَّ اهلل َحمَّ

ا  اأمَّ ُخِدَعت،  اء  فحوَّ والموت.  الخطيَّة  ملكوت  اأي  ال�شيطان؛  ملكوت  اإلى 

الذُّكور  مثل  خاطئة  بطبيعة  يوَلدَن  االإناث  اأنَّ  ورغم  باإرادته.  فاأخطاأ  اآدم 

اأنَّ ات�شالنا باآدم هو الذي يجعلنا  ح لنا  اأنَّ الكتاب المقدَّ�س ُيو�شِّ اإالَّ  تماًما، 

 
135

نولد بالخطّية.

"التُّراب  حرفًيا  يعني  اآدم  ا�شم  اأنَّ  نرى  العبرانيِّين  اإلى  �شالة 
ِّ
الر في 

فقد خلقه اهلل من تراب االأر�س وقال له: "بَعَرِق َوْجِهَك َتاأُْكُل ُخْبًزا  االأحمر". 

َتُعوُد"  ُتَراٍب  َواإلى  ُتَراٌب،  َك  نَّ
الأَ ِمْنَها.  اأُِخْذَت  تِي  الَّ �ِض 

ْ
االأَر اإلى  َتُعوَد  ى  َحتَّ

 
)�ِشْفر التكوين 3: 19(.

اء يعني "حياة": وقد اأُطلق هذا اال�شم على  على النقي�س من ذلك فاإنَّ ا�شم حوَّ

" )�ِشْفر التكوين 3: 20(. وفي اليوم الذي  َها اأُمُّ ُكلِّ َحيٍّ اء( "الأَنَّ ل امراأة )َحوَّ اأوَّ
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ة  ة اإلى العالم اأعلن اهلل عن خّطته للتعامل مع م�شكلة الخطيَّ دخلت فيه الخطيَّ

واإعطاء الحياة االأبدية للعالم ِمْن خالل "ن�سلها" )�ِشْفر التكوين 3: 15(.

لهذا، رغم اأنَّ الم�شيح اأخذ �شكل ج�شد من لحم ودم، اإالَّ اأنه لم ياأِت من دم 

اآدم الملوَّث بالخطيَّة. فقد كان غير ُملوَّث بالخطيَّة. 

ُيحدِّد جن�س  من  االأب هو  اأّن  اإلى  االإ�شارة  تجدر  ِعلميَّة،  نظر  ومن وجهة 

ا اأّن الطفل يمتلك – منذ بداية الحمل  الطفل ولي�س االأم. كما اأننا نعرف اأي�شً

ة باأّمه. كذلك، يقول الطب:  – دورة دموية ُم�شتقلة عن الدورة الدموية الخا�شّ
الطعام  ي�شتمر  فيما  الطفل  دم  عن  االأم  دم  يف�شل  حاجًزا  الَم�شيمة  "َتخلق 
وهكذا، فقد و�شع اهلل كافة التفا�شيل 
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اإلى الجنين". واالأك�شجين بالمرور 

الُمتعلِّقة بمجيء الم�شيح اإلى االأر�س حتى قبل خلقه اآدم.

اأنَّ  المقطوع؟ فكما  ال�شجرة  التو�شيحي الخا�س بُغ�شن  المثال  َتْذُكر  هل 

َمْيتة  الب�شرية  العائلة  فاإنَّ  ومْيت،  ال�شجرة  عن  ُمنف�شل  الغ�شن  ذلك 

ورغم  الحياة.  َم�شدر  عن  ومنف�شلة  روحًيا 

ويعي�س  �شياأتي  كان  الخطاة  ُمَخلِّ�س  اأّن 

روحًيا  الميتة  اآدم  عائلة  في  الوقت  لبع�س 

من  اآتًيا  يكن  لم  اأنه  اإالَّ  ة،  بالخطيَّ خة  والُملطَّ

 )1  :15 ا  يوحنَّ )اإنجيل  ُة"  اْلَحقِيقِيَّ َمُة 
ْ

"اْلَكر هو  بل  ذاته؛   الم�شدر 

وَم�شدر الحياة. 

اأنه لن  "كاماًل" ال تعني  كامًل. وكلمة  اأن يكون  الم�شيح  كان يجب على 

تظهر البثور على وجهه، اأو لن تظهر الكدمات والخدو�س على ج�شده. بل تعني 

نامو�س  لن تخرق  والتي  اأي خطيَّة  الخالية من  والطبيعة  ال�شخ�شيَّة،  كمال 

ِمَن  اأَْعَلى  اَر  َو�شَ اْلُخَطاةِ  َعِن  َل  اْنَف�شَ َقدِ  َدَن�ٍض،  َواَل   
ّ

ر �شَ بَِل  و�ضٌ  "ُقدُّ اهلل. فهو 

�شالة اإلى الِعبرانيِّين 7: 26(.
ِّ
َماَواِت" )الر ال�شَّ

الثاني"  "االإن�شان  ُيدعى  الم�شيح  اأنَّ  عرفنا  اإذا  ب  نتعجَّ هل  وهكذا، 
 

و"اآدم الأخير"؟

اإلنسان الثاني

ًة، َواآَدُم الأَِخيُر  ا َحيَّ ُل، َنْف�شً وَّ
اُن الأَ اَر اآَدُم، الإِْن�سَ ا: ‘�شَ �شً

ْ
"هَكَذا َمْكُتوٌب اأَي

ذلَِك  َوَبْعَد   ،
ُّ

اْلَحَيَوانِي َبِل  اًل  وَّ
اأَ  

ُّ
وَحانِي

ُّ
الر َلْي�َض  لِكْن  ُمْحيًِيا.’  ُروًحا 

بُّ ِمَن 
َّ

اِني الر اُن الثَّ . الإِْن�سَ
ٌّ

�ِض ُتَرابِي
ْ

ُل ِمَن االأَر وَّ
اُن الأَ . الإِْن�سَ

ُّ
وَحانِي

ُّ
الر

َماءِ" )ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 47-45(. ال�شَّ

النجا�شة  ملكوت  اإلى  باأكملها  الب�شرية  اقتاد  االأول"  "االإن�شان  اأنَّ  كما 

والظلمة والموت، ف�شوف يقوم "االإن�شان الثاني" بتخلي�س الكثيرين من هذا 

في  لهذا،  والحياة.  البر  ملكوت  المجيد،  اهلل  ملكوت  اإلى  واإدخالهم  الملكوت 

اليوم الذي َتَلوَّث فيه الجن�س الب�شري بالخطيَّة، َحذَّر اهلل ال�شيطان باأنَّ ن�شل 

ره.  المراأة �شياأتي ذات يوم اإلى االأر�س لي�شحقه وُيدمِّ

وقد كتب النبي ميخا ما يلي عن الُمَخلِّ�س الُمنَتظر:

ْن َتُكونِي َبْيَن اأُُلوِف َيُهوَذا،  ِغيَرٌة اأَ ا اأَْنِت َيا َبْيَت َلْحِمَ اأَْفَراَتَة، َواأَْنِت �شَ
َّ

"اأَم
ُمْنُذ  َوَمَخارُِجُه  َرائِيَل،  اإِ�شْ َعَلى  ًطا  لِّ ُمَت�شَ َيُكوُن  ذِي  الَّ لِي  َيْخُرُج  َفِمْنِك 

�ِض. َوَيُكوُن 
ْ
ُم اإلى اأَقا�ِشي االأَر ُه االآَن َيَتَعظَّ نَّ

اِم الأََزِل ... الأَ يَّ
اْلَقدِيِم، ُمْنُذ اأَ

َلًما." )�ِشْفر ميخا 5: 2، 5-4(. هَذا �شَ

ا اأن الُمَخلِّ�س   واأعلن اأي�شً
137

اأ ميخا باأنَّ الم�شيح �شيولد في بيت لحم، تنبَّ

امِ االأَزِل." 
َّ
كان موجوًدا "ُمْنُذ اْلَقدِيمِ، ُمْنُذ اأَي

اإًذا، �شوف ياأتي هذا الُمَخلِّ�س االأزلي اإلى زماننا ووقتنا الحا�شر. 

أ عنه األنبياء تنبَّ

اأوا  اأوا عن مجيء الم�شيح من عذراء ومن بيت لحم تنبَّ االأنبياء الذين تنبَّ

ا اأنَّ ُمختار  ا باأنَّ نبًيا اآخر �شياأتي قبله ُمعلًنا عن مجيئه. وقد كتبوا اأي�شً اأي�شً

اأوا باأنه �شيجعل الُعمي  اهلل �شُيَلقَّب بـ"ابن اهلل" و"ابن االإن�شان". كما اأنهم تنبَّ
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على  اأور�شليم  �شيدخل  ه  واأنَّ َيم�شون،  والُعرج  َي�شمعون،  مَّ  وال�شُ ُيب�شرون، 

ه �شُيرف�س من �شعبه، واأنَّ النا�س �شَي�شخرون منه ويب�شقون عليه  َجْح�س، واأنَّ

خطايا  اأجل  من  �شيموت  لكّنه  خطيَّة  يعرف  لن  ه  واأنَّ وي�شلبونه،  ويجلدونه 

ه  ن، واأنَّ َيَتَعفَّ ه �شُيدفن في قبر َرُجل غني لكنَّ ج�شده الميت لن  االآخرين، واأنَّ

ه �شيعود اإلى  ، واأنَّ
ّ
ه حي �شَيغلب الموت ويقوم من بين االأموات ُمظِهًرا نف�شه باأنَّ

138
ال�شماء من حيث اأتى.

وهل هناك �شخ�س اآخر في التاريخ ا�شتوفى كّل هذه ال�شروط التي َذَكرها 

االأنبياء في نبوءاتهم؟ 

ال، فهو ال�شخ�س عينه الذي ق�شم التقويم العالمي اإلى اثنين )"قبل الميالد" 

و"بعد الميالد"(. 

ه ي�سوع. اإنَّ

اهلل َيفي بوعده

وعد اهلل َعْبر الُع�شور باإر�شال الُمَخلِّ�س اإلى العالم من خالل ن�شل اإبراهيم 

ْفر االأول في العهد  واإ�شحق ويعقوب ويهوذا وداود و�شليمان. فاإنجيل َمتَّى )ال�شِّ

الجديد( يبداأ بهذه الكلمات: 

َوَلَد  اإِْبراِهيُم  اإِْبراِهيَم:  اْبِن  َداُوَد  اْبِن  اْلَم�ِسيِح  وَع  َي�سُ ِمياَلدِ  "ِكَتاُب 
حاُق َوَلَد َيْعُقوَب. َوَيْعُقوُب َوَلَد َيُهوَذا..."  حاَق. َواإِ�شْ اإِ�شْ

َلْيَماَن"  �شُ َوَلَد  اْلَملُِك  "َوَداُوُد  ن  تت�شمَّ االأن�شاب  من  طويلة  قائمة  نقراأ  ثم 

ذِي  الَّ وُع  َي�شُ ِمْنَها  ُولَِد  تِي  الَّ َيَم 
ْ

َمر َرُجَل  َف  ُيو�شُ َوَلَد  بـ"َوَيْعُقوُب  وتنتهي 

هي  "الم�شيح"  وكلمة   .)16  ،2-1  :1 َمتَّى  )اإنجيل  اْلَم�ِشيَح"  ُيْدَعى 

"الَمم�شوح"  يعني  والذي  ا"  "الم�شيَّ الِعبراني  لال�شم  العربيَّة  الترجمة 

في  ال�شرعي  الم�شيح  حق  النَّ�َشب  هذا  خالل  من  نرى   
139

الُمختار(. )اأو 

من  مبا�شرة  َينحدر  الم�شيح  اأنَّ  نرى  نا  اأنَّ كما  داود.  الملك  عر�س  اعتالء 

االأر�س  �شكان  جميع  بمباركة  اهلل  وعد  الذين  ويعقوب  واإ�شحق   اإبراهيم 

من خاللهم. 

ِفي  بِاأَْنبَِيائِهِ  بِهِ  َفَوَعَد  َبَق  �شَ ذِي  "الَّ اهلل خطته:  ُيَنفِّذ  لكي  الوقت  لقد حان 

�شةِ َعِن اْبنِهِ" )ر�شالة رومية 1: 2(. اْلُكُتِب المقدَّ

ابن العلي

الرائعة عن زيارة  ة  الق�شَّ تلك  لوقا  اإنجيل  االأول من  االأ�شحاح  لنا  ن  ُيَدوِّ

الذبائح  الذي كان يعمل ب�شورة رئي�شيَّة في تقديم  ا  المالك جبرائيل لزكريَّ

ا وزوجته األي�شابات  ورفع ال�شلوات في الهيكل في اأور�شليم. ورغم اأنَّ زكريَّ

ا اإنَّ زوجته �شُتنجب  ، اإالَّ اأنَّ المالك جبرائيل قال لزكريَّ كانا ُمتقدِّمين في ال�ِشنِّ

ا، واأنَّ ابنهما هذا �شياأتي قبل مجيء الم�شيح ُمبا�شرة.  ونه يوحنَّ ابًنا ُي�َشمُّ

تقيَّة  لفتاة  جبرائيل  المالك  زيارة  عن  لنا  لتحكي  ة  الق�شَّ وت�شتمر 
 

ا�شمها مريم:

ِمَن  َمدِيَنٍة  اإلى  اهللِ  ِمَن  اْلَمَلُك  ِجْبَرائِيُل  �ِشَل 
ْ
اأُر اِد�ِض  ال�شَّ ْهرِ  ال�شَّ "َوِفي 

اْلَجلِيِل ا�شمَها َنا�ِشَرُة، اإلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة لَِرُجل ِمْن َبْيِت َداُوَد ا�شمُه 

َيُم. 
ْ

ُف. َوا�شم اْلَعْذَراءِ َمر ُيو�شُ

َمَعِك.  بُّ 
َّ

لر اَ َعَلْيَها!  اْلُمْنَعُم  ُتَها 
َّ
اأَي َلِك  َلٌم  ‘�شَ َوَقاَل:  اْلَمَلُك  اإَِلْيَها  َفَدَخَل 

َرْت: ‘َما  َطَرَبْت ِمْن َكَلِمهِ، َوَفكَّ ا َراأَْتُه ا�شْ اءِ.’ َفَلمَّ �شَ ُمَباَرَكٌة اأَْنِت ِفي النِّ

ُة!’  ِحيَّ ى اأَْن َتُكوَن هذِهِ التَّ َع�شَ

ِك َقْد َوَجْدِت نِْعَمًة ِعْنَد اهللِ.  نَّ
َيُم، الأَ

ْ
َفَقاَل َلَها اْلَمَلُك: ‘اَل َتَخاِفي َيا َمر

وَع. هَذا َيُكوُن َعِظيًما،  يَنُه َي�سُ مِّ َوُت�سَ اْبًنا  َوَتلِدِيَن  َتْحَبلِيَن  اأَْنِت �سَ َوَها 

اأَبِيهِ، َوَيْملُِك َعَلى   َداُوَد 
َّ

�ِشي
ْ

بُّ االإِلُه ُكر
َّ

الر اْلَعلِيِّ ُيْدَعى، َوُيْعِطيهِ  َواْبَن 

دِ، َواَل َيُكوُن لُِمْلِكهِ نَِهاَيٌة’. 
َ
َبْيِت َيْعُقوَب اإلى االأَب

ُت اأَْعرُِف َرُجاًل؟’  َنا َل�سْ
َيُم لِْلَمَلِك: ‘َكْيَف َيُكوُن هَذا َواأَ

ْ
َفَقاَلْت َمر
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اْلَعلِيِّ  ُة  َوُقوَّ َعَلْيِك،  َيِحلُّ  اْلُقُد�سُ  وُح  ‘الرُّ َلها:  َوَقاَل  اْلَمَلُك  َفاأََجاَب 

ُه َلْي�سَ  و�سُ اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهللِ ... لأَنَّ ا اْلُقدُّ ُلِك، َفلِذلَِك اأَْي�سً ُتَظلِّ

ْيٌء َغْيَر ُمْمِكنٍ َلَدى اهللِ’" )اإنجيل لوقا 1: 37-26(. �سَ

ُمَخلِّص الُخطاة

بعد ب�شعة �شهور، َعِلَم يو�شف اأنَّ خطيبته مريم ُحبلى وظنَّ – كما ُيمكن 

اأن  ر يو�شف 
َّ
َقر لهذا،  – اأنها خانته.  الحالة  اأن يظّن في مثل هذه  َرُجل  الأي 

ُيلغي زواجهما الذي بات و�شيًكا. 

ا. 
ًّ

ِهَرَها، اأََراَد َتْخلَِيَتَها �ِشر اأْ اأَْن ُي�شْ ا، َوَلْم َي�شَ
ًّ

ُف َرُجُلَها اإِْذ َكاَن َبار "َفُيو�شُ
َلُه ِفي  َقْد َظَهَر  بِّ 

َّ
اإَِذا َمَلُك الر االأُُموِر،   ِفي هذِهِ 

ٌ
ر ُمَتَفكِّ َولِكْن ِفيَما ُهَو 

نَّ 
َتَك. الأَ اْمَراأَ َيَم 

ْ
َتاأُْخَذ َمر اأَْن  ُف اْبَن َداُوَد، اَل َتَخْف  ُحْلٍم َقائًِل: ‘َيا ُيو�شُ

ا�شمُه  َوَتْدُعو  اْبًنا  َتلُِد  َف�شَ اْلُقُد�ِض.  وِح 
ُّ

الر ِمَن  ُهَو  ِفيَها  بِهِ  ُحبَِل  ذِي  الَّ

ْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهْم’" )اإنجيل َمتَّى 1: 21-19(. �سُ �سَ ُه ُيَخلِّ وَع. لأَنَّ َي�سُ

الُقُد�س  وح 
ُّ
الر فاإنَّ  التكوين،  �ِشْفر  من  االأول  االأ�شحاح  في  نرى  كما 

بطريقة  مريم  اأح�شاء  في  االأزلية  كلمته  اهلل  و�شع  وقد   
140

نف�شه. اهلل   هو 

خارقة للطبيعة. 

اإنَّ ا�شم "ي�سوع" يعود في االأ�شل اإلى الكلمة اليونانية "اإي�شو�ض" الُمترجمة 

�س". ة "ي�شوع" والتي تعني "الَربُّ ُيَخلِّ في االأ�شل عن الكلمة الِعبريَّ

 اْلَقائِِل: ‘ُهَوَذا اْلَعْذَراُء 
ِّ

بِي بِّ بِالنَّ
َّ

 َيتِمَّ َما ِقيَل ِمَن الر
ْ

ُه َكاَن لَِكي "َوهَذا ُكلُّ
َمَعَنا.  هلُل  اَ َتْف�ِشيُرُه:  ذِي  الَّ اُنوئِيَل’  ِعمَّ ا�شمُه  َوَيْدُعوَن  ًنا، 

ْ
اب َوَتلُِد  َتْحَبُل 

، َواأََخَذ اْمَراأََتُه.  بِّ
َّ

َرُه َمَلُك الر
َ

ْوِم َفَعَل َكَما اأَم ُف ِمَن النَّ َتْيَقَظ ُيو�شُ ا ا�شْ َفَلمَّ

)اإنجيل  وَع"  َي�سُ ا�شمُه  َوَدَعا   
141

اْلبِْكَر. َنَها 
ْ
اب َوَلَدِت  ى  َحتَّ َيْعرِْفَها  َوَلْم 

 

َمتَّى 1: 25-21(.

ق كالم اهلل َيَتحقَّ

ة اإلى العالم. فقد  كان اهلل ُيَنفِّذ الخّطة التي بداأ باإعالنها يوم دخلت الخطيَّ

حان وقت والدة "ن�شلها"!

قراأنا قبل ب�شع �شفحات ُنُبوءة النبي ميخا عن مكان والدة الم�شيح. فقد 

ه �شيولد في بيت لحم التي كانت م�شقط راأ�س الملك داود. لكن  ب باأنَّ
ّ
اأنباأ الر

تبعد  التي  النا�شرة  في  يعي�شان  كانا  ويو�شف  فمريم  ُم�شكلة.  هناك  كانت 

ة ميخا؟ َم�شيرة اأيام عن بيت لحم. اإًذا، كيف �شتتمُّ ُنُبوَّ

للم�شاعدة  الروماني  االإمبراطور  ك 
ِّ
�شُيَحر الأّنه  اهلل  ُم�شكلة عند  لي�شت  هذه 

ة: في تتميم هذه النبوَّ

ُكلُّ  ُيْكَتَتَب  بِاأَْن  َر  َقْي�شَ ُط�َض  اأُوُغ�شْ ِمْن   
ٌ

اأَْمر َدَر  �شَ اِم 
َّ
االأَي تِْلَك  "َوِفي 

َة.  وِريَّ  �شُ
َ

ُل َجَرى اإِْذ َكاَن ِكيرِينُِيو�ضُ َوالِي
َّ

ُكوَنةِ. َوهَذا االْكتَِتاُب االأَو اْلَم�شْ

ا ِمَن  �شً
ْ
ي ُف اأَ ِعَد ُيو�شُ َفَذَهَب اْلَجِميُع لُِيْكَتَتُبوا، ُكلُّ َواِحدٍ اإلى َمدِيَنتِهِ. َف�شَ

تِي ُتْدَعى  ةِ، اإلى َمدِيَنةِ َداُوَد الَّ ا�ِشَرةِ اإلى اْلَيُهوِديَّ اْلَجلِيِل ِمْن َمدِيَنةِ النَّ

تِهِ  اْمَراأَ َيَم 
ْ

َمر َمَع  لُِيْكَتَتَب  َوَع�ِشيَرتِهِ،  َد 
ُ

َداو َبْيِت  ِمْن  لَِكْونِهِ  َلْحٍم،  َبْيَت 

َفَوَلَدِت  لَِتلَِد.  اُمَها 
َّ
اأَي ْت  َتمَّ ُهَناَك  ُهَما  َوَبْيَنَما  ُحْبَلى.   

َ
َوِهي اْلَمْخُطوَبةِ 

َجَعْتُه ِفي اْلِمْذَوِد، اإِْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َمْو�ِشٌع ِفي  َطْتُه َواأَ�شْ اْبَنَها اْلبِْكَر َوَقمَّ

اْلَمْنزِِل" )اإنجيل لوقا 2: 7-1(.

ِمْذَوٍد َو�شيٍع  المنتظر في ق�شر فخم ومريح، بل ولد في  الم�شيح  ُيولد  لم 

حيث تو�شع االأعالف للموا�شي. اأجل، لقد جاء اإلى العالم بهذه الطريقة لكي 

ن اأفقر النا�س واأدناُهم مكانًة من المجيء اإليه دون خوف.  يتمكَّ

بشارة المالك

َعَلى  ْيِل  اللَّ اِت  ِحَرا�شَ وَن  َيْحُر�شُ يَن  ُمَتَبدِّ ُرَعاٌة  اْلُكوَرةِ  تِْلَك  ِفي  "َوَكاَن 

16      نَْسل الَمرأة
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اَء َحْوَلُهْم، َفَخاُفوا  بِّ اأَ�سَ بِّ َوَقَف بِِهْم، َوَمْجُد الرَّ
َّ

تِِهْم، َواإَِذا َمَلُك الر َرِعيَّ

ِبَفَرٍح  ُرُكْم  اأَُب�سِّ اأََنا  َفَها  َتَخاُفوا!  ‘َل  اْلَمَلُك:  َلُهُم  َفَقاَل  َعِظيًما.  َخْوًفا 

�سٌ  ُه ُولَِد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمدِيَنةِ َداُوَد ُمَخلِّ ْعِب: اأَنَّ َعِظيمٍ َيُكوُن لَِجِميِع ال�سَّ

َجًعا ِفي  ًطا ُم�شْ . َوهذِهِ َلُكُم اْلَعَلَمُة: َتِجُدوَن ِطْفًل ُمَقمَّ بُّ ُهَو اْلَم�ِسيُح الرَّ

ِحيَن  بِّ ُم�شَ َماِويِّ  ال�شَّ اْلُجْندِ  ِمَن   
ٌ

ُجْمُهور اْلَمَلِك  َمَع  َبْغَتًة  َوَظَهَر  ِمْذَوٍد’. 

ا�ِس  اَلُم، َوِبالنَّ اهلَل َوَقائِلِيَن: ‘اْلَمْجُد هللِ ِفي الأََعالِي، َوَعَلى الأَْر�ِس ال�سَّ

ُة’" )اإنجيل لوقا 2: 14-8(.  رَّ اْلَم�سَ

ة جًدا في تاريخ الب�شرية. فقد انتهى االنتظار الطويل.  كانت تلك الليلة هامَّ

"َفَوَلَدِت اْبَنَها اْلبِْكَر..." )اإنجيل لوقا 2: 7(. 

به  تنباأ  كما  تماًما  يجري  �شيء  كّل  وكان  اأخيًرا.  المراأة  َن�ْشل  جاء  لقد 

142
االأنبياء – بح�شب طريقة اهلل وتوقيته.

ه  لم ُير�شل اهلل مالئكته الإعالن والدة الم�شيح واالحتفال بها فح�شب، بل اإنَّ

)وهم مجموعة من  الَمجو�س  راأى  وقد  ال�شماء.  في  ًزا  ُمَميَّ نجًما  ا  اأي�شً و�شع 

ُعلماء الَفَلك من الم�شرق( ذلك النجم ال�شاطع وتبعوه. فقد كانوا َيعلمون اأنها 

فار�س  بالد  من  �شاقة  رحلة  وبعد  الُمْنَتظر.  الم�شيح  والدة  اإلى  ُت�شير  عالمة 

اأور�شليم  في  هيرود�س  الملك  اإلى  البارزون  الرجال  هوؤالء  ذهب  البعيدة، 

ليطرحوا عليه �شوؤااًل واحًدا فقط: 

َواأََتْيَنا  اْلَم�ْشِرِق  ِفي  َنْجَمُه  ْيَنا  َراأَ َنا  نَّ َفاإِ اْلَيُهوِد؟  َمِلُك  اْلَمْوُلوُد  ُهَو  "اأَْيَن 
143

ِلَن�ْشُجَد َلُه" )اإنجيل َمتَّى 2: 2(.

َمْن هو هذا الطفل؟

االأنبياء،  عنه  تنباأ  الذي  الطفل  ِمْذَود؛  في  ُوِلَد  الذي  الطفل  ذلك  كان  َمْن 

َمه نجم �شاطع، و�َشَجَد له الَمُجو�س؟
َّ
عاة، وَكر

ُّ
ر به المالئكة، وزاره الر وَب�شَّ

عاة:
ُّ
ة اأخرى ما قاله المالك للر

َّ
لنقراأ َمر

ُرُكْم بَِفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن  "اَل َتَخاُفوا! َفَها اأََنا اأَُب�شِّ
ُه ُولَِد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي  نَّ

ْعِب: اأَ لَِجِميِع ال�شَّ

�ضٌ ُهَو اْلَم�ِسيُح  َمدِيَنةِ َداُوَد ُمَخلِّ

" )اإنجيل لوقا  بُّ  الرَّ

 .)11-10 :2

لم َيُكْن ذلك ال�شخ�س الُمتمثِّل 

في ذلك الج�شد ال�شغير �شوى 

الم�شيح الرب. 

16      نَْسل الَمرأة
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17      َمْن يَكوُن هذا؟

َمْن َيكوُن هذا؟

اَزة ال َتلُِد �ِشغاًرا َيحفرون الُجحور." "الِغزالن الَقفَّ
– َمَثل �َشعبي �شنغالي

فات الِغزالن، فاإنَّ الُخطاة ُينجبون  كما اأنَّ الِغزالن َتِلُد اأبناًء َيْحِملون �شِ
فات الطبيعة الخاطئة. واإذا ُترك االإن�شان بمفرده فلن يتمّكن  اأبناًء َيحملون �شِ

يوًما من الخروج من دائرة الخطيَّة. وهذا وا�شح جًدا. 

الُخطاة

ر في �شناعة االأفالم ال�شينمائيَّة في اأمريكا. ففي كّل �شنة، ُتنتج هوليوود  َفكِّ

ن ُيظهرون كّل اأنانية،  اأفالًما ُتَحقِّق نجاًحا باهًرا الألمع االأبطال والبطالت ِممَّ

اأخالقي، وانحراف، وكالم بذيء، وعنف، وانتقام، وخداع. لِكْن لماذا  وف�شاد 

فات ال�شيِّئة في  �شخ�شّيات   ُكتَّاب ال�شيناريو على ت�شمين مثل هذه ال�شِّ
ُّ
ر ُي�شِ

االأبطال ال�شالحين في اأفالمهم؟ بعبارة اأخرى، ِلَم ال َيجعلون "البطل" َرُجاًل 

�شالًحا، وطيًبا، وكريًما، وغفوًرا، و�شادًقا؟ الأنَّ الجن�س الب�شري ُمَلوَّث بالخطيَّة. 

ا. وهذا  ة اأي�شً خة بالخطيَّ لها ُمَلطَّ وحتى اأف�شل ال�شخ�شّيات التي ُيمكننا اأن نتخيَّ

التلوُّث لي�س مح�شوًرا في هوليوود، بل اإنه َي�شمل الجن�س الب�شري باأكمله. 

وَيْجُدر التنويه اإلى اأنَّ طبيعة االإن�شان الخاطئة ُتظهر ذاَتها بطرق ُملتوية 

كثيرة. فعلى �شبيل المثال، اإذا كنت من العالم العربي، فاأنت تعرف ال�شخ�شّيَّة 

اإنَّ ق�ش�س ُجحا وحماره تجعلنا ن�شحك.  "ُجحا".  اة  الُم�َشمَّ القديمة  االأدبية 

وروح  بالذكاء  ُف  َتتَّ�شِ التي  ال�شخ�شّيَّة  هذه  عن  النوادر  مئات  ُكتبت  وقد 

واالأفكار  االنتقاد،  وروح  االأنانية،  ُتظهر  االأحيان  اأغلب  في  لكنها  الفكاهة؛ 

في  ل  تتاأمَّ اأن  ويكفي  بالوعود.  والنكث  والخداع،  االنتقام،  وروح  ِج�َشة،  النَّ

لة لدينا  �شخ�شّيَّة ُجحا لُتدرك ذلك! وهكذا، فحتى ال�شخ�شّيات الخيالية الُمف�شَّ

خة بالخطيَّة. واإليك اإحدى نوادر ُجحا: ُمَلطَّ

ُتقر�شني  اأن  "كنت قد وعدتني  له:  اإليه وقال  اأ�شدقاء ُجحا  اأحد  جاء 

ا اأقر�شني."  بع�س المال فَهيَّ

فرد عليه  ُجحا: "اأنا ال اأُقر�س دراهمي الأحد، ولكن اأعطيك يا �شديقي ما 

ت�شاء من الوعود!"144

ا كُجحا – �شاقطون بطبيعتنا، وغير �شادقين في وعودنا.  ونحن اأي�شً

َدَق في كّل وعوده. فقد كان يقول   �شَ
145

لكن هناك اإن�شان واحد في التاريخ

الحقيقة دائًما، ولم َيخدع اأحًدا، ولم ُي�ِشئ اإلى اأحٍد، ولم ُيَهدِّد اأحًدا، ولم َينتقم 

من اأحٍد َقّط.

اإّن ا�شمه هو ي�شوع.

، الَِّذي اإِْذ �ُشِتَم َلْم َيُكْن َي�ْشِتُم 
ٌ
ًة، َواَل ُوِجَد ِفي َفِمِه َمْكر "الَِّذي َلْم َيْفَعْل َخِطيَّ

ي ِبَعْدل" )ر�شالة  َم َلْم َيُكْن ُيَهدُِّد َبْل َكاَن ُي�َشلُِّم ِلَمْن َيْق�شِ ْذ َتاأَلَّ ا، َواإِ ِعَو�شً

ُبطر�س االأولى 2: 23-22(.

الذي لم َيعرف خطيَّة

ت�شيطر  التي  العالم  ثقافات  عن  تاًما  اختالًفا  ي�شوع  حياة  تختلف 

هذه  على  الخطيَّة  من  الخالي  الوحيد  ال�شخ�س  كان  فقد  ة.  الخطيَّ عليها 
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اإلى  �شالة 
ِّ
)الر ٍة"  َخِطيَّ بَِل  ِمْثُلَنا،  ٍء 

ْ
ي �شَ ُكلِّ  ِفي  ًبا 

َّ
"ُمَجر كان  االأر�س. 

خرجت  وال  طاهرة،  غير  فكرة  اأية  بباله  َتْخُطر  فلم   .)15  :4 الِعبرانيِّين 

اأفراد  مع  ينمو  ي�شوع  كان  وفيما  مكانها.  غير  في  كلمة  اأية  �شفتيه  من 

طبيعية  ب�شورة  ُيطيع  كان   
146

النا�شرة، في  متوا�شع  منزل  في  عائلته 

وعلى  الَعَلن.  وفي   
ِّ
ال�ِشر في   – االأخرى  اهلل  �شرائع  وكافة  الع�شر  الو�شايا 

َميَّالة  طبيعة  يملك  لم  اأنه  اإالَّ  كاأج�شادنا،  ج�شًدا  يملك  كان  اأنه  من  الرغم 
 

للخطيَّة مثلنا. 

َخِطيَّة"  ِفيِه  َوَلْي�َس  َخَطاَياَنا،  َفَع 
ْ
َير  

ْ
ِلَكي اأُْظِهَر  َذاَك  نَّ 

اأَ ""َوَتْعَلُموَن 
ا االأولى 3: 5(.  )ر�شالة يوحنَّ
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عندما بلغ ي�شوع الثالثين من الُعمر، بداأ خدمته الر�شميَّة على االأر�س.

اأنَّ ي�شوع  ال�شيطان  َعِلَم  ال�شيطان قد بداأت بالت�شاعد. فقد  ُبه مع 
ْ
وكانت َحر

التي  بالطريقة  ِدراية  على  يكن  لم  اأنه  غير  لي�شحقه،  جاء  الذي  اهلل  ابن  هو 

�شَي�شحقه بها. 

اهلل،  َيع�شي  ليجعله  االأول  الكامل  االإن�شان  ب 
َّ
َجر ال�شيطان  اأنَّ  وكما 

َيع�شي  ليجعله  الثاني  الكامل  االإن�شان  ب 
ِّ
ُيَجر اأن  ة 

ّ
المر هذه  حاول  فقد 

 
قوانين اهلل. 

ُيْقَتاُد  َوَكاَن  اْلُقُد�ِض،  وِح 
ُّ

الر ِمَن  ُمْمَتلًِئا  ُدنِّ 
ْ
االأُر ِمَن  َفَرَجَع  وُع  َي�شُ ا 

َّ
"اأَم

ْيًئا  �شَ َياأُْكْل  َوَلْم  اإِْبلِي�َض.  ِمْن  ُب 
َّ

ُيَجر َيْوًما  َبِعيَن 
ْ

اأَر ةِ  يَّ
ِّ

اْلَبر ِفي  وِح 
ُّ

بِالر

اْبَن  ُكْنَت  ‘اإِْن  اإِْبلِي�ُض:  َلُه  َوَقاَل  اأَِخيًرا.  ْت َجاَع  َتمَّ ا  َوَلمَّ اِم. 
َّ
ِفي تِْلَك االأَي

‘َمْكُتوٌب:  وُع ِقائًِل:  َي�شُ اَبُه 
َ

اأَْن َي�ِشيَر ُخْبًزا.’ َفاأَج اْلَحَجرِ  َفُقْل لِهَذا  اهللِ، 

اهللِ’"  ِمَن  َكلَِمةٍ  ِبُكلِّ  َبْل  اُن،  الإِْن�سَ َيْحَيا  َوْحَدُه  ِباْلُخْبزِ  َلْي�سَ  اأَْن 

 

)اإنجيل لوقا 4: 4-1(.

الِحظ اأنَّ ال�شيطان لم يحاول اأن َيجعل ي�شوع يقوم باأي عمل "�شرير"، لكّنه 

ف 
َّ
اأن يت�شر الخطيَّة )والذي قام بغزو منطقته(  الخالي من  ُجل 

َّ
الر اأراد لهذا 

ف بمعزل عن اإرادة اهلل هو خطيَّة 
ُّ
بمعزل عن اإرادة اأبيه ال�شماوي الأنَّ الت�شر

)كما راأينا في الف�شل 11(. 

الأخفق  فقط  واحدة  خطيَّة  الم�شيح  اقترف  لو  هي:  هنا  الجوهرية  النقطة 

نامو�س  من  الملعون  اآدم  جن�س  تخلي�س  اإلى  امية 
َّ
الر بمهّمته  القيام  في 

 

الخطيَّة والموت. 

وكما اأنَّ الرجل الغارق في الديون ال ي�شتطيع اأن ُي�شدِّد دين �شخ�س اآخر، 

ا ابن اهلل الذي  ا عن دفع ثمن خطايا خاطئ اآخر. اأمَّ فاإنَّ الخاطئ َيعجز اأي�شً

كان  فقد  لهذا،  خطاياه.  ديون  في  غارًقا  يكن  فلم   
148

االإن�شان، ابن  �شار 

ه لم يعرف خطيَّة. لكننا �شنرى بعد قليل اأنَّ  باإمكانه اأن يتخطى الموت اإذ اأنَّ

خّطة اهلل كانت تختلف عن ذلك. 

في هذه االأثناء، ا�شتمر ال�شيطان في محاولة التاأثير على ي�شوع لكي يدفعه 

ة، كان ي�شوع ُيجيبه 
َّ
ف بمعزل عن خّطة اهلل الكاملة. وفي كّل َمر

ُّ
اإلى الت�شر

149
باآية من الكتاب المقدَّ�س.

ُكوَنةِ  اْلَم�شْ َمَمالِِك  َجِميَع  َواأََراُه  َعال  َجَبٍل  اإلى  اإِْبلِي�ُض 
ُ

َعَده  اأَ�شْ "ثم 
ْلَطاَن  ال�شُّ هَذا  ِطي 

ْ
اأُع ‘َلَك  اإِْبلِي�ُض:  َلُه  َوَقاَل  َماِن.  الزَّ ِمَن  َلْحَظٍة  ِفي 

َجْدَت  �شَ َفاإِْن  اأُِريُد.  لَِمْن  ِطيهِ 
ْ

اأُع َواأََنا  ُدِفَع،  َقْد   
َّ

اإَِلي ُه  نَّ
الأَ  ، َوَمْجَدُهنَّ ُه  ُكلَّ

ْيَطاُن!  �شَ َيا  ‘اْذَهْب  َوَقاَل:  وُع  َي�شُ اَبُه 
َ

ج َفاأَ اْلَجِميُع.’  َلَك  َيُكوُن  اِمي 
َ

اأَم

)اإنجيل  َتْعُبُد’"  َوْحَدُه  اُه  َواإِيَّ ُجُد  َت�سْ اإِلِهَك  بِّ  لِلرَّ َمْكُتوٌب:  ُه  اإِنَّ

 

لوقا 4: 8-5(.

ومثلما اأعطى اهلل اآدم �ُشلطاًنا على الخليقة، حاول ال�شيطان اأن ُيَقدِّم لي�شوع 

لطان الذي اأ�شاء هو نف�شه )اأي ال�شيطان( ا�شتخدامه عندما اختار اآدم  ذلك ال�شُّ

لكن خالًفا الآدم، لم ُيِطْع ي�شوع ال�شيطان. 
 150

اأن يتبعه.

وهكذا، فقد �شار كلمة اهلل ج�شًدا. 

17      َمْن يَكوُن هذا؟
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أَتباع يسوع

َرُجاًل  ع�شر  اثني  اختار  ق�شير،  بوقت  الَعلنيَّة  خدمته  ي�شوع  بداأ  اأن  بعد 

ا. وقد اأ�شبح  ليرافقوه اأينما يذهب. كما اأنَّ العديد من النِّ�شوة تبعَن ي�شوع اأي�شً

هوؤالء �شهود عيان على اأقوال ي�شوع واأفعاله. 

بَِمَلُكوِت  ُر  َوُيَب�شِّ َيْكرُِز  َيٍة 
ْ

َوَقر َمدِيَنٍة  ِفي  َي�ِشيُر  َكاَن  ذلَِك  اأََثرِ  "َوَعَلى 
َواٍح 

ْ
اأَر ِمْن  فِيَن  �شُ َقْد  ُكنَّ  اءِ  �شَ النِّ َوَبْع�ضُ  َر.  َع�شَ االْثَنا  َوَمَعُه  اهللِ، 

)اإنجيل   " َوالِِهنَّ
ْ

م اأَ ِمْن  َيْخدِْمَنُه  ُكنَّ  َكثِيَراٌت  َواأَُخُر   ... َرا�ٍض 
ْ

َواأَم يَرٍة 
ِّ
�ِشر

 

لوقا 8: 3-1(. 

مليء  واالإنجيل  واالأطفال.  والن�شاء  للرجال  ذاته  االحترام  ي�شوع  اأظهر 

ما  فاقا  وطيبة  باحترام  للن�شاء  ي�شوع  معاملة  تتحدَّث عن  التي  بالق�ش�س 

كان �شائًدا في الثقافَتين اليهودية والرومانية في تلك االأيام. فقد كان ي�شوع 

واالحترام؛  بالتقدير  اأنه جدير  على  االأر�س  هذه  على  �شخ�س  كّل  اإلى  ينظر 

اإنه كان  اتِّباعه. بل  اأو  االإيمان به  اأو  اإليه  االإ�شغاء  اأحًدا على  ُيرِغم  لم  لكنه 

الذين فتحوا عقولهم وقلوبهم لمعرفة  االأ�شخا�س  اأن يق�شي وقته مع  ُيحب 

الحقيقة مهما َكلَّف االأمر.

سؤال حاسم

الدينّيين  القادة  اأنَّ  اإالَّ  ي�شوع،  َتِبعوا  العاديين  النا�س  من  الكثير  اأنَّ  رغم 

ه اإليهم ي�شوع هذا ال�شوؤال الحا�شم:  اليهود لم َيتبعوه. وذات يوم، َوجَّ

وَن ِفي اْلَم�ِسيِح؟ اْبُن َمْن ُهَو؟" )اإنجيل َمتَّى 22: 42(. "َماَذا َتُظنُّ

رهم ي�شوع  فاأجابوا قائلين اإنَّ الم�شيح �شياأتي من َن�َشب داود. وعندها َذكَّ

باأنَّ داود تنّباأ باأنَّ الُمَخلِّ�س الُمْنَتَظر �شيكون في الوقت نف�شه االبن االأر�شي 

151
لداود واالبن ال�شماوي هلل.

وفي وقت �شابق، �شاأل ي�شوع تالميذه:

ا اْلَمْعَمَداُن،  اِن؟’ َفَقاُلوا: ‘َقْوٌم: يوحنَّ ي اأََنا اْبُن الإِْن�سَ ا�سُ اإِنِّ "‘َمْن َيُقوُل النَّ
ْنبَِياءِ.’ َقاَل َلُهْم: ‘َواأَْنُتْم،   َواِحٌد ِمَن االأَ

ْ
و ِمَيا اأَ

ْ
ا، َواآَخُروَن: اإِر َواآَخُروَن: اإِيلِيَّ

ْنَت ُهَو اْلَم�ِشيُح  َجاَب �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ضُ َوَقاَل: ‘اأَ اأََنا؟’ َفاأَ ي  َمْن َتُقوُلوَن اإِنِّ

ى َلَك َيا �ِشْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، 
َ
وُع َوَقاَل َلُه: ‘ُطوب اَب َي�شُ

َ
!.’ َفاأج

ِّ
اْبُن اهللِ اْلَحي

)اإنجيل  َماَواِت’"  ال�شَّ ِفي  ذِي  الَّ اأَبِي  لِكنَّ  َلَك،  ُيْعلِْن  َلْم  َوَدًما  َلْحًما  اإِنَّ 

 

َمتَّى 16: 17-13(. 

عاجاًل اأم اآجاًل، �شوف َيتعيَّن على كّل �شخ�س فينا اأن ُيجيب عن هذا ال�شوؤال: 

ماذا َتُظنُّ في ي�شوع؟ ابن َمْن هو؟

ما يقوله البعض

كلمة  د 
َّ
ُمَجر هي  "ي�شوع"  كلمة  فاإنَّ  الغرب،  في  للكثيرين  بالن�شبة 

عظيم.  اأخالقي  ُمَعلِّم  ه  اإنَّ يقولون  واآخرون  الئق.  غير  باأ�شلوب  ي�شتخدمونها 

ظ با�شمه حيث ُي�شيرون اإليه بقولهم:  واليهود التقليديون َيتجنَّبون حتى التلفُّ

"ذلك الرجل". وَينُظر الِهندو�شيُّون اإلى ي�شوع كواحد من التجلِّيات االإلهيَّة مثل 
ي�شوع كنبي  ُنْكِرم  "نحن  لي:  الُم�شلمون فيقولون  ا جيراني  اأمَّ اآلهتهم.  باقي 

ر اأحد الُم�شلمين عن ذلك في ر�شالة بعثها  عظيم؛ لكنه لي�س ابن اهلل." وقد َعبَّ

لي عن طريق البريد االإلكتروني يقول فيها:

أنا أسكن في السعودية... نحن نؤمن أنَّ يسوع هو ُمَجرَّد نبي وليس ابن الله. 

وهو لم ُيقتل. لكنه سيأتي ثانيًة وسَيرى الجميع الموقف الذي سيّتخذه. آمل 

أن يحدَث هذا في أيامك حتى تنضم إلى ديانتنا الجميلة وترى النور الحقيقي.
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وكتب �شخ�س اآخر من ماليزيا:

أنا أومن أنَّ الله هو واحد ولم يأخذ شكل إنسان قّط. وكل َمْن يؤمن أنَّ الله أخذ 

شكل إنسان هو كافر.

اإنَّ هذه االأفكار وغيرها نابعة من القراآن.

ما يقوله القرآن

وُل اهللِ"  َيَم َر�شُ
ْ

ى اْبُن َمر اإنَّ "اْلَم�ِشيح ِعي�شَ يقول القراآن في موا�شع عديدة 

به  يوؤمن  الذي  الُقراآن  اأنَّ  غير   .)136  :2  ،75  :5 171-173؛   :4 )�شورة 

ا اأنَّ ي�شوع فريد بين االأنبياء. فهو لم يكن له اأب ج�شدي:  الُم�شلمون ُيعلن اأي�شً

اإلى خطايا  ُي�شير  القراآن  اأنَّ  19: 34(. وُرغم  )�شورة  َيَم" 
ْ

َمر اْبُن  ى  ِعي�شَ "َذلَِك 
القراآن  وُيَقدِّم   

152
و�ض". الُقدُّ "االبن  فهو:  لي�شوع.  َين�شبها  ال  اأنه  اإالَّ  االأنبياء، 

الُعمي،  عيون  وفتح  الَخْلق،  على  القادر  الوحيد  النبي  ب�شفته  ا  اأي�شً ي�شوع 

�شفات  وحده  لي�شوع  القراآن  وين�شب 
 153

الموتى. واإقامة  �س، 
ْ
الُبر وتطهير 
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الم�شيح، وروح اهلل، وكلمة اهلل.

ز ي�شوع في القراآن، علينا اأن نالحظ  د َتَميُّ بعد اأن راأينا هذه االآيات التي توؤكِّ

والكتاب  القراآن  في  َيَم" 
ْ

َمر اْبُن  ى  "ِعي�شَ �شورة  بين  الجوهري  الفرق  ا  اأي�شً

المذكورة  ال�شفات  لي�شوع  التي تن�شب  القراآنية نف�شها  االآية  المقدَّ�س. فمثاًل، 

اإِال  ا: "َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغُلوا ِفي ِدينُِكْم َوال َتُقوُلوا َعَلى اهللِ  اأعاله تقول اأي�شً

َيَم َوُروٌح 
ْ

وُل اهللِ َوَكلَِمُتُه اأَْلَقاَها اإلى َمر َيَم َر�سُ
ْ

ُن َمر
ْ
ى اب َما اْلَم�ِشيُح ِعي�شَ اْلَحقَّ اإِنَّ

َما اهلُل اإَِلٌه َواِحٌد  َول َتُقوُلوا َثالَثٌة. اْنَتُهوا َخْيًرا َلُكْم اإِنَّ لِهِ  ِمْنُه َفاآِمُنوا بِاهللِ َوُر�شُ

بِاهللِ  َوَكَفى  �ِض 
ْ
االأر ِفي  َوَما  َماَواِت 

َّ
ال�ش ِفي  َما  َلُه  َوَلٌد  َلُه  َيُكوَن  اأَْن  ْبَحاَنُه  �شُ

َوِكيل" )�شورة 4: 171(. 

في ال�شنغال، يقول الكبار وال�شغار: "اإنَّ ي�شوع لي�س ابن اهلل! فاهلل لي�س له 

ا: "ي�شوع لم ُي�شلب!" ابن!" ويقولون اأي�شً

من اأين تاأتي هذه الفكرة بعدم �شلب الم�شيح؟

َيَم 
ْ

َمر َعَلى  َوَقْولِِهْم  اليهود[  ]اأي  "َوبُِكْفرِِهْم  يقول:  الذي  القراآن  من  تاأتي 

وَل اهللِ َوَما َقَتُلوُه  َيَم َر�شُ
ْ

ى اْبَن َمر ا َقَتْلَنا اْلَم�ِشيَح ِعي�شَ ُبْهَتاًنا َعِظيًما َوَقْولِِهْم اإِنَّ

كٍّ ِمْنُه َما َلُهْم بِهِ ِمْن  ذِيَن اْخَتَلُفوا ِفيهِ َلفِي �شَ َه َلُهْم َواإِنَّ الَّ بِّ َلُبوُه َوَلِكْن �شُ َوَما �سَ

ِنّ َوَما َقَتُلوُه َيقِيًنا َبْل َرَفَعُه اهلُل اإَِلْيهِ َوَكاَن اهلُل َعزِيًزا َحِكيًما"  َباَع الظَّ ِعْلٍم اإِال اتِّ

)�شورة 4: 158-156(. 

س ما يقوله الكتاب المقدَّ

كتبوا  الذين  االأربعون  �ُشل 
ُّ
والر االأنبياء  َر�َشَم  عديدة،  بقرون  القراآن  قبل 

العهَدين القديم والجديد �شورة ُمختلفة للم�شيح واإر�شاليَّته. ففيما يتعلَّق بلقب 

ا الذي م�شى مع الم�شيح وتكلَّم معه لُمدَّة تزيد  �شهد الر�شول يوحنَّ "ابن اهلل"، 
على ثالث �شنوات قائاًل: 

هَذا  ِفي  ُتْكَتْب  َلْم  َتَلِميذِهِ  اَم  ُقدَّ وُع  َي�شُ َنَع  �شَ َكثِيَرًة  اأَُخَر  اٍت 
َ
"َواآي

اْبُن  اْلَم�ِسيُح  ُهَو  وَع  َي�سُ نَّ 
اأَ لُِتوؤِْمُنوا  ُكتَِبْت  َفَقْد  هذِهِ  ا 

َّ
َواأَم اْلِكَتاِب. 

ا  يوحنَّ )اإنجيل   " ِبا�سمهِ َحَياٌة  اآَمْنُتْم  اإَِذا  َلُكْم  َتُكوَن   
ْ

َولَِكي  اهللِ، 

.)31-30 :20

ا: ا اأي�شً وكتب الر�شول يوحنَّ

اْلَكلَِمُة اهلَل. هَذا  ِعْنَد اهللِ، َوَكاَن  َكاَن  َكاَن اْلَكلَِمُة، َواْلَكلَِمُة  اْلَبْدءِ  "ِفي 
ا َكاَن  ٌء ِممَّ

ْ
ي ٍء بِهِ َكاَن، َوبَِغْيرِهِ َلْم َيُكْن �شَ

ْ
ي َكاَن ِفي اْلَبْدءِ ِعْنَد اهللِ. ُكلُّ �شَ

َنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكَما لَِوِحيدٍ ِمَن 
ْ
ي ًدا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَراأَ اَر َج�سَ ... َواْلَكلَِمُة �سَ

ا 1: 3-1، 14(.  ا" )اإنجيل يوحنَّ قًّ َ
ح

َ
الآِب، َمْمُلوًءا نِْعَمًة و
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اإنَّ  القراآن  "يقول  قائاًل:  ُم�شلم  �شديق  لي  ح  اأْف�شَ �شنوات،  ب�شع  منذ 

ي�شوع هو كلمة اهلل وروح اهلل. اإذا كان ي�شوع هو كلمة اهلل وروح اهلل، 

رك )اأي  هم البع�س �شديقي بالُكْفر وال�شِّ فهو اإًذا اهلل!" في وقٍت الحق، اتَّ

. لكنه لم َيُكن الوحيد الذي واجه 
155

االإيمان باإله اآخر اإلى جانب اهلل(

ي�شوع  الدينيون  القادة  هم  اتَّ ي�شوع،  اأيام  ففي  االتهامات.  هذه  مثل 

بالتهمة ذاتها:

ِحَجاَرًة  ا  اأَْي�سً اْلَيُهوُد  َفَتَناَوَل  َواِحٌد.’  َوالآُب  ‘اأََنا  ي�شوع:  "فاأجاب 
بِي.  اأَ ِعْندِ  ِمْن  ْيُتُكْم 

َ
اأَر َنًة  َح�شَ َكثِيَرًة  َمااًل 

ْ
‘اأَع وُع:  َي�شُ اأََجاَبُهْم  لَِيْرُجُموُه. 

ُجُمَك 
ْ

َنا َنر اَبُه اْلَيُهوُد َقائِلِيَن: ‘َل�شْ
َ

ُجُموَننِي؟’ اأَج
ْ

َبِب اأَيِّ َعَمل ِمْنَها َتر بِ�شَ

َك  اٌن َتْجَعُل َنْف�سَ ْن�سَ اإِ ْنَت  َواأَ َك  نَّ ٍن، َبْل لأَْجِل َتْجدِيٍف، َفاإِ الأَْجِل َعَمل َح�شَ

ا 10: 33-30(. اإِلًها’" )اإنجيل يوحنَّ

لو�شيفر  فعله  الذي  ذاته  ال�شيء  يفعل  اأن  حاول  ه  باأنَّ ي�شوع  اليهود  َهم  اتَّ

)ال�شيطان(: اأن َي�شلب اهلل مكانته الفريدة والعظيمة. بعبارة اأخرى، فقد اتهموه 

باأنه َيدَّعي باأنه اهلل. لكنهم فهموا االأمر ب�شورة معكو�شة.

د ال التأليه التجسُّ

الكتاب  اأن ُي�شبح اهلل؛ لِكنَّ  اأنَّ االإن�شان ُيمكن  ُيَعلِّم ي�شوع وال االأنبياء  لم 

المقدَّ�س َبيَّن بو�شوح اأنَّ اهلل �شَي�شير اإن�شاًنا.

فمثاًل، قبل 700 �شنة من والدة الم�شيح ، كتب النبي اإ�شعياء:

�ِض 
ْ
اأَر ِفي  وَن  اْلَجالِ�شُ َعِظيًما.  ُنوًرا  َر  �شَ

ْ
اأَب ْلَمةِ  الظُّ ِفي  الُِك  ال�شَّ ْعُب  ل�شَّ "اَ

ُه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن  نَّ
 ... الأَ

ٌ
َرَق َعَلْيِهْم ُنور َلِل اْلَمْوِت اأَ�شْ ِظَ

ا،  دِيًّ
َ
ا اأَب

ً
ُة َعَلى َكتِفِهِ، َوُيْدَعى ا�شمُه َعِجيًبا، ُم�ِشيًرا، اإِلًها َقدِيًرا، اأَب َيا�شَ

ِّ
الر
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َلِم" )�ِشْفر اإ�شعياء 9: 2، 6(. َرئِي�َض ال�شَّ

كما كتب النبي اإ�شعياء الكلمات التالية عن الم�شيح:

ٍة، َيا  ْوَتِك بُِقوَّ َفِعي �شَ
ْ

َرَة �ِشْهَيْوَن. ار َعدِي، َيا ُمَب�شِّ "َعَلى َجَبل َعال ا�شْ
اإِلُهِك’"  ‘ُهَوَذا  َيُهوَذا:  لُِمُدِن  ُقولِي  َتَخاِفي.  اَل  َفِعي 

ْ
ار لِيَم.  اأُوُر�شَ َرَة  ُمَب�شِّ

)�ِشْفر اإ�شعياء 40: 9(. 

د )اأن ياأخذ اهلل هيئة َب�َشر( ولي�س  ة اهلل على التج�شُّ منذ البدء، ا�شتملت خطَّ

التاأليه )اأن َيجعل االإن�شان نف�شه اإلًها(. فالقول باأنَّ االإن�شان ُيمكن اأن َي�شير 

اإن�شاًنا  ا االعتراف باأنَّ الكلمة االأزلي �شار  اأمَّ اهلل هو تجديف )ُكْفر( بالفعل. 

فيعني اأن ُندرك خّطة اهلل االأزليَّة. 

ِمَن الرسائل إلى اللقاء الشخصّي

ف اإلى �شخ�س ما معرفة وثيقة:
ُّ
ما هي الطريقة االأف�شل للتعر

• االقت�شار على التوا�شل معه من خالل الر�شائل؟	

•  اأَم االلتقاء به وجًها لوجه وق�شاء بع�س الوقت معه بعد تباُدل الر�شائل 	

لفترة من الزمن؟

الكتاب المقدَّ�س هو كتاب ُمده�س حًقا. فاهلل الذي َم�شى في القديم مع اآدم 

ط اأن يعرفه ن�شلهما معرفة �شخ�شّية، لم ُيِرد َقّط  اء، وتكلَّم معهما، وَخطَّ وحوَّ

اأن َيجعل ات�شاله بالب�شر ُمقت�شًرا على الورق. فمنذ البدء، اأراد اهلل اأن يتوا�شل 

الَبردي  ورق  على  كالمه  بتدوين  اأنبياءه  اأَمَر  الذي  فالرب  �شخ�شيًّا.  معنا 

من  للب�شر  ذاته  �َشُيْظِهر  باأنه  َوَعَد  ُقرون،  ة  ِعدَّ َمدى  على  الحيوانات  وجلود 

ط اهلل الإعطائنا كلمته ال في كتاب فح�شب،  خالل ج�شد ب�شري. وهكذا، فقد َخطَّ

ا في ج�شد. بل واأي�شً

اأَْت لِي  َباًنا َلْم ُترِْد، َولِكْن َهيَّ
ْ

"ِعْنَد ُدُخولِهِ اإلى اْلَعاَلمِ َيُقوُل: َذبِيَحًة َوُقر
.
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�شالة اإلى الِعبرانيِّين 10: 5(
ِّ
ًدا" )الر َج�سَ

17      َمْن يَكوُن هذا؟
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)ر�شالة  دِ..."  اْلَج�سَ ِفي  َظَهَر  اهلُل  ْقَوى:  التَّ  
ُّ

�ِشر ُهَو  َعِظيٌم  "َوبِاالإِْجَماِع 
تيموثاو�س االأولى 3: 16(. 

َبعيد عن جالل اهلل؟

الب�شر،  بين  كنى  لل�شُّ ته  خطَّ عن  رة 
ِّ
الُمتكر اهلل  اإعالنات  من  الرغم  على 

َجلَّ   – اهلل  ُي�شبح  اأن  الُم�شتحيالت  رابع  "ِمْن  يقولون:  النا�س  اأ�شمع   فاإنني 

َجالُله – اإن�شاًنا!"

اأبعد ما يكون عن  ُتَحيِّر العقل! لكن هل هي  د  اأنَّ فكرة التج�شُّ ِمْن �َشكٍّ  ما 

ته لكي ُين�شئ عالقة وثيقة  د جزء من طبيعة اهلل وخطَّ جالل اهلل؟ اأَم هل التج�شُّ

مع االإن�شان الذي خلقه لنف�شه؟

وا بنف�س الِمَحن والتجارب 
ُّ
غالًبا ما ن�شعر بُقربنا من االأ�شخا�س الذين َمر

التي َمَررنا بها نحن. فاالأ�شخا�س الموؤّهلون لم�شاعدة االآخرين وموا�شاتهم 

ا خالقنا، فهو الُمَعزِّي االأعظم.   وا بنف�س االآالم واالأحزان. اأمَّ
ُّ
ُهم الذين َمر

ا َكذلَِك ِفيِهَما،  َتَرَك ُهَو اأَْي�سً ِم ا�سْ ْحِم َوالدَّ اَرَك الأَْوَلُد ِفي اللَّ "َفاإِْذ َقْد َت�سَ
الأَْن َلْي�َض 

 
بِيَن ...

َّ
ًبا َيْقدُِر اأَْن ُيِعيَن اْلُمَجر

َّ
 ُمَجر

َ
م ُه ِفي َما ُهَو َقْد َتاأَلَّ نَّ

... الأَ

ْيءٍ  ٌب ِفي ُكلِّ �سَ َعَفاتَِنا، َبْل ُمَجرَّ  لِ�شَ
َ

ثِي
ْ

َلَنا َرئِي�ُض َكَهَنٍة َغْيُر َقاِدٍر اأَْن َير

�شالة اإلى الِعبرانيِّين  2: 14، 18؛ 4: 15(.
ِّ
ةٍ" )الر ِمْثُلَنا، ِباَل َخِطيَّ

ا  �شً
َّ
ُمَعر الم�شيح  ج�شد  يكون  باأن  َتق�شي  اهلل  خّطة  كانت  البداية،  ُمنذ 

�ِشخ اأظافر يديه، واأن ي�شعر  لَمحدوديات واأتعاب الج�شد الب�شري العادي، واأن َتتَّ

تعليًما  ُيَعلِّمون  َمْن  فاإنَّ  لهذا  نحن.  نختبره  ما  يختبر  واأن  واالألم،  بالجوع 

ا طبيعة اهلل و�شفاته.  ُمغايًرا يرف�شون ال اأنبياء اهلل وخّطته فح�شب، بل واأي�شً

فبداًل من قبول اإعالن اهلل عن ذاته ب�شفته الخالق االأمين والمحب الذي يريد 

للنا�س اأن يعرفوه معرفة �شخ�شيَّة، فاإنهم َي�شفونه باالإله البعيد الذي ال ُيمكن 

لالإن�شان اأن يعرفه. 

اآخر بهدف  �شخ�س  اإلى م�شتوى  النزول  في عدم  "َجالل"  اأي  لي�س هناك 

اإلى  النزول  لفكرة  رف�شه  عن  يوًما  اهلل  ُيعلن  لم  لذلك،  ومباركته.  خدمته 
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 باأن يفعل ذلك.

َّ
ته، وقد �ُشر م�شتوانا. فقد كانت هذه هي ِخطَّ

)ر�شالة  بَِفْقرِهِ"  اأَْنُتْم  َتْغُنوا  َت�شْ  
ْ

لَِكي  ، َغنِيٌّ َوُهَو  اْفَتَقَر  لُِكُم 
ْ

اأَج "ِمْن 
كورنثو�س الثانية 8: 9(. 

"الغني"  اأنا واأنت. فخالق الكون  زار الكلمة االأزلي بنف�شه كوكبنا الأجلنا 

وال  بالمال،  – ال  نحن  َن�شتغني  لكي  خادًما  و�شار  افتقر  والكرامة  بالمجد 

، والحياة االأبدية، 
ّ
بالممتلكات المادية؛ بل بالبركات الروحيَّة كالغفران، والبر

والقلب الُمفعم بمحبته وفرحه و�شالمه ومقا�شده الُمَقدَّ�شة. 

تعريف الَعَظَمة

اإلى االأر�س بج�شد من لحم  اأن ياأتي  اأنَّ اهلل اأعظم جًدا من  َيُظنُّ الكثيرون 

ر هوؤالء بهذه الطريقة الأنَّ تعريفهم للَعَظَمة يختلف عن تعريف  ودم. فهل ُيَفكِّ

اهلل لها؟ 

ف ي�شوع الَعَظَمة الحقيقّية لتالميذه قائاًل:
َّ
َعر

نَّ 
َواأَ وُدوَنُهْم،  َي�شُ مِ  َ

االأُم اَء  �شَ ُروؤَ ُبوَن  ُيْح�شَ ذِيَن  الَّ نَّ 
اأَ َتْعَلُموَن  "‘اأَْنُتْم 

اَد اأَْن َي�ِشيَر 
َ
ُطوَن َعَلْيِهْم. َفَل َيُكوُن هَكَذا ِفيُكْم. َبْل َمْن اأَر لَّ ُعَظَماَءُهْم َيَت�شَ

َيُكوُن  ًل،  وَّ
اأَ ِفيُكْم  اأَْن َي�ِشيَر  اأََراَد  َوَمْن  َخادًِما،  َلُكْم  َيُكوُن  َعِظيًما،  ِفيُكْم 

ا َلْم َياأِْت لُِيْخَدَم َبْل لَِيْخدَِم َولَِيْبذَِل  اِن اأَْي�سً لِْلَجِميِع َعْبًدا. لأَنَّ اْبَن الإِْن�سَ

ُق�س 10: 45-42(.
ْ
ُه ِفْدَيًة َعْن َكثِيرِيَن’" )اإنجيل َمر َنْف�سَ

االآخرين  وَيخدم  �شديًدا  ًعا  توا�شُ يتوا�شع  الذي  هو  االأعظم  االإن�شان  اإًذا، 
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اأف�شل خدمة.

وهذا هو ما فعله الخالق الأجلنا.

17      َمْن يَكوُن هذا؟
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ياح واألمواج  د الرِّ َسيِّ

ذات يوم، كان ي�شوع وتالميذه في قارب �شيد في بحر الجليل. 

فِيَنَة،  ِت االأَْمَواُج ال�شَّ ى َغطَّ ِطَراٌب َعِظيٌم َقْد َحَدَث ِفي اْلَبْحرِ َحتَّ "َواإَِذا ا�سْ
َنا  َنا َفاإِنَّ ُد، َنجِّ يِّ َقُظوُه َقائِلِيَن: ‘َيا �شَ

ْ
َم َتَلِميُذُه َواأَي َوَكاَن ُهَو َنائًِما. َفَتَقدَّ

َنْهلُِك!’ َفَقاَل َلُهْم: ‘َما َباُلُكْم َخائِفِيَن َيا َقلِيلِي االإِيَماِن؟’ ُثمَّ َقاَم َواْنَتَهَر 

انٍ  يُّ اإِْن�سَ
ا�ضُ َقائِلِيَن: ‘اأَ َب النَّ اَر ُهُدوء َعِظيٌم. َفَتَعجَّ َياَح َواْلَبْحَر، َف�شَ

ِّ
الر

َياَح َواْلَبْحَر َجِميًعا ُتِطيُعُه!’" )اإنجيل َمتَّى 8: 27-24(.  هَذا؟ َفاإِنَّ الرِّ

كيف كنت لُتجيب عن �شوؤال التالميذ ذاك؟ 

"أيُّ إنساٍن َهذا"؟

واختبر  القارب،  في  نائًما  كان  فقد  اإن�شاًنا.  كان  ي�شوع  اأنَّ  الوا�شح  من 

والبحر.  الرياح  وانتهر  اللحظة  تلك  لكنه وقف في  والعط�س.  والجوع  التعب 

وفي الحال، هداأت الرياح العا�شفة و�شكن البحر الهائج. 

لهذا، ال عجب في اأن ي�شاأل التالميذ هذا ال�شوؤال: 

يُّ اإِْن�َشاٍن هَذا؟"
"اأَ

قبل ذلك باألف �شنة، كتب ناظم المزمور:

ِعْنَد  اْلَبْحرِ.  ِكْبرَِياِء  َعَلى  ٌط  لِّ ُمَت�سَ اأَْنَت 
 
ِمْثُلَك؟ َمْن  اْلُجُنوِد،  اإِلَه  َربُّ  "َيا 

ُنَها" )المزمور 89: 9-8(. كِّ اْرِتَفاِع ُلَجِجهِ اأَْنَت ُت�سَ
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البحر. على  َم�شى  ي�شوع  اإن  ا  اأي�شً االإنجيل  يقول  هَذا؟"  اإِْن�َشاٍن  يُّ 
"اأَ

اْلَغاَيةِ")اإنجيل  اإلى  ا  ِجدًّ اأَْنُف�ِشِهْم  ِفي  ُبوا  َوَتَعجَّ ]التالميذ[  "ُبِهُتوا  اأخرى  ة 
َّ
وَمر

ُق�س 6: 51(. َلِكنَّ ي�شوع لم َيْم�ِس على الماء ليده�س التالميذ، بل ليجعلهم 
ْ
َمر
 

يدركون حقيقته. 

وب عن اهلل: وقبل ذلك باألفي �شنة، قال النبي اأيُّ

وب 9: 8(.  ا َوَمَخاِدِع اْلَجُنوِب" )�ِشْفر اأيُّ َريَّ اِر َوالثُّ ْع�ِض َواْلَجبَّ انُِع النَّ "�شَ

هو  َمن  ُندرك  لكي  والتفكير  ل  للتاأمُّ يدعونا  اهلل  اإنَّ  هَذا؟"  اٍن  اإِْن�شَ "اأَيُّ 
الحقيقة  يرغبون في معرفة  ِمنَّا ال  الكثيرين  اأنَّ  ال�شديد  لالأ�شف  لكن   ي�شوع. 

وال في قبولها.

)اإنجيل  اْلَعاَلُم"  َيْعرِْفُه  َوَلْم  بِهِ،  اْلَعاَلُم  َن  َوُكوِّ اْلَعاَلمِ،  ِفي  ""َكاَن 
ا 1: 10(. يوحنَّ

اإن�شاٍن هذا؟" لقد اأجاب ي�شوع نف�شه عن هذا ال�شوؤال اأثناء حديثه مع  "اأيُّ 
بع�س النا�س العدائيِّين الُمتديِّنين. 

"أنا هو... أنا كائن"

َفاَل  َيْتَبْعِني  َمْن  اْلَعاَلِم.  ُنوُر  ُهَو  ‘اأََنا  َقاِئاًل:  ا  اأَْي�شً َي�ُشوُع  َكلََّمُهْم  "ثمَّ 
‘االآَن  اْلَيُهوُد:  َلُه  َفَقاَل  اْلَحَياِة’ ...  ُنوُر  َلُه  َيُكوُن  َبْل  ْلَمِة  الظُّ َيْم�ِشي ِفي 

ْن َكاَن  نَّ ِبَك �َشْيَطاًنا. َقْد َماَت اإِْبَراِهيُم َواالأَْنِبَياُء، َواأَْنَت َتُقوُل: اإِ
َعِلْمَنا اأَ

ِبيَنا  اأَ ِمْن  اأَْعَظُم  اأََلَعلََّك  االأََبِد.  اإلى  اْلَمْوَت  َيُذوَق  َفَلْن  َكاَلِمي  َيْحَفُظ  اأََحٌد 

اإِْبَراِهيَم الَِّذي َماَت؟ َواالأَْنِبَياُء َماُتوا. َمْن َتْجَعُل َنْف�َشَك؟’ اأَجاَب َي�ُشْوُع: 

ْن َيَرى َيْوِمي َفَراأَى َوَفِرَح’. َفَقاَل َلُه اْلَيُهوُد:  ... ‘اأَُبوُكْم اإِْبَراِهيُم َتَهلََّل ِباأَ
َفَراأَْيَت اإِْبَراِهيَم؟’ َقاَل َلُهْم َي�ُشوُع: ‘اْلَحقَّ  ‘َلْي�َس َلَك َخْم�ُشوَن �َشَنًة َبْعُد، اأَ
ِحَجاَرًة  َفَرَفُعوا  َكاِئٌن’.  َنا  اأَ اإِْبَراِهيُم  َيُكوَن  اأَْن  َقْبَل  َلُكْم:  اأَُقوُل  اْلَحقَّ 

َو�ْشِطِهْم  ُمْجَتاًزا ِفي  اْلَهْيَكِل  ِمَن  َوَخَرَج  َفاْخَتَفى  َي�ُشوُع  ا  مَّ
اأَ ُجُموُه. 

ْ
ِلَير

ا 8: 12، 53-51، 59-56(.  ى هَكَذا" )اإنجيل يوحنَّ َوَم�شَ

َحٌد َيْحَفُظ َكاَلِمي  ه قال: "اإِْن َكاَن اأَ لماذا حاول اليهود اأن يرجموا ي�شوع؟ الأنَّ

ْبَراِهيُم اأََنا َكاِئٌن". لم يوؤّكد ي�شوع  َفَلْن َيُذوَق اْلَمْوَت اإلى الأََبِد" و"َقْبَل اأَْن َيُكوَن اإِ

17      َمْن يَكوُن هذا؟
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)الذي كان قد مات قبل  اإبراهيم فح�شب  الموت و�شيادته على  �ُشلطانه على 

 
161

ا اال�شم الخا�س باهلل: "اأنا هو". 1900 �شنة(، بل اإنه ا�شتخدم اأي�شً

والتقطوا  بالتجديف  فاّتهموه  ي�شوع  ق�شد  ال�شامعون  فهم   وقد 

حجارة ليرجموه. 

عبادة اهلل وحده

قال  لذلك  العبادة.  ي�شتحق  الذي  الوحيد  اهلل هو  اأنَّ  با�شتمرار  ي�شوع  َعلَّم 

اأنَّ  غير   .)10  :4 َمتَّى  )اإنجيل  َتْعُبُد"  َوْحَدُه  اُه  يَّ َواإِ ُجُد  َت�شْ اإِلِهَك  بِّ  "لِلرَّ ي�شوع 

ات على االأقل( اأنَّ النا�س �شجدوا لي�شوع. 
َّ
االإنجيل َيذكر لنا )ع�شر َمر

اأَْن   
ْ
َتْقِدر َرْدَت  اأَ ْن  اإِ �َشيُِّد،  ‘َيا  َقاِئاًل:   

162
َلُه َو�َشَجَد  َجاَء  َقْد  اأَْبَر�ُس  "َواإَِذا 

ُه"  !’. َوِلْلَوْقِت َطُهَر َبَر�شُ
ْ
َفَمدَّ َي�ُشوُع َيَدُه َوَلَم�َشُه َقاِئاًل: ‘اأُِريُد، َفاْطُهر َرِني’.  ُتَطهِّ

)اإنجيل َمتَّى 8: 2-3(. هل قام ي�شوع بتوبيخ االأبر�س الأّنه �شجد له؟ كال، بل 

لم�شه و�شفاه.

وبعد قيامة ي�شوع من الموت، انحنى تلميذ ا�شمه توما اأمام ي�شوع وقال 

َتنِي َيا 
ْ
َك َراأَي نَّ

 "الأَ
له: "َربِّي َواإِلِهي!" فهل انتهره ي�شوع لتجديفه؟ كال، بل قال له

ا 20: 29-28(.  ذِيَن اآَمُنوا َوَلْم َيَرْوا" )اإنجيل يوحنَّ ُتوَما اآَمْنَت! ُطوَبى لِلَّ

ة ي�شوع؟ ما الذي نتعلَّمه من هذه الق�ش�س عن هويَّ

القرار بين يديك

لكن   .
ّ
�شخ�شي قرار  هو  ي�شوع  ة  هويَّ حول  منا  كّل  يتَّخذه  الذي  القرار  اإنَّ 

"نبًيا عظيًما" كما  ي�شوع  فاإن كان  لطبيعته.  ا  ُمناق�شً راأينا  اأالَّ يكون  يجب 

ا القول باأنَّ ي�شوع هو  ا "الكلمة االأزلي وابن اهلل". اأمَّ قال لي جيراني، فهو اأي�شً
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د نبي فهو اإنكار ل�شهادة ي�شوع واالأنبياء في اآٍن واحد.

َّ
ُمَجر

كان "�شي. اإ�س. لوي�س" اأحد اأتباع المذهب ال�شكوكي )قبل اإيمانه( وواحد 

ري القرن الع�شرين. وقد كتب ما يلي عن ي�شوع:  من اأعظم ُمَفكِّ

ه بكالم الحماقة الذي غالًبا  التفوُّ ا كان من  اأيًّ اأمنع  اأن  "اأحاول هنا 
ظ به النا�س حين يقولون عن ي�شوع: ‘اأنا ُم�شتعد لقبول ي�شوع  ما يتلفَّ

ه  ه اهلل.’ يجب اأالَّ نتفوَّ عاءه باأنَّ كمعلِّم اأخالقي عظيم، لكني ال اأقبل ادِّ

د اإن�شان وقال ما قاله عن نف�شه، 
َّ
بمثل هذا الكالم. فاإن كان ي�شوع ُمَجر

ال�شيطان  اأو  َمجنون  ا  اإمَّ هو  بل  اأخالقًيا،  ُمَعلًِّما  يكون  اأن  يمكن  فال 

ُجل 
َّ
ا اأن يكون هذا الر بذاته. اأنت �شاحب القرار. ُخذ قرارك بنف�شك. فاإمَّ

ا اأن يكون مجنوًنا واأكثر من مجنون. بعبارة  ابن اهلل )وهو كذلك(، واإمَّ

اأخرى، يمكنك اأن ُت�ْشِكَته الأّنه مجنون، اأو اأن تب�شق عليه وتقتله الأّنه 

ا واإلًها. لكن ال تختلق اأفكاًرا  �شيطان؛ اأو يمكنك اأن تجثو له وتدعوه ربًّ

المجال  لنا  لم يترك  ب�شري عظيم. فهو  ُمَعلِّم  د 
َّ
ُمَجر غريبة عن كونه 

لنقول هذا، وال َحتَّى اأراد ذلك."164

ا" "ُقْل لنا َجْهَرً

الكتاب  في  ي�شوع  يقول  اأين  "اأخبرني  اأحدهم:  لي  يقول  الآخر،  وقٍت  من 

المقدَّ�س ‘اأنا اهلل’. وقد حاول القادة الدينيُّون في اأيام ي�شوع اأن ُيجبروه على 

قول ذلك. فقال لهم ي�شوع: 

ًعى ... 
ْ

"اأََنا ُهَو اْلَباُب. اإِْن َدَخَل بِي اأََحٌد َفَيْخُل�ضُ َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمر
َنا؟ اإِْن ُكْنَت اأَْنَت اْلَم�ِشيَح  ُق اأَْنُف�شَ َفاْحَتاَط بِهِ اْلَيُهوُد َوَقاُلوا َلُه: ‘اإلى َمَتى ُتَعلِّ

الأَْعَماُل  ُتْم ُتوؤِْمُنوَن. اَ ي ُقْلُت َلُكْم َوَل�شْ وُع: ‘اإِنِّ اأََجاَبُهْم َي�شُ َفُقْل َلَنا َجْهًرا’. 

اأََنا َوالآُب َواِحٌد’. َفَتَناَوَل اْلَيُهوُد 
 
َهُد لِي ...  َت�شْ

َ
تِي اأََنا اأَْعَمُلَها بِا�شم اأَبِي ِهي الَّ

اأََرْيُتُكْم  َنًة  َح�شَ َكثِيَرًة  ْعَمااًل  ‘اأَ وُع:  َي�شُ اأَجاَبُهْم 
َ

لَِيْرُجُموُه.  ِحَجاَرًة  ا  اأَْي�سً

ُه اْلَيُهوُد َقائِلِيَن: 
َ
ُجُموَننِي؟’ اأََجاب

ْ
 َعَمل ِمْنَها َتر

ِّ
ي َبِب اأَ اأَبِي. بِ�شَ ِمْن ِعْندِ 

اٌن  َك َواأَْنَت اإِْن�سَ نٍ، َبْل لأَْجِل َتْجدِيٍف، َفاإِنَّ َنا َنْرُجُمَك لأَْجِل َعَمل َح�سَ "‘َل�سْ
ا 10: 9، 25-24، 33-30(. َك اإِلًها’" )اإنجيل يوحنَّ َتْجَعُل َنْف�سَ

17      َمْن يَكوُن هذا؟
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َواالآُب  "اأَنا  قال:  الأّنه  ي�شوع؟  يرجموا  اأن  هوؤالء  الدِّين  رجال  اأراد  لماذا 

َواِحٌد". فوفًقا لتفكيرهم، كان ما قاله ي�شوع عن وحدته مع اهلل ُيَعدُّ َتجديًفا 

هو  "الرب  قائلين:  اإيمانهم  عن  دوًما  اأْعَربوا  اأنف�شهم  اليهود  اأنَّ  غير  ا(.  )ُكْفَرً

اإلهنا، الربُّ واحد ]الوحدانيَّة الجاِمَعة[". اأما ي�شوع، فكان ُيعلن ذاته ب�شفته 

اتهام  �َشَبب   وكان هذا هو 
165

الدوام. الذي كان هو واهلل واحًدا على  ابن اهلل 

اليهود له بالتجديف. 

فهو  وكلمته.  اهلل  ابن  ب�شفته  االأزلي  بوجوده  يوًما  ي�شوع  يتفاخر  لم 

على  عا�س  لكنه  اهلل!"  هو  اأنا  اهلل،  هو  "اأنا  قائاًل:  �شوته  باأعلى  ُيعلن  لم 

وخ�شوع  تاٍم  بتوا�شٍع  يعي�شوا:  اأن  جميًعا  للب�شر  اأراد  كما  االأر�س  هذه 
 

كامٍل هلل. 

َنَزْلُت  َقْد  ي  نِّ
"الأَ يقول:  اأن  ا�شتطاع  الذي  الوحيد  ال�شخ�س  هو  ي�شوع  لكنَّ 

ا  َلنِي" )اإنجيل يوحنَّ ْر�سَ
اأَ ذِي  الَّ َم�ِسيَئَة  َبْل  َم�ِسيَئتِي،  َماءِ، َلْي�سَ لأَْعَمَل  ِمَن ال�شَّ

6: 38(. وهكذا، فقد َتَجلَّى مجد ي�شوع في توا�شعه لي�شير ابن الإن�شان رغم 

كونه ابن اهلل. 

الة  ب ي�شوع اأن ُيعلن عن ذاته بطرق متوا�شعة وفعَّ
ّ
وهكذا، فقد اختار الر

ها  ة، جاء َرُجل غني اإلى ي�شوع وخاطبه قائاًل: "اأيُّ
َّ
في الوقت نف�شه. فذات َمر

اأََحٌد  َلْي�َض  الًِحا؟  �شَ َتْدُعوِني  "لَِماَذا  ي�شوع:  �شاأله  وعندها،  الُِح!"  ال�صَّ م  الُمَعلِّ

ُجل 
َّ
الر ذلك  َيُكن  لم   .
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)19  :18 لوقا  )اإنجيل  اهلُل"  َوُهَو  َواِحٌد  اإِالَّ  الًِحا  �شَ

الغني يوؤمن اأنَّ ي�شوع هو اهلل. لِكنَّ ي�شوع – الذي هو التج�شيد الكامل لل�شالح 

االإلهي – �شاعده على تجميع ِقَطع االأُحجية مًعا لكي َيعرف من هو بالحقيقة. 
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وهو يريدنا اأن ُندرك حقيقته بدورنا.

أقوال ُتْثِبُتها أفعال

اأظهرت الُمعجزات الكثيرة والعظيمة التي �شنعها ي�شوع �ُشلطانه على كافة 

الخطايا،  النا�س، وغفر  اأفكار  فقد عرف  الخاطئة.  ال�شاقطة  الخليقة  عنا�شر 

اأ الرياح، واأمر االأرواح ال�شريرة  و�شاعف الخبز وال�شمك لكي ُيطعم االآالف، وَهدَّ

اأو لم�شة منه ي�شفي المر�شى، ويجعل الُعرج يم�شون،  بالرحيل. وكان بكلمة 

االأنبياء،  اأ  تنبَّ فكما  َيقومون.  والموتى  َي�شمعون،  مَّ  وال�شُ ُيب�شرون،  والُعمي 
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ب على االأر�س".

ّ
كان الم�شيح هو "ذراع الر

عيونهم  فتحوا  للذين  كيانه  اأجزاء  كّل  في  الفائق  ي�شوع  جالل  ظهر  لقد 

ليروه. كما اأنَّ اأعماله اأثبتت كلماته. فمثاًل، قال ي�شوع عن نف�شه )كما قراأنا 

اإعادة  اأثبته من خالل  لقد  اأثبت كالمه؟  لكن كيف  "الحياة".  اإنه  قبل قليل( 

الحياة اإلى الموتى. 

فقد وقف ي�شوع ذات يوم اأمام قبر لعازر )وهو َرُجل كان قد مات قبل اأربعة 

البكاء  تتوقف عن  اأن  الَميِّت  ل�شقيقة  وقال  داخل كهف(  قبر  ُودفن في  اأيام 

َيُقوُم ِفي  ُه �شَ نَّ
َلُم اأَ

ْ
ع الأنَّ اأخاها �شيحيا من جديد. وعندها، قالت لي�شوع: "اأََنا اأَ

اْلقَِياَمةِ، ِفي اْلَيْوِم االأَِخيرِ." فَقاَل َلَها َي�ُشوُع: "اأََنا ُهَو اْلقَِياَمُة َواْلَحَياُة. َمْن اآَمَن 

ا 11: 25-24(.  َيْحَيا" )اإنجيل يوحنَّ بِي َوَلْو َماَت َف�شَ

ولكي ُيثبت حقيقة كالمه �شرخ ب�شوت عظيم: "ِلَعاَزُر، َهُلمَّ َخاِرًجا! َفَخَرَج 

َلُهْم  َفَقاَل  ِبِمْنِديل.  َمْلُفوٌف  َوَوْجُهُه  ِباأَْقِمَطٍة،  ُبوَطاٌت 
ْ
َمر َوِرْجاَلُه  َوَيَداُه  اْلَمْيُت 

َفَعَل  َما  َنَظُروا   ... ِذيَن  الَّ اْلَيُهوِد  ِمَن  َفَكِثيُروَن  َيْذَهْب’.  َوَدُعوُه  ‘ُحلُّوُه  َي�ُشوُع: 

ا َفَعَل  ي�ِشيِّيَن َوَقاُلوا َلُهْم َعمَّ
ِّ
ْوا اإلى اْلَفر ا َقْوٌم ِمْنُهْم َفَم�شَ مَّ

َي�ُشوُع، اآَمُنوا ِبِه. َواأَ

ِلَيْقُتُلوا  اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاُء  َفَت�َشاَوَر 
 
ِلَيْقُتُلوُه... َت�َشاَوُروا  اْلَيْوِم  ذِلَك  َفِمْن 

 
َي�ُشوُع...

نَّ َكِثيِريَن ِمَن اْلَيُهوِد َكاُنوا ِب�َشَبِبِه َيْذَهُبوَن َوُيوؤِْمُنوَن ِبَي�ُشوَع" 
ا، الأَ ِلَعاَزَر اأَْي�شً

.
169

ا 11: 43-46، 53؛ 12: 11-10( )اإنجيل يوحنَّ

ما اأق�شى قلوب الب�شر!

قلوب قاسية

الدينيُّون  القادة  حد  اتَّ المتزايدة،  و�َشعبيَّته  ي�شوع  اإعالنات  �شوء  في 

وال�شيا�شيُّون لتحقيق هدف واحد اأال وهو اإ�شكاته! وكانوا يبحثون بياأ�س عن 

17      َمْن يَكوُن هذا؟
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ُجل الكامل الوحيد الذي ولد 
َّ
اأي �شبب التهامه واإعدامه. لكن كيف َيتَِّهمون الر

على هذه االأر�س؟ 

في يوم �شبت، وبينما كان ي�شوع ُيَعلِّم في الَمْجَمع...

ْبِت؟  فِيهِ ِفي ال�شَّ اُروا ُيَراِقُبوَنُه: َهْل َي�شْ ٌة. َف�شَ "َكاَن ُهَناَك َرُجٌل َيُدُه َيابِ�شَ
ِط!’ ُثمَّ  ُة: ‘ُقْم ِفي اْلَو�شْ ذِي َلُه اْلَيُد اْلَيابِ�شَ ُجِل الَّ

َّ
َتُكوا َعَلْيهِ. َفَقاَل لِلر  َي�شْ

ْ
لَِكي

؟ َتْخلِي�ضُ َنْف�ٍض اأَْو 
ِّ

ر  ِفْعُل ال�شَّ
ْ

ْبِت ِفْعُل اْلَخْيرِ اأَو َقاَل َلُهْم: ‘َهْل َيِحلُّ ِفي ال�شَّ

ٍب، َحزِيًنا َعَلى ِغاَلَظةِ ُقُلوِبِهْم،  َكُتوا. َفَنَظَر َحْوَلُه اإَِلْيِهْم بَِغ�شَ َقْتٌل؟’ َف�شَ

ِحيَحًة َكاالأُْخَرى. َفَخَرَج  َها، َفَعاَدْت َيُدُه �شَ ُجِل: ‘ُمدَّ َيَدَك’. َفَمدَّ
َّ

َوَقاَل لِلر

�شيا�شي[  ]حزب  يَن  اْلِهيُروُد�ِسيِّ َمَع  لِْلَوْقِت  ديني[  ]حزب  وَن  ي�ِسيُّ اْلَفرِّ

وُع َمَع َتَلِميذِهِ اإلى اْلَبْحرِ،  َرَف َي�شُ اَوُروا َعَلْيهِ لَِكْي ُيْهلُِكوُه. َفاْن�شَ َوَت�سَ

َة  لِيَم َوِمْن اأَُدوِميَّ ةِ َوِمْن اأُوُر�شَ  ِمَن اْلَجلِيِل َوِمَن اْلَيُهوِديَّ
ٌ

َوَتبَِعُه َجْمٌع َكثِير

ِمُعوا َكْم  ، اإِْذ �شَ ٌ
ْيَداَء، َجْمٌع َكثِير وَر َو�شَ ذِيَن َحْوَل �شُ . َوالَّ ُدنِّ

ْ
َوِمْن َعْبرِ االأُر

َبِب اْلَجْمِع،  ِغيَرٌة لِ�شَ فِيَنٌة �شَ َنَع اأََتْوا اإَِلْيهِ. َفَقاَل لَِتَلِميذِهِ اأَْن ُتَلِزَمُه �شَ �شَ

ُه ُكلُّ  ى َوَقَع َعَلْيهِ لَِيْلِم�شَ َفى َكثِيرِيَن، َحتَّ ُه َكاَن َقْد �شَ نَّ
 اَل َيْزَحُموُه، الأَ

ْ
َكي

َرَخْت َقائَِلًة:  ْت َلُه َو�شَ
َّ

ُة ِحيَنَما َنَظَرْتُه َخر
َ

جِ�ش َواُح النَّ
ْ
َمْن ِفيهِ َداٌء. َواالأَر

ُق�س 3: 11-1(.
ْ
َك اأَْنَت اْبُن اهللِ!’" )اإنجيل َمر ‘اإِنَّ

الشياطين َتعرف يسوع

فقد  لهذا  المر�شى؛  َي�شفي  الذي  ُجل 
َّ
الر هذا  ة  تعرف هويَّ ال�شياطين  كانت 

خاطبته بلقبه الالئق و�شرخت قائلة: "اأنت ابُن اهلل!" اأجل، كانت تلك المالئكة 

ال�شاقطة تعرف تاريخه االأ�شبق. فقبل اآالف ال�شنين، راأت تلك ال�شياطين ُقدرته 

حين  ارتعبت  اأنها  كما  واالأر�س.  ال�شماوات  خلق  حين  الفائقَتين  وحكمته 

اإبلي�س  اأن تتبع  اأن اختارت  رت اليوم الذي طردها فيه من َمح�شره بعد  تذكَّ

 واالآن ها هو على االأر�س يعي�س بين الب�شر!
170

ده.
ُّ
في ع�شيانه وتمر

بداأت  قد  الخطيَّة  لعنة  وكانت  يتزعزع.  )اإبلي�س(  رئي�شها  �ُشلطان  كان 

باقتحام  المراأة(  ن�شل  )ب�شفته  بنف�شه  االأزلي  االبن  قام  فقد  بالزَّوال؛ 

قائلة:  النج�شة و�شرخت  االأرواح  تلك  له  ت 
َّ
َخر فقد  لهذا  و�ُشلطانها.  ِنطاقها 

عليه  يت�شاورون  الدينيُّون  القادة  كان  االأثناء،  تلك  في  اهلِل!"  اْبُن  اأَْنَت  َك  ""اإِنَّ
"لكي َيقتلوه."

الذين جاوؤوا  االأ�شخا�س  ة على مجموعة من  الق�شَّ �َشَرْدُت هذه  ة، 
َّ
َمر ذات 

ال�شياطين  معقول!  غير  "هذا  قائاًل:  اأحدهم  َعلَّق  انتهيت  وعندما  لزيارتي. 

احترمت ي�شوع اأكثر مّما فعل القادة الدينيُّون!"

اإنه �شيء َي�شُعب ت�شديقه، لكنه حدث بالفعل!

17      َمْن يَكوُن هذا؟
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ة اهلل األزليَّة ِخطَّ

بِّ ُمْنُذ الأََزِل َجِميُع اأَْعَمالِهِ."
َّ

"َمْعُلوَمٌة ِعْنَد الر
�ُشل 15: 18(

ُّ
)اأعمال الر

قبل اأن يبداأ الزمن، كان لدى اهلل خّطة وا�شحة ل�شعبه. وفي اليوم الذي 
ب باإعالن تلك الخّطة �شيًئا ف�شيًئا. 

ّ
َثت فيه الخطيَّة العائلة الب�شرية، بداأ الر َلوَّ

وؤيا 10: 7(.
ُّ
وُي�شير الكتاب المقدَّ�س اإلى هذه الخّطة على اأنها "�ِشرُّ اهلل" )�ِشْفر الر

ا لمعظم النا�س. رغم 
ًّ
د اهلل وخطته للب�شرية �ِشر وحتى يومنا هذا، يبقى َق�شْ

ُهوِر َوُمْنُذ االأَْجَياِل، ... االآَن َقْد اأُْظِهَر" )ر�شالة  ّر اْلَمْكُتوم ُمْنُذ الدُّ ذلك فاإنَّ "ال�سِّ

كولو�شي 1: 26(.

أكثر امتياًزا من األنبياء

من  امتياًزا  اأكثر  اأننا  نجد  ور�شالته،  اهلل  ة  ق�شَّ بفهم  االأمر  يتعلَّق  حين 

ا  اأمَّ الكامل،  اهلل  اإعالن  لدينا  فنحن  المقدَّ�س.  الكتاب  كتبوا  الذين  االأنبياء 

نقراأ  اأن  ن�شتطيع  اأننا  كما  زمانهم.  في  اكتمل  قد  اهلل  اإعالن  يكن  فلم  ُهم 

ا ُهم فلم يكن باإمكانهم ذلك الأنَّ �ِشفر الروؤيا لم َيُكن قد  نهاية كتاب اهلل، اأمَّ

 

ُكتب بعد. 

ْعَمةِ  النِّ َعِن  اأُوا  َتَنبَّ ذِيَن  الَّ اأَْنبَِياُء،  َعْنُه  َوَبَحَث  �َض  َفتَّ ذِي  الَّ "...اْلَخَل�ضَ 
ذِي َكاَن َيدِلُّ َعَلْيهِ ُروُح   َما اْلَوْقُت الَّ

ْ
 َوْقٍت اأَو

ُّ
لُِكْم، َباِحثِيَن اأَي

ْ
تِي الأَج الَّ

تِي  تِي لِْلَم�ِشيِح، َواالأَْمَجاِد الَّ ِهَد بِاالآاَلِم الَّ َبَق َف�شَ ذِي ِفيِهْم، اإِْذ �شَ اْلَم�ِشيِح الَّ

ُهْم َلْي�سَ لأَْنُف�ِسِهْم، َبْل َلَنا َكاُنوا َيْخدُِموَن ِبهذِِه  ذِيَن اأُْعلَِن َلُهْم اأَنَّ َبْعَدَها. الَّ

وِح 
ُّ

ُروُكْم ِفي الر ذِيَن َب�شَّ تِي اأُْخبِْرُتْم ِبَها اأَْنُتُم الآَن، بَِوا�ِشَطةِ الَّ الَّ الأُُمورِ 

َعَلْيَها"  لَِع  َتطَّ اأَْن  اْلَماَلِئَكُة  َتِهي  َت�سْ تِي  الَّ َماءِ.  ال�شَّ ِمَن  ِل  �شَ
ْ

اْلُمر اْلُقُد�ِض 

)ر�شالة ُبطر�س االأولى 1: 12-10(. 

لماذا أخفى اهلل خّطته

ط للقيام  ي�شاأل البع�س: "لماذا لم ُيخبر اهلل االإن�شان ال�شاقط فوًرا بما ُيَخطِّ

ة؟"  به؟" اأو "لماذا اأحاط اهلل ر�شالته بطابع من ال�شريَّ

 – دنا  َزوَّ ه  اأنَّ اإالَّ  تف�شير،  باأي  لنا  يدين  ال  الكون  اإله  اأنَّ  من  الرغم  على 

ته عن االإن�شان.  اإخفائه لخطَّ – ببع�س المعلومات عن �شبب  بُمقت�شى ُلطفه 

بالحكمة  ُمَغلَّفة  تدريجّية  ب�شورة  برنامجه  عن  يك�شف  اأن  اهلل  اختار  فقد 

لالأ�شباب الرئي�شية الثالثة التالية: 

عن  اهلل  ك�شف  فقد  وال�شاد�س،  الخام�س  الف�شَلين  في  اأو�شحنا  كما  اأواًل، 

والرموز  النبوءات  من  ُتح�شى  ال  باأعداد  دها  واأيَّ تدريجيَّة  ب�شورة  خّطته 

ة ر�شالة اهلل الواحد الحقيقي. حَّ د االأجيال القادمة من �شِ وال�شهود لكي تتاأكَّ

اإالَّ الذين يبحثون عن الحّق  ثانًيا، ك�شف اهلل عن َحقِّه بطريقة ال ُيدركها 

بكّل قلوبهم. "َمْجُد اهللِ اإِْخَفاُء االأَْمرِ، َوَمْجُد اْلُمُلوِك َفْح�ضُ االأَْمرِ" )�ِشْفر االأمثال 

25: 2(. فالكثيرون ال يعثرون على الحقيقة لنف�س ال�شبب الذي ال يعثر فيه 

171
الل�س على رجال ال�شرطة: الأنهم ال ُيريدون ذلك.

ثالًثا، لقد اأخفى اهلل خّطته لكي ُيخفيها عن ال�شيطان واأتباعه. 

ة اهلل األزليَّة 18      ِخطَّ
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اهلُل  َبَق  �شَ تِي  الَّ اْلَمْكُتوَمةِ،  اْلِحْكَمةِ  �ِسّر:  ِفي  اهللِ  ِبِحْكَمةِ  ُم  َنَتَكلَّ "َبْل 
هَذا  ُعَظَماِء  ِمْن  اأََحٌد  َيْعَلْمَها  َلْم  تِي  الَّ لَِمْجدَِنا،  ُهوِر  الدُّ َقْبَل  َنَها  َفَعيَّ

كورنثو�س  )ر�شالة  اْلَمْجدِ"  َربَّ  َلُبوا  �سَ َلَما  َعَرُفوا  َلْو  لأَْن  ْهرِ،  الدَّ

االأولى 2: 8-7(. 

لما  بتدميرهم  ق�شت  التي  الكاملة  اهلل  خّطة  واأتباعه  ال�شيطان  َفِهم  فلو 

فعلوا ما فعلوه. لهذا، و�شع اهلل خّطته بطريقة جعلت اّلذين اأرادوا اأن ُيف�شدوها 

مونها باأنف�شهم! لكن ما هي هذه الخّطة؟  ُيَتمِّ

الِفداء!

اإلى العالم لكي  وعد اهلل باإر�شال ُمَخلِّ�س بال خطيَّة )ب�شفته ن�شل المراأة( 

ر ن�شل اآدم العا�شي من اللعنة االأبدية. وفي اللحظة المنا�شبة من تاريخ 
ِّ
ُيَحر

م اهلل وعده.  الب�شرية، َتمَّ

اْمَراأٍَة،  ِمِن  َمْوُلوًدا  اْبَنُه  اهلُل  َل  �شَ
ْ
اأَر َماِن،  الزَّ ِمْلُء  َجاَء  ا  َلمَّ "َولِكْن 

 "
َ

ي َبنِّ اُمو�ِض، لَِنَناَل التَّ ذِيَن َتْحَت النَّ الَّ لَِيْفَتدَِي  اُمو�ِض،  َمْوُلوًدا َتْحَت النَّ

ة 4: 5-4(.  )ر�شالة غالطيَّ

فداء االإن�شان يعني ا�شترداده اأو �ِشراءه عن طريق دفع الثمن المطلوب. 

باي في كاليفورنيا، وكانت لدّي كلبة �شغيرة اأُطعمها  ن�شاأُت في فترة �شِ

اأعود من المدر�شة.  واأعتني بها واألعب معها. وكانت تتبعني وتبتهج عندما 

 لبع�س الوقت ثم تعود. وذات يوم، ُعدت 
ِّ
واأحياًنا، كانت الكلبة تتنزَّه في الحي

عليها.  اأعثر  اأن  دون  نومي  وقت  حان  هناك.  الكلبة  تكن  ولم  المدر�شة  من 

وفي اليوم التالي، اقترح اأبي اأن اأّت�شل بماأوى الحيوانات االأليفة القريب الذي 

ياأوي القطط والكالب ال�شالَّة لفترة محدودة. فاإن لم ُيطالب بها اأحد لفترة 

ما، كانوا يقتلونها. 

اّت�شلت بالماأوى فقالوا لي اإنَّ لديهم كلبة بموا�شفات كلبتي. كانت كلبتي 

لَّت الطريق ولم تتمّكن من العودة اإلى البيت الى اأن عثرت عليها دورية  قد �شَ

الكالب ال�شالَّة وو�شعتها في ذلك الماأوى. وهكذا، اأ�شبحت كلبتي محجوزة 

في القف�س وغير قادرة على تخلي�س نف�شها. ولو لم اأّت�شل بهم واأطالب بها 

لكانت ماتت وانتهت حياتها. 

 
َّ
ذهبت اإلى الماأوى ال�شتعادة كلبتي، لكنَّ الم�شوؤول قال لي اإنه ينبغي علي

الكالب  ترك  يجوز  ال  القانون،  فبموجب  ماليَّة ال�شتعادتها.  غرامة  اأدفع  اأن 

المطلوبة  "الِفدية"  في الطرقات وحدها دون ُمرافق لها. وهكذا، فقد دفعت 

الإطالق �شراح كلبتي. وكم كانت فرحتها حين خرجت من ذلك القف�س الرهيب 

ورجعت اإلى ال�شخ�س الذي يهتم بها! لقد تمَّ فداوؤها. 

نحن  حالتنا  عن  لمحة  ُتعطينا  طفولتي  في  اختبرتها  التي  ة  الق�شَّ هذه 

هناك  تكن  لم  بالموت،  علينا  ومحكوًما  دين 
ِّ
ُمتمر ُخطاة  فب�شفتنا  الب�شر. 

طريقة يمكننا من خاللها اأن ُننقذ اأنف�شنا باأنف�شنا. لذلك، اأر�شل اهلل ابنه اإلى 

العالم لكي َيفتدينا عن طريق َدْفع الفدية المنا�شبة. لكنَّ الثمن كان اأغلى من 

ا.  اأن يدفعه اأيٌّ ِمنَّ

ِهَي  َوَكرِيَمٌة  َعْنُه.  اَرًة  َكفَّ اهلَل   
َ

ُيْعِطي َواَل  ِفَداًء،  اَن  االإِْن�شَ َيْفدَِي  َلْن  "االأَُخ 
)المزمور  اْلَهاِوَيةِ..."  َيدِ  ِمْن  َنْف�ِشي  َيْفدِي  اهلُل  َما  اإِنَّ  ... ُنُفو�ِسِهْم  ِفْدَيُة 

 

.)15 ،7 :49

لكن ما هو ثمن فدائنا؟ 

َثَمن َيكِشُفه األنبياء

الُمتعلِّقة  اهلل  ة  ُنبوَّ عن  لمحة  التكوين  �ِشْفر  من  الثالث  الف�شل  في  راأينا 

اإلى ما قاله  اأخرى  ة 
َّ
َمر ال�شيطان. فلن�شتمع  بخّطته لفداء الخطاة من قب�شة 

اهلل لل�شيطان:

ة اهلل األزليَّة 18      ِخطَّ
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َحُق  َي�شْ ُهَو  لَِها.  َوَن�شْ لِِك  َن�شْ َوَبْيَن  اأَةِ، 
ْ

اْلَمر َوَبْيَن  َبْيَنِك  َعَداَوًة  ُع  "َواأَ�شَ
َحقِيَن َعقَِبُه" )�ِشْفر التكوين 3: 15(. ِك، َواأَْنِت َت�شْ َراأْ�شَ

لخّطته  ُمْحَكًما  �شرًيا  ًطا  ُمخطَّ اهلل و�شع  اأنَّ  الكلمات  َنرى من خالل هذه 

التي ت�شتهدف التعامل مع ال�شيطان والخطيَّة بطريقة ُتالئم طبيعته الُمَقدَّ�شة. 

فقد اأعلن الربُّ اأنَّ َم�شيًحا فادًيا �شياأتي ليهزم ال�شيطان وي�شحق "راأ�شه". كما 

ا اأنَّ ال�شيطان �َشَي�ْشَحق "َعِقب" الم�شيح.  ة اأعلنت اأي�شً اأنَّ الُنُبوَّ

َحقِيَن َعقَِبُه". ِك، َواأَْنِت ]ال�شيطان[ َت�شْ �سَ
َحُق َراأْ "ُهَو ]الم�شيح[ َي�شْ

ة الُمترجمة  كيف كان ن�شل المراأة �شَي�شحق راأ�س ال�شيطان؟ اإنَّ الكلمة الِعبريَّ

�س 
َّ
يتعر �شوف  ة،  ُبوَّ النُّ هذه  وبح�شب  "َيْك�ِشر".  اأو  م"  "ُيَحطِّ تعني  "َي�ْشَحق" 

منها.  �شفاء  ال  ُمميًتا  �شيكون  االأ�شرار  اأحد  َلِكنَّ  حق؛  لل�شَّ وال�شيطان  الم�شيح 

ر الَقَدم(  ا ان�شحاق الَعِقب )ُموؤَخَّ فان�شحاق الراأ�س يوؤدي اإلى موت �شاحبه؛ اأمَّ

فال يوؤدي اإلى موت �شاحبه. 

اأ باأنَّ الفادي �شينت�شر على ال�شيطان في النهاية على الرغم  كان اهلل يتنبَّ

ال�شيطان واأتباعه. وفي وقت  التي �َشُيْحِدُثها  "الجروح"  اأو  �شو�س" 
ُّ
"الر من 

الحق، اأوحى اهلل للنبي داود بكتابة هذه الكلمات عن الم�شيح: 

" )المزمور 22: 16(. "َثَقُبوا َيَديَّ َورِْجَليَّ

ا عن ج�شد الم�شيح الذي لن يف�شد في القبر رغم موته.  اأ داود اأي�شً كما تنبَّ

فالُمَخلِّ�س الموعود �شَيهِزم الموت:

اًدا" )المزمور 16: 10(. َك َيَرى َف�سَ "َلْن َتَدَع َتقِيَّ

اأ النبي اإ�شعياء عن الغاية من اآالم الم�شيح وموته وقيامته:  وقد تنبَّ

َلِمَنا  اآَثاِمَنا. َتاأِْديُب �شَ ُحوٌق لأَْجِل  "َوُهَو َمْجُروٌح لأَْجِل َمَعا�ِسيَنا، َم�شْ
اإِْن َجَعَل  َحَقُه بِاْلَحَزِن.  َي�شْ بِاأَْن   

َّ
ر َف�شُ بُّ 

َّ
الر ا 

َّ
اأَم

 
... فِيَنا  �شُ َوبُِحُبرِهِ  َعَلْيهِ، 

َتْنَجُح"  بَِيدِهِ  بِّ 
َّ

الر ُة 
َّ

ر َوَم�شَ اُمُه، 
َّ
ي اأَ َتُطوُل  ًل  َن�شْ َيَرى  اإِْثمٍ  َذِبيَحَة  ُه  َنْف�شَ
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)�ِشْفر اإ�شعياء 53: 5، 10(.

اأر�شله  الذي  الم�شيح  وقتل  بتعذيب  النا�س  �شُيقنع  ال�شيطان  اأنَّ  فرغم 

اهلل، اإالَّ اأنَّ كّل �شيء �شيتّم بموجب الخّطة التي ك�شفها االأنبياء. و�شوف 

تكون النتيجة النهائّية هي االنت�شار التاّم للم�شيح. 

كلمات الحكمة واإلنذار

كتب الملك داود قبل والدة الم�شيح باألف �شنة:

�ِض، 
ْ
ُعوُب ِفي اْلَباِطِل؟ َقاَم ُمُلوُك االأَر َر ال�سُّ ِت الأَُمُم، َوَتَفكَّ "لَِماَذا اْرَتجَّ

َماَواِت  اِكُن ِفي ال�شَّ ل�شَّ اَ
 
بِّ َوَعَلى َم�ِسيِحهِ ... اُء َمًعا َعَلى الرَّ وؤَ�شَ ُّ

َر الر
َ

َوَتاآم

ا اأََنا َفَقْد 
َّ

ُجُفُهْم بَِغْيِظهِ. "اأَم
ْ

بِهِ، َوَير ُم َعَلْيِهْم بَِغ�شَ َيَتَكلَّ َحُك... ِحيَنئِذٍ  َي�شْ

ُبوا  دَّ
ُلوا. َتاأَ َها اْلُمُلوُك َتَعقَّ

ُّ
ْحُت َملِِكي َعَلى َجَبِل ُقْد�ِشي ... َفاالآَن َيا اأَي َم�شَ

ُلوا ]اأْكرِموا[  بَّ بَِخْوٍف، َواْهتُِفوا بَِرْعَدٍة. َقبِّ
َّ

�ِض. اْعُبُدوا الر
ْ
اَة االأَر َيا ُق�شَ

ُبُه.  َغ�شَ قُِد  تَّ َ
ي َقلِيل  َعْن  ُه  نَّ

الأَ رِيِق.  الطَّ ِمَن  َفَتبِيُدوا  َب  َيْغ�شَ لَِئلَّ  َن 
ْ
االب

ِكلِيَن َعَلْيهِ" )المزمور 2: 2-1، 6-4، 12-10(. ُطوَبى لَِجِميِع اْلُمتَّ

د  ُيَردِّ التقليدية،  الوطنية  الريا�شة  الم�شارعة  ُتعتبر  حيث  ال�شنغال  في 

النا�س الَمَثل التالي: 

"يجب على البي�شة اأالَّ تت�شارع مع َحَجر."

لكن لماذا ُتخطئ البي�شة اإن ت�شارعت مع حجر؟ الأنَّ البي�شة ال تملك اأية 

بِّ َوَعَلى َم�ِشيِحهِ"؛ 
َّ

فر�شة للفوز! وهكذا هي حال الذين "َتاآَمَروا َمًعا َعَلى الر

173
ر  ِفي اْلَباِطِل". َفُهْم لن يفوزوا اأبًدا. فالمقاومة �شّد خّطة اهلل هي "اَلَتفكُّ

ا هذا المثل: د النا�س في ال�شنغال اأي�شً وُيردِّ

ة اهلل األزليَّة 18      ِخطَّ
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اب ال�شجرة التي ي�شتظلُّ بها." "ال يقطع الَحطَّ
في هذه المنطقة الجافة من العالم، توجد في ُمعظم الُقرى �شجرة كبيرة 

هذه  احة" 
َّ
الر "�شجرة  اإنَّ  القرية.  النا�س؛ وهي تتمركز في و�شط  َي�شتظّل بها 

ن للقرويِّين مكاًنا َيحتمون فيه من حرارة النهار الُملتهبة. كما اأنها مكان  توؤمِّ

لال�شترخاء والتحدُّث و�ُشرب ال�شاي. لهذا، كيف �شيكون رّد فعل القرويين اإذا 

�شي�شتنكرون ذلك  اأنهم  الموؤّكد  الراحة"؟ من  "�شجرة  وبداأ بقطع  اب  َحطَّ جاء 

ويوقفونه فوًرا! 

اب الذي ُيحاول  اإنَّ كّل الذين يقفون �شّد خّطة اهلل للفداء هم مثل ذلك الَحطَّ

لة. لكنهم لن ُيفِلحوا. قطع �شجرة القرويِّين الُمف�شَّ

َن 
ْ
ُلوا االب �ِض ... َقبِّ

ْ
اَة االأَر ُبوا َيا ُق�شَ دَّ

ُلوا. َتاأَ َها اْلُمُلوُك َتَعقَّ
ُّ
"َفاالآَن َيا اأَي

ُطوَبى  ُبُه.  َغ�شَ قُِد  َيتَّ َقلِيل  َعْن  ُه  نَّ
الأَ رِيِق.  الطَّ ِمَن  َفَتبِيُدوا  َب  َيْغ�شَ لَِئلَّ 

ِكلِيَن َعَلْيهِ" )المزمور 2: 10، 12(. لَِجِميِع اْلُمتَّ

ة اهلل ُعيون ُمغلقة أمام خطَّ

تالميذه  ُيَعلِّم  ي�شوع  بداأ  االأر�س،  على  خدمته  من  االأخيرة  االأ�شابيع  في 

اأنَّ القادة ال�شيا�شيِّين والدينيِّين �شيتاآمرون عليه وَي�شعون لقتله بداًل من اأن 

َيقبلوه ملًكا على قلوبهم. لكنَّ االأمر الذي لم يفهمه االأ�شخا�س الذين تاآمروا 

ُتثقب  االأنبياء: ف�شوف  اأنهم �شي�شاركون بتنفيذ ما تنباأ عنه  لقتل ي�شوع هو 

يدا الم�شيح وقدماه؛ وهذا جزء من خّطة اهلل لفداء ن�شل اآدم العا�شي والعاجز 

واإنقاذه من قب�شة ال�شيطان. 

ُه َيْنَبِغي اأَْن َيْذَهَب اإلى  نَّ
اأَ وُع ُيْظِهُر لَِتَلِميذِهِ  "ِمْن ذلَِك اْلَوْقِت اْبَتَداأَ َي�شُ

َوُيْقَتَل،  َواْلَكَتَبةِ،  اْلَكَهَنةِ  اءِ  َوُروؤَ�شَ ُيوِخ  ال�شُّ ِمَن  َكثِيًرا  َم  َوَيَتاأَلَّ لِيَم  اأُوُر�شَ

َقائًِل:  َيْنَتِهُرُه  َواْبَتَداأَ  اإَِلْيهِ  ُبْطُر�ضُ  َفاأََخَذُه  َيُقوَم.  الِِث  الثَّ اْلَيْوِم  َوِفي 

ي  : ‘اْذَهْب َعنِّ ! اَل َيُكوُن َلَك هَذا!’ َفاْلَتَفَت َوَقاَل لُِبْطُر�ضَ اَك َيا َربُّ ‘َحا�شَ

ا�ِس’"  ِبَما لِلنَّ لِكْن  ِبَما هللِ  َتْهَتمُّ  َل  َك  َمْعَثَرٌة لِي، لأَنَّ اأَْنَت  ْيَطاُن!  َيا �سَ

)اإنجيل َمتَّى 16: 23-21(. 

قائاًل:  ُيجادل  �شمعته  �شخ�س  لتفكير  ُم�شابًها  ُبطر�س  تفكير  كان 

هذا  حال  هي  وكما  ًجا!".  متزوِّ اأعزًبا  الم�شلوب  الم�شيح  "ُي�شبه 
اأنَّ الم�شيح �شيقوم على  ك، لم َيفهم ُبطر�س خّطة اهلل. فقد ظنَّ  الُمت�َشكِّ

لل�شلب  يخ�شع  اأن  عن  ا  عو�شً بها  وعد  التي  مملكته  باإقامة   الفور 

الُمرعب والُمهين!

الحاكم  ي�شوع  يكون  الأن  ط  َخطَّ اهلل  باأنَّ  تفكيره  في  ُمحًقا  بطر�س  كان 

لن  الم�شيح  باأنَّ  تفكيره  في  ُمخطًئا  كان  لكّنه  كّلها؛  االأر�س  على  الُمطلق 

َيختبر األم ال�شليب وعاره. لكنَّ بطر�س اأدرك الحقيقة الحًقا واأعلن قائاًل بكّل 

تِي َبْعَدَها" )ر�شالة  َجاِد الَّ
ْ

تِي لِْلَم�ِشيِح، َواالأَم وا َعِن االآاَلِم الَّ اأُ جراأة: "اأَْنبَِياء ... َتَنبَّ

.
174

ُبطر�س االأولى 1: 11-10(

ا، بل اإنه ُجزء من خّطة اهلل التي و�شعها  لم َيُكن �شلب الم�شيح حادًثا عر�شيًّ

مه.  اأ عنه االأنبياء وجاء "َن�ْشُل الَمراأة" لُيتمِّ "ُمْنُذ االأَزل". وقد تنبَّ
و�شلتني هذه الر�شالة االإلكترونية منذ وقت ق�شير:

إذا كنت تؤمن أنَّ الله كان عاجًزا عن اإنقاذ ابنه من ال�شلب، فمن المؤّكد 

أنك اأعمى. فكأنك تقول إنَّ الله محدود وضعيف حتى إّنه سمح البنه أن ُيَذلَّ 

وُيقتل بأيدي البشر. كّل ما هو محدود وضعيف يجب أالَّ ُينَسب إلى الله. فاهلل 

َمد، الذي لم يُكْن لَُه ُكُفًوا أحد. اللُه أكبر. ُكليُّ القدرة. وهو الله األحد، الله الصَّ

كما هي حال ُبطر�س في البداية، لم يفهم كاتب هذه الر�شالة االإلكترونية 

لماذا كان ال ُبدَّ للم�شيح اأن يموت وفي اليوم الثالث يقوم. 

ة اهلل األزليَّة 18      ِخطَّ
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لماذا كانت هذه الخّطة المخيفة �شرورية؟ كما قال كاتب الر�شالة اأعاله، 

 القدرة، فلماذا لم ُيْلِق بال�شيطان في الجحيم وُيعلن غفرانه 
َّ
اإْن كان اهلل ُكلي

العالم  يفدي  ال  فلماذا  منه،  بكلمة  العالم  خلق  قد  اهلل  كان  واإن  اآدم؟  لن�شل 

ا؟  بكلمة منه اأي�شً

نت  ت�شمَّ ولماذا  اإن�شاًنا؟  الخالق  اهلل  ي�شير  اأن  ال�شروري  من  كان  لماذا 

خّطة اهلل اأن يتاألَّم الم�شيح وينزف ويموت؟ 

بائح�شوف نعرف االإجابات عن هذه االأ�شئلة في المرحلة القادمة من رحلتنا.  َشريعة الذَّ

ْف�ِض." ُر َعِن النَّ َم ُيَكفِّ نَّ الدَّ
"الأَ

- الَربُّ )�ِشْفر الالَّويِّين 17: 11(

ل عائلة. وهنا نفهم  ن لنا االأ�شحاح الرابع من �ِشْفر التكوين تاريخ اأوَّ يَُدوِّ
اء من الجنة، طرَد الجن�س الب�شري باأكمله من اأمام  اأنه عندما طرد اهلل اآدم وحوَّ

وجهه. لذلك، �شوف ُيولد الن�شل كّله وين�شاأ في عالم ملعون ُيهيمن عليه العدو. 

المولود األول بالخطيَّة

اَء اْمَراأََتُه َفَحبَِلْت َوَوَلَدْت َقاِييَن. َوَقاَلِت: ‘اْقَتَنْيُت َرُجًل  "َوَعَرَف اآَدُم َحوَّ
’" )�ِشْفر التكوين 4: 1(. بِّ

َّ
ِمْن ِعْندِ الر

اال�شم "قايين" يعني "َيقتني". ففي و�شط االألم والذهول الُمرافَقين للوالدة 

". ربما اعتقدت اأنَّ قايين هو  بِّ
َّ

اء: "اْقَتَنْيُت َرُجًل ِمْن ِعْندِ الر االأولى، قالت حوَّ

الُمَخلِّ�س الذي اأر�شله اهلل الإنقاذهما من عواقب الخطيَّة الُمهلكة. 

ا، واأنَّ الم�شيح �شيولد  ة في اعتقادها اأنَّ اهلل �شُير�شل ُمَخلِّ�شًَ اء ُمِحقَّ كانت حوَّ

من امراأة؛ لكنها اأخطاأت في االعتقاد باأنَّ الُمَخلِّ�س الُمنتظر �شيكون من ن�شل 

اأنَّ  اء  اآدم وحوَّ َحت هذه االأفكار المغلوطة �شريًعا حين اكت�شف  �شَ اتَّ اآدم. وقد 
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ة  الخطيَّ يفعل  كان  فقد  فطرية.  خاطئة  طبيعة  يمتلك  العزيز  البكر  ابنهما 

ا. لم يكن قايين  بعفوية. كما اأنه اأظهر الكبرياء كما فعل ال�شيطان واأبواه اأي�شً

د خاطئ اآخر عاجز ومحتاج اإلى الفداء. وعندما 
َّ
الفادي الُمنتَظر، بل كان ُمَجر

اء لحالة االإن�شان.  اء طفلها الثاني، زاد فهم اآدم وحوَّ ولدت حوَّ

"ُثمَّ َعاَدْت َفَوَلَدْت اأََخاُه َهاِبيَل" )�ِشْفر التكوين 4: 2(.

فقد  "ال �شيء"(.  اأو  "باطل"  )اأي  "هابيل"  الثاني  ابنهما  اء  اآدم وحوَّ َدعا 

ياأِت  لن  الُمنتظر  الُمَخلِّ�س  اأنَّ  ا. كما 
ًّ
بار ُينجبا طفاًل  اأن  الم�شتحيل  كان من 

اء ال يمكنهما اأن ُينجبا اإالَّ اأطفااًل خاطئين  من ن�شل اآدم الخاطئ. فاآدم وحوَّ

مثلهما. لذلك، اإن كان هناك َرُجل �شياأتي اإلى هذا العالم لتخلي�س الب�شر من 

اأُجرة الخطيَّة، فيجب اأن ياأتي من عند الرب. 

ُجل والمراأة 
َّ
وكما راأينا في االأ�شحاح االأول من �ِشْفر التكوين، فقد ُخِلق الر

ن م�شوؤولّية مهمة  مَّ الن على �شورة اهلل ومثاله. وهذا االمتياز العظيم َت�شَ االأوَّ

اء ون�شلهما اأن  جًدا وهي اتِّخاذ القرارات ال�شائبة. فقد اأراد اهلل من اآدم وحوَّ

اأن  اء  وحوَّ اآدم  اختار  عندما  لكن  المقدَّ�شة.  الُمِحبَّة  خالقهم  طبيعة  يعك�شوا 

لت  الحال تحوَّ يعك�شان �شورته. وفي  يعودا  لم  يع�شيا خالقهما ومالكهما، 

هت اإلى نف�شيهما. وقد اأنجبا اأبناًء ي�شبهونهما.  اأنظارهما عن اهلل وتوجَّ

وَرِتهِ..."  َك�سُ َبِههِ  �سَ َعَلى  َوَلًدا  َوَوَلَد  َنًة،  �شَ َوَثَلثِيَن  ِمَئًة  اآَدُم  ""َوَعا�ضَ 
)�ِشْفر التكوين 5: 4-3( .

اَزة ال ُتنجب �ِشغاًرا َيحفرون  يقول الَمَثل ال�شعبي ال�شنغالي: "الِغزالن الَقفَّ

والكتاب  ة. 
َّ
بار ة  ُذِريَّ ُينجبون  ال  الُخطاة  فاإنَّ  ُم�شابه،  َنْحٍو  على  الُجحور." 

المقدَّ�س يقول: 

اْلَعاَلمِ،  اإلى  ُة  اْلَخِطيَّ َدَخَلِت  َواِحدٍ  انٍ  ِباإِْن�سَ َما  نَّ
َكاأَ ذلَِك  اأَْجِل  "ِمْن 

اأَْخَطاأَ  اإِْذ  ا�ِس،  النَّ َجِميِع  اإلى  اْلَمْوُت  اْجَتاَز  َوهَكَذا  اْلَمْوُت،  ةِ  َوبِاْلَخِطيَّ

اْلَجِميُع" )ر�شالة رومية 5: 12(. 

الُخطاة َيَتَعبَّدون

�ِض. َوَحَدَث ِمْن 
ْ

"َوَكاَن َهاِبيُل َراِعًيا لِْلَغَنمِ، َوَكاَن َقاِييُن َعاِمًل ِفي االأَر
َم َهابِيُل  ، َوَقدَّ بِّ

َّ
َباًنا لِلر

ْ
�ِض ُقر

ْ
اأَْثَماِر االأَر َم ِمْن  نَّ َقايِيَن َقدَّ

اأَ اٍم 
َّ
اأَي َبْعدِ 

َكاِر َغَنِمهِ َوِمْن �ِشَمانَِها" )�ِشْفر التكوين 4: 4-2(.
ْ
ب ا ِمْن اأَ �شً

ْ
اأَي

اأ�شبح قايين ُمزارًعا وهابيل راعًيا للغنم. ورغم اأنَّ نتائج الخطيَّة كانت 

الخليقة  في  اهلل  بمجد  ُمحاَطين  كانا  هما  اأنَّ اإالَّ  فيهما،  وت�شكن  بهما  ُتحيط 

وي�شعران بمحبته واهتمامه. وعلى الرغم من كون قايين وهابيل خاطئين، 

العبادة.  خالل  من  منه  با 
َّ
َيَتَقر واأن  يعرفاه  اأن  واأرادهما  اأحبَّهما  اهلل  اأنَّ  اإالَّ 

غير اأنهما كانا بحاجة اإلى عالج لم�شكلة الخطيَّة التي تمنعهما من التواجد 

وِح َواْلَحقِّ َيْنَبِغي اأَْن 
ُّ

ُجُدوَن َلُه َفبِالر ذِيَن َي�شْ في ح�شرة اهلل. فاهلل ُقدُّو�س و"الَّ

ا 4: 24(. ُجُدوا" )اإنجيل يوحنَّ َي�شْ

ب�شداقته  َتَمتَّعا  الذي  اهلل  عن  ابنيهما  َعلَّما  اء  وحوَّ اآدم  اأنَّ  الوا�شح  من 

الوثيقة من قبل. وهكذا، كان قايين وهابيل ُيدركان اأنَّ الخطيَّة جريمة في 

َرة  ا مطروَدين من َح�شْ هما، كانا ُهما اأي�شً نظر اهلل. وكما هي حال اأبيهما واأمِّ

ل�شروط  وفًقا  االأمر  يتّم  اأن  فيجب  معه،  بالعالقة  يتمتَّعا  اأن  اأرادا  واإن  اهلل. 
 

اهلل نف�شه. 

اأن  وهابيل  لقايين  ُيمكن  طريقة  و�شع  قد  كان  اهلل  اأنَّ  هو  ار  ال�شَّ الخبر 

ي�شتخدماها ل�َشْتر خطاياهما اإذا وثقا به واقتربا اإليه من خالل الطريقة التي 

ة: و�شعها. واالآن، تعال ُنتابع اأحداث الق�شَّ

 ، بِّ لِلرَّ ُقْرَباًنا  الأَْر�ِس  اأَْثَمارِ  ِمْن  َم  َقدَّ َقاِييَن  نَّ 
اأَ اٍم 

َّ
اأَي َبْعدِ  ِمْن  "َوَحَدَث 

بُّ اإلى َهابِيَل 
َّ

ا ِمْن اأَْبَكارِ َغَنِمهِ َوِمْن �ِسَماِنَها. َفَنَظَر الر َم َهاِبيُل اأَْي�سً َوَقدَّ

َقَط  ا َو�شَ . َفاْغَتاَظ َقايِيُن ِجدًّ
ْ

َبانِهِ َلْم َيْنُظر
ْ
َبانِهِ، َولِكْن اإلى َقايِيَن َوُقر

ْ
َوُقر

َوْجُهُه" )�ِشْفر التكوين 4: 5-3(. 
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التفا�شيل  كّل  اإعطاء  يتّم  ال  الجيِّدة،  الق�ش�س  في جميع  الحال  كما هي 

ال�شبب  ا  اأمَّ وهابيل.  قايين  فعله  ما  �شوى  ُتخبرنا  ال  ة  فالق�شَّ واحدة.  ُدفعة 

الكتاب  في  اآخر  مو�شع  في  فنجده  الطريقة  بتلك  ف 
ُّ
للت�شر دفعهما  الذي 

ُكلٌّ  فَقدَّم  الحقيقي  الواحد  اهلل  َيعبد  اأن  منهما  كلٌّ  اأراد  فقد  المقدَّ�س. وهكذا، 

 ." بِّ
َّ

َباًنا لِلر
ْ

منهما "ُقر

ا  اختار قايين َت�شكيلة جميلة من الخ�شار والفاكهة التي زرعها بعناية. اأمَّ

هابيل فجاء ِبَحَمٍل خاٍل من اأي عيب وذبحه واأحرقه على مذبح ب�شيط �شنعه 
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من حجارة.

ة كانت ب�شعة وُمَقزَِّزة، واأنَّ تقدمة  في الظاهر، يبدو اأنَّ تقدمة هابيل الدمويَّ

قايين كانت جميلة وجذابة. لكنَّ الكتاب المقدَّ�س يقول: 

بُّ اإلى َهاِبيَل َوُقْرَباِنهِ، َولِكْن اإلى َقاِييَن َوُقْرَباِنهِ َلْم َيْنُظْر.  "َفَنَظَر الرَّ
م[ َوْجُهُه" )�ِشْفر التكوين 4: 5-4(. َقَط ]َتَجهَّ ا َو�شَ َفاْغَتاَظ َقايِيُن ِجدًّ

وثق  الأنَّ هابيل  قايين؟  تقدمة  تقدمة هابيل ورف�س  اهلل  َقِبَل  لماذا  لِكْن 

ا قايين فلم يثق بها.  بخّطة اهلل؛ اأمَّ

إيمان هابيل وَحَمُله

يقول لنا الكتاب المقدَّ�س اإنَّ هابيل جاء اإلى اهلل بـ"اإيمان" ُم�شيًرا اإلى اأنَّ 

اهلل كان قد ك�شف لقايين وهابيل ما ُيريده منهما: 

ِمْن  َل  اأَْف�سَ َذِبيَحًة  هللِ  اهلل[  ة  بخطَّ اآمن  ]الذي  َهاِبيُل  َم  َقدَّ "ِبالإِيَماِن 
 ، َبارٌّ ُه  نَّ

اأَ ]لهابيل[  َلُه  ِهَد  �شُ َفبِهِ  اهلل[.  ة  بخطَّ يوؤمن  لم  ]الذي  َقاِييَن 

الِعبرانيِّين  اإلى  �شالة 
ِّ
)الر ُه..."  اوؤُ اإِْر�سَ ُيْمِكُن  َل  اإِيَمانٍ  ِبُدوِن  َولِكْن   ...

 

 .)6 ،4 :11

له  َيخ�شع  الذي  االإيمان  هو  اهلل  ُير�شي  الذي  االإيمان  فاإنَّ  وهكذا 
 

ويثق بخّطته. 

الذاتية  جهودهما  اهلل  رف�س  االأولى،  ة 
َّ
للمر اء  وحوَّ اآدم  اأخطاأ  عندما 

ر الآدم  ا عن ذلك، َقدَّم اهلل الذبيحة االأولى وَوفَّ لمعالجة م�شكلة الخطيَّة. وعو�شً

اء �ِشتًرا اأو غطاًء لخطيئتهما وعارهما. فمن خالل ذبح  بع�س الحيوانات  وحوَّ

ةِ  البريئة، اأراد اهلل اأن يو�شل اإليهما حقيقة هاّمة جًدا اأال وهي اأنَّ "اأُْجَرَة اْلَخِطيَّ

ٌة" )ر�شالة رومية 6: 23(.  َحَياٌة اأََبدِيَّ
َ

ا ِهَبُة اهللِ َفِهي مَّ
 َمْوٌت، َواأَ

َ
ِهي

لكنَّ  نف�شه؛  الدر�س  َتَعلَّم قايين وهابيل  وفي وقت الحق، 

اإلى  هابيل  اقترب  فقد  اآمن.  الذي  هو  فقط  منهما  واحًدا 

َحَماًل  له  وَقدَّم  وطاعة،  وتوا�شع  باإيمان  اهلل 

 

حيًحا.  ِبْكًرا �شَ

حاول اأن تتخيَّل هابيل وهو ي�شع 

يده على راأ�س الَحَمل �شاكًرا اهلل الأّنه ُرغم 

ا�شتحقاقه لعقوبة الموت اإالَّ اأنَّ اهلل َقِبل دم 

الَحَمل كثمن موؤّقت عن الخطيَّة. بعد ذلك، اأخذ هابيل 

ال�شكين وذبح الَحَمل الوديع وراح ُيراقبه والدماء ت�شيل منه. 

حين ذبح هابيل الَحَمل، اأظهر بذلك احترامه لطبيعة اهلل الُقدُّو�س 

ولقوانينه الُمتعلِّقة بالخطيَّة والموت. والأنَّ هابيل اآمن بخّطة اهلل، فقد 

ر هابيل من اأُجرة 
َّ
�شامحه اهلل على خطاياه واأعلن تبريره. وبهذا، َتَحر

الخطيَّة الأّن الَحَمل دفعها بدمه. وكانت ذبيحة هابيل ترمز اإلى الذبيحة 

الكاملة التي وعد اهلل بتقديمها لرفع خطيَّة العالم. 

َبانِهِ". 
ْ

بُّ اإلى َهابِيَل َوُقر
َّ

لهذا ال�شبب "َنَظَر الر
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أعمال قايين وديانته

ا قايين، فيا له من �شخ�س ُمتديِّن! فقد و�شع اأمام اهلل مجموعة جميلة  اأمَّ

من الفاكهة والخ�شار التي َبَذَل في زرعها وَقطفها جهًدا ال ُي�شتهان به. لكنَّ 

اهلل رف�س تقدمة قايين.

الحقيقي  اهلل  َعَبَد  اأنه  بل  الخطاأ،  االإله  َعَبَد  اأنه  قايين  خطاأ  َيُكن  لم 

اإليه  تقدَّم  باالإيمان،  خالقه  اإلى  يتقدَّم  اأن  عن  ا  فعو�شً خاطئة.  عبادة 

والديه  غطاء  رف�س  اهلل  اأنَّ  كما  لكن  الخا�شة.  واأعماله  ال�شخ�شّيَّة  باأفكاره 

من  الموؤّلفة  يديه  اأعمال  ا  اأي�شً رف�س  فقد  التين،  اأوراق  من   الم�شنوع 

الخ�شار والفاكهة. 

ر لديه!" وجوابنا عن  قد َيعتر�س البع�س قائلين: "َلِكنَّ قايين َقدَّم ما توفَّ

ر لدى قايين، بل اأراد من قايين اأن  هذا االعترا�س هو اأنَّ اهلل لم ُيِرد ما توفَّ

يوؤمن به واأن يعبده على اأ�شا�س دم الَحَمل. كان با�شتطاعة قايين اأن ُيقاي�س 

اهلل  اإلى  يتقدَّم  اأن  اأو  هابيل،  اأخيه  عند  ِمن  بَحَمل  والفاكهة  الخ�شار  بع�س 

قايين كان  َلِكنَّ  الَحَمل.  دماء  اأُريقت  بتوا�شع من خالل مذبح هابيل حيث 

ُمتكبًِّرا جًدا فاختار اأن "يعبد" اهلل من خالل اأعمال يديه. 

َبانِهِ".
ْ

لهذا ال�شبب لم َيْنُظر اهلل "اإلى َقايِيَن َوُقر

َدْين الخطيَّة

هابيل  بَحَمل  َقِبَل  لماذا  اأخرى،  بعبارة  النظام؟  هذا  على  اهلل   
َّ
ر اأ�شَ لماذا 

اهلل  رف�س  لقد  قايين؟  له  َقدَّمها  التي  الطازجة  والفاكهة  الُخ�شار  ورف�س 

الذاتي، بل  جرة الخطيَّة لي�شت ُجهده  اأُ اأنَّ  اأال وهو  تقدمة قايين ل�شبب ب�شيط 

ر.  تتغيَّ لم  البداية  الآدم في  اهلل  اأعلنها  التي  والموت  الخطيَّة  ف�شريعة  الموت. 

فكلُّ من يتعدَّى على اهلل ُي�شبح َمديًنا، وال اأحد ي�شتطيع اأن ُي�َشدِّد دينه اإالَّ من 

ان البار لهذا الكون ال َي�شمح باأن يكون ق�شا�س التعدِّي  خالل الموت. فالَديَّ

واالأعمال  والجهود  ال�شدق  مقدار  كان  ومهما  ذلك.  من  اأقل  �شرائعه  على 

ال�شالحة، فهي عاجزة عن ت�شديد َدْين الخطيَّة. 

اأن  وبدل  الدوالرات.  من  ماليين  ب�شعة  اأقر�شك  كبيًرا  م�شرًفا  اأنَّ  تخيَّل 

ت�شتثمر هذه االأموال الهائلة بحكمة، فقد اأهدرتها واأ�شبحت عاجًزا عن ت�شديد 

الَدْين. وحين تعتقلك ال�شرطة وتقف اأمام القا�شي في المحكمة فاإنك تقول له: 

"�شحيٌح اأنني لن اأتمكن اأبًدا من ت�شديد المال الذي اقتر�شته من البنك، لكن 
اأدفع المال للم�شرف، �شوف  اأن  ة رائعة لمحو هذا الدين. فبداًل من  لديَّ ِخطَّ

لُمدير  االأرز كّل يوم  َطَبًقا من  ر  اأُْح�شِ ال�شالحة! �شوف  االأعمال  اأقوم ببع�س 

للفقراء،  الأعطيها  اأ�شبوع  كّل  ة 
َّ
َمر طعام  وجبة  من  نف�شي  واأحرم  الم�شرف، 

الَدْين.  هذا  اء 
َّ
َجر بي  لحق  الذي  العار  الأنظف  اليوم  في  ات 

َّ
َمر ة  ِعدَّ واأ�شتحم 

�شوف اأقوم بكّل هذا اإلى اأن اأُ�َشدِّد الَدْين كّله".

لن  كذلك،  ال!  بالتاأكيد  كهذه؟  منطقيَّة  غير  بت�شوية  القا�شي  �شيقبل  هل 

ان االأر�س بال�شالة وال�شوم واالأعمال ال�شالحة كثمن لت�شديد َدْين  يقبل َديَّ

اأي  الموت؛  اأال وهي  ة  الخطيَّ اأُجرة  ل�شداد  الخطيَّة. فهناك طريقة واحدة فقط 

االنف�شال االأبدي عن اهلل. 

اإًذا، هل ِمْن طريقة لتحرير الُخطاة العاجزين من �شريعة الخطيَّة والموت 

هذه؟ اأجل، وكم َن�ْشُكر اهلل على ذلك! 

شريعة الذبائح

رغم عدم اإجادتي الألعاب الورق، فاإنني اأعرف اأنَّ قيمة كّل ورقة تختلف 

عن االأخرى. فاالأوراق االأكثر قيمًة تتفوَّق على االأوراق االأقّل قيمة. 

نقراأ في �ِشْفَري دانيال واأ�شتير )في العهد القديم( اأنَّ الملوك كانوا ي�شنُّون 

ُخ" )�ِشْفر دانيال 6: 8(.  تِي اَل ُتْن�شَ رِيَعةِ َماِدي َوَفاِر�ضَ الَّ َر َك�شَ قوانين "اَل َتَتَغيَّ

اأقوى تتفوَّق على  اأن َيمتثل ل�شريعة ما، كان ي�شنُّ �شريعة  واإْن لم ُيِرد الملك 
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ال�شريعة االأولى.
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ة  على نحو ُم�شابه، اأوجد اهلل منذ البداية طريقًة للتغلُّب على �شريعة الخطيَّ

ةِ"  اْلَخِطيَّ َذِبيَحةِ  رِيَعُة  "�سَ وهي  منها  اأقوى  �شريعة  �َشنِّ  خالل  من  والموت 

)�ِشْفر الالَّويِّين 6 :25(. 

ة والموت"  الخطيَّ "�شريعة  لتتفوَّق على  ة"  الخطيَّ "�شريعة ذبيحة  اهلل  �َشنَّ 

للخطاة  الرحمة  الخطيَّة  ذبيحة  �شريعة  رت  َوفَّ وقد  قائمة.  تزال  ال  التي 

)انظر  الخطيَّة.  على  العدالة  َطبَّقت   – نف�شه  الوقت  في   – لكنها  المذنبين؛ 

الع على التوازن القائم بين رحمة اهلل وعدله(. وهكذا، فقد  الف�شل 13 لالإطِّ

رت �شريعة ذبيحة الخطيَّة طريقة لُمعاقبة الخطيَّة دون ُمعاقبة الخاطئ.  َوفَّ

واإليك تف�شير اهلل لهذه الطريقة:

ْكفِيرِ  اُه َعَلى اْلَمْذَبِح لِلتَّ يَّ ِم، َفاأََنا اأَْعَطْيُتُكْم اإِ  ِفي الدَّ
َ

دِ ِهي "الأَنَّ َنْف�َض اْلَج�شَ
ْف�ِض" )�ِشْفر الالويِّين 17: 11(. ُر َعِن النَّ َم ُيَكفِّ نَّ الدَّ

َعْن ُنُفو�ِشُكْم، الأَ

ت�شتمل هذه ال�شريعة على مبداأين رئي�شيَّين:

والعلم  ِم".  الدَّ ِفي  ِهَي  دِ  اْلَج�سَ َنْف�سَ  "لأَنَّ   
اهلل: الحياة. قال  الدم يََهب   -1

حياة  َتْكُمن  ال�شنين:  اآالف  منذ  المقدَّ�س  الكتاب  اأعلنه  ما  د  يوؤكِّ الحديث 

المخلوقات في دمها. فالدم النقي َينقل كافة العنا�شر الالزمة للحفاظ على 

الحياة والتخلُّ�س من ال�شموم واالأو�شاخ. لهذا فاإنَّ قيمة الدم عالية جًدا الأنَّ 

الب�شر والحيوانات يموتون اإن فقدوه. 

ْف�ِس". كلمة  ُر َعِن النَّ َم ُيَكفِّ 2- الخطيَّة تستوجب الموت. قال اهلل: "لأَنَّ الدَّ

ي" اأو "ُيلغي" اأو  ة "َكَفر" والتي تعني "ُيَغطِّ "ُيَكفِّر" ماأخوذة عن الكلمة الِعبريَّ
روا ويت�شالحوا   فال ُيمكن للُخطاة اأن يتطهَّ

ر" اأو "َيْغِفر" اأو "ُي�شاِلح"177 "ُيَطهِّ
الخطيَّة هي  اأُجرة  اإنَّ  الم�شفوك. وحيث  الدم  اإالَّ من خالل  البار  مع خالقهم 

موت، فقد ر�شي اهلل بدم ذبيحة مقبولة كتغطية وتكفير عن خطيَّة االإن�شان.

الَبَدل 

"الَبَدل".  وهي:  اأال  واحدة  بكلمة  الخطيَّة  ذبيحة  �شريعة  تلخي�س  ُيمكن 

والمق�شود بذلك هو اأن يموت حيوان َبَداًل عن الخاطئ الُمدان. وقد اأو�شح اهلل 

لالأجيال التي جاءت قبل مجيء الم�شيح اإلى االأر�س اأنه �شيقبل موؤقًتا باإراقة 

دماء الحيوانات التي يراها منا�شبة كالَحَمل، والخروف، والعنزة، والثور، اأو 

اأو  �شالًحا  غنًيا،  اأو  فقيًرا  االإن�شان  كان  ف�شواء   
178

واليمامة. الحمامة  حتى 

�شيمنحه  اهلل  باأنَّ  وموؤمًنا  بخطيَّته  ُمعترًفا  اهلل  اإلى  يتقدَّم  اأن  يمكنه  �شريًرا، 

الغفران على اأ�شا�س اإراقة الدماء. 
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)"ال عيب فيه"(. الُمَقدَّم ذبيحة �شحيًحا  الحيوان  اأن يكون  كان يجب 

اأن  يجب  بل  خدو�س،  اأو  جروح  اأو  ك�شور  به  اأو  ا  مري�شً يكون  اأن  يجوز  فال 

َيَدُه  ع  "َي�شَ اأن  الذبيحة  ُيَقدِّم  الذي  الخاطئ  ينبغي على  �َشليًما. وكان  يكون 

ق 
ْ
ةٍ." كذلك، كان يجب َحر ْي�ِض ]الحيوان[ َوَيْذَبحُه ... َذِبيَحُة َخِطيَّ َعَلى َراأْ�ِض التَّ

ُدْهن الحيوان على المذبح. 

لكن ما الذي قاله اهلل عن النتيجة التي �شُتَحقِّقها هذه الذبيحة؟

َفُح َعْنُه" )�ِشْفر الالويِّين 4: 26-23(. تِهِ َفُي�سْ ُر َعْنُه ِمْن َخِطيَّ "ُيَكفِّ

ة  ل الخطيَّ حين ي�شع الخاطئ يده على راأ�س الذبيحة فاإنَّ ذلك يرمز اإلى َتَحوُّ

منه اإلى الحيوان الخالي من اأي عيب. وهكذا فاإنَّ حامل الخطيَّة يموت بدل 

فاعل الخطيَّة. 

الخاطئ.  عن  ْفح  وال�شَّ الخطيَّة  ُمعاقبة  تتمُّ  هذا،  الَبَدل  مبداأ  على  وبناًء 

ا  عو�شً البريء  الكامل  الحيوان  على  تقع  الخطيَّة  عن  الموت  فعقوبة 
 

عن الخاطئ. 

ه "ِبُدوِن  ة اأنَّ اهلل ُقدُّو�س واأنَّ لقد َتَعلَّم الُخطاة من خالل �شريعة ذبيحة الخطيَّ

�شالة اإلى الِعبرانيِّين 9: 22(.
ِّ
ُل َمْغِفَرٌة" )الر �َشْفِك َدٍم اَل َتْح�شُ

بائح 19      َشريعة الذَّ



20

241

حلة الُجزء الثاني: الرِّ 240

ة  الخطيَّ �شّد  عدالته  ُيَنفِّذ  اهلل  كان  الحيوانيَّة  الذبائح  خالل  من  وهكذا، 

وُيظهر رحمته للخطاة الذين يوؤمنون به. وقد وعد اهلل بمباركة جميع الذين 

الع�شر  الو�شايا  فيه  اهلل  اأعطى  الذي  اليوم  وفي  الطريقة.  بهذه  اإليه  ياأتون 

ل�شعبه، قال لهم اإنَّ الطريقة الوحيدة التي ُيمكنه اأن َيقبلهم من خاللها هي اأن 

ياأتوا اإليه على اأ�شا�س ذبيحة ُتقدَّم على المذبح. 

َلَمتَِك،  َنُع لِي َوَتْذَبُح َعَلْيهِ ُمْحَرَقاتَِك َوَذَبائَِح �شَ "َمْذَبًحا ِمْن ُتَراٍب َت�شْ
َنُع ل�سمي ذِْكًرا اآِتي اإَِلْيَك  تِي ِفيَها اأَ�سْ َغَنَمَك َوَبَقَرَك. ِفي ُكلِّ الأََماِكِن الَّ

َواأَُبارُِكَك" )�ِشْفر الخروج 20: 24(.

د الرئي�شي من ذبيحة الخطيَّة تلك هو اإثبات غ�شب اهلل المقدَّ�س  كان الَق�شْ

ة اإلى اأن ياأتي الُمَخلِّ�س الُمنتظر. وكانت الغاية من مجيء الم�شيح  على الخطيَّ

هي تتميم المعنى الحقيقي ل�شريعة ذبيحة الخطيَّة. 

اإنَّ حياة اإن�شان واحد ت�شاوي – في نظر اهلل – اأكثر من جميع الحيوانات 

على االأر�س. فالحيوانات لم ُتخلق على �شورة اهلل، وال تملك اأرواًحا خالدة. 

د رمز ُي�شير اإلى ما كان �شرورًيا الإلغاء 
َّ
لذلك، فاإنَّ دماء الحيوانات هي ُمَجر

َدْين الخطيَّة. 

نة في العهد القديم من  ة االأولى الُمَدوَّ كان َحَمل هابيل المذبوح هو الق�شَّ

ب 
ُّ
بين ع�شرات الق�ش�س االأخرى التي قام فيها الموؤمنون بعبادة اهلل والتقر

اإليه من خالل دماء الحيوانات البريئة الكاملة. 

ومن بين الق�ش�س الكثيرة الواردة في العهد القديم عن الذبائح الحيوانية، 

ة فريدة يعرفها الُم�شلمون جميًعا ويحتفلون بها كّل �شنة. هناك ق�شَّ

َذبيَحة َعظيَمة

َي�شع  االأر�س.  اإلى  الخروف  تثبيت  يتّم  فيما  مًعا  العائلة  اأفراد  يَجتمع 
الكبار وال�شغار اأيديهم على راأ�س الخروف اأو على االأب الذي يحمل ال�شكين. 

يقوم االأب بذبح الخروف ب�شرعة فت�شيل دماء الخروف على الرمال. انتهت 

عمليَّة الذبح ولن تكون هناك اأخرى حتى ال�شنة القادمة. 

 – �شنة  كّل  الم�شلمون  به  يحتفل  الذي   – االأ�شحى  عيد  ُرنا  ُيَذكِّ

اأنَّ  المقدَّ�س  الكتاب  ُيخبرنا  حيث  �شنة  اآالف  اأربعة  قبل  وقعت  بحادثة 

ته  ق�شّ القراآن  وَيختم   
180

اإبراهيم. ابن  من  بداًل  ليموت  كب�ًشا  ر  َوفَّ اهلل 

َعِظيمٍ"  ِبذِْبٍح  "َوَفَدْيَناُه  التالية:  بالكلمات  الحادثة  هذه  عن   الموجزة 

)�شورة 37: 107(. 

اإلى  نرجع  اأن  يجب  الموؤثِّرة،  ة  الق�شَّ هذه  من  الكامل  الَمغزى  ولفهم 
 

�ِشْفر التكوين. 

إبراهيم

2000 قبل الميالد في االأر�س التي ُتعرف   في نحو �شنة 
181

ُولد اإبراهيم

ُولد بطبيعة خاطئة كما هو  اإبراهيم  اإنَّ  للقول  وال حاجة  بـ"العراق".  اليوم 

ه اآمن  حال جميع َن�ْشل اآدم. وعلى الرغم من اأنه ن�شاأ بين عابدي االأوثان، اإالَّ اأنَّ
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باهلل الواحد الحقيقي. فهو لم َيُكن يوؤمن – كما َيفعل الكثيرون – اأنه ينبغي 

ا لدين اآبائه مهما َكلَّف االأمر.  على المرء اأن يبقى ُمْخِل�شًَ

ب اإلى اهلل من خالل الذبائح الحيوانيَّة كما فعل 
َّ
وهكذا، كان اإبراهيم َيَتقر

هابيل. وعندما بلغ اإبراهيم الخام�شة وال�شبعين من الُعمر وامراأته الخام�شة 

ب وقال له: 
ّ
وال�شتين، ظهر له الر

تِي  الَّ �ِض 
ْ

االأَر اإلى  اأَبِيَك  َبْيِت  َوِمْن  َع�ِشيَرتَِك  َوِمْن  �ِشَك 
ْ
اأَر ِمْن  "اْذَهْب 

َبَرَكًة.  َوَتُكوَن  ا�شمَك،  َم  ظِّ
َ

َواأُع َواأَُبارَِكَك  َعِظيَمًة  ًة  مَّ
اأُ ْجَعَلَك  َفاأَ اأُِريَك. 

اأَْلَعُنُه. َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل الأَْر�ِس"  َواأَُباِرُك ُمَباِرِكيَك، َواَلِعَنَك 

)�ِشْفر التكوين 12: 3-1(.  

الخال�س  ر من خاللها  َعِظيَمًة" يوفِّ ًة  مَّ
"اأُ اإبراهيم  من  يجعل  اأن  اهلل  وعد 

لجميع �شعوب االأر�س. و�شوف تكون هذه االأمة َعِظيَمة ال بالحجم بل بالقيمة. 

اإلى  بالرحيل  )�شارة(  العاقر  وامراأته  اإبراهيم  اهلل  اأََمَر  ة،  االأمَّ هذه  والإقامة 

االأر�س التي وعد باأن ُيعطيها لن�شله الذي لم يكن موجوًدا بعد. 

اآمن  َبَدت ُم�شتحيلة؟ لقد  اإبراهيم تجاه وعود اهلل التي  ِفْعل  َردُّ  كيف كان 

اليوم  اأر�س كنعان التي ُتعرف  اإلى  ًها  اأبيه ومتوجِّ باهلل واأطاعه تارًكا بيت 

باأر�س فل�شطين. 

إيمان إبراهيم 

 .’ ِطي هذِهِ االأَر�ضَ
ْ

لَِك اأُع ب: "‘لَِن�سْ
ّ
فور و�شول اإبراهيم اإلى كنعان، قال له الر

ذِي َظَهَر َلُه" )�ِشْفر التكوين 12: 7(.  بِّ الَّ
َّ

َفَبَنى ُهَناَك َمْذَبًحا لِلر

ب�شعوب  ماأهولة  كنعان  اأر�س  كانت  فقد  للغاية.  ُمده�ًشا  ب 
ّ
الر وعد  كان 

مختلفة. لذلك، كيف �شيملكها اإبراهيم ون�شله؟ فهو وزوجته لم ُينجبا اأي اأبناء!

َتَخيَّل زوَجين ُم�ِشنَّين جاءا من بلد بعيد لزيارة بلدك. وعند و�شولهما تقول 

لهما: "ذات يوم �شتمتلك اأنت ون�شلك هذه االأر�س باأكملها!" في�شحك الرجل 

العجوز ويقول لك: "هل تمزح معي؟ اأنا لي�س لدي اأحفاد وال حتى اأوالد. اإّنني 

َرُجل عجوز وزوجتي عاقر ال ُتنجب. وها اأنت تقول لي اإّنني ون�شلي �شنمتلك 

هذه االأر�س في يوٍم ما! هل اأنت مجنون؟"

يقول  فعله؟  َردُّ  كان  كيف  ُترى  الإبراهيم.  العجيب  اهلل  وعد  هو  هذا  كان 

ا" )�ِشْفر التكوين 15: 6(.  بِّ َفَح�ِشَبُه َلُه ِبرًّ
َّ

الكتاب المقدَّ�س اإنَّ اإبراهيم "اآَمَن بِالر

ا. وقد كان هذا يعني اأنَّ 
ًّ
فب�شبب اإيمان اإبراهيم الُمطَلق بوعد اهلل، َح�ِشَبُه اهلل بار

اإبراهيم �شيذهب اإلى الفردو�س ويحيا مع اهلل اإلى االأبد بعد موته. 

ة اإلى كلمة "اأمان" التي ُت�شتق منها  ِجُع اأ�شل كلمة "اآَمَن" في اللغة الِعبريَّ
ْ
َير

كلمة "اآمين" التي َتعني "ِلَيُكْن كذلك" اأو "هذا �شحيح وجدير بالت�شديق". 

ز على فهم هذه النقطة. فاالإيمان بالرب َيعني اأن ت�شمع ما  اأرجو اأن ُتركِّ

ب�شيط وعميق في ذات  اإيمان  اإنه  قلبك!  اأعماق  من  "اآمين"  واأن تقول  اأعلنه 

فاتنا. 
ُّ
ر اأَم ال، ف�شوف َيظهر ذلك من خالل َت�شَ ا بكلمة اهلل  اآَمنَّ الوقت. و�شواء 

َهَن اإبراهيم على اإيمانه حين اختار الطريق ال�شعب واأدار ظهره لديانة 
ْ
وقد َبر

اأبيه لكي يتبع الرب. 

)ر�شالة  اهللِ"  َخلِيَل   
َ

َوُدِعي ا 
ًّ

بِر َلُه  َفُح�ِشَب  ِباهللِ  اإبراهيم  ""َفاآَمَن 
يعقوب 2: 23(.

كان اإبراهيم َخليل )�شديق( اهلل الأّنه اآمن بكلمته. وهذا ال يعني اأنَّ اإبراهيم 

ا، لِكنَّ 
ًّ
وثق باهلل في كّل جانب من جوانب حياته. �شحيٌح اأنَّ اهلل اعتبره بار

اأن  ُيحاول  ال  المقدَّ�س  والكتاب  اليومّية.  حياته  في  كاماًل  يكن  لم  اإبراهيم 

ُيخفي خطايا االأنبياء وهفواتهم. 

إسماعيل

عا�س اإبراهيم و�شارة في اأر�س كنعان كبدو ي�شكنون الخيام ويتنقلون من 

ا جًدا.  مكان اإلى اآخر. وبمرور الوقت اأ�شبح اإبراهيم غنيًّ
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ة عظيمة.  مَّ
انق�شت اأكثر من ع�شر �شنوات على وعد اهلل باأن يجعل اإبراهيم اأُ

فهو يبلغ االآن ال�شاد�شة والثمانين من الُعمر وزوجته ال�شاد�شة وال�شبعين دون 

ة عظيمة اإن لم يكن  مَّ
اأن ُينجبا اأي ابن. وهكذا، كيف ُيمكن الإبراهيم اأن ُي�شبح اأُ

ر اإبراهيم وزوجته اأن ُي�شاعدا اهلل على الوفاء بوعده. 
َّ
ة؟ َقر لديه اأي ُذِريَّ

ب لكي ُيَنفِّذ خّطته في الوقت الذي يراه ُمنا�شًبا، 
ّ
وهكذا، بداًل من انتظار الر

فا بح�شب منطقهما والعادات ال�شائدة في ُمجتمعهما. فقد اأعطت �شارة 
َّ
ر َت�شَ

خادمتها الم�شرية "َهاَجر" الإبراهيم لكي ُينجب منها ابًنا. وبالفعل، ولدت 

هاجر ابًنا فاأ�شموه "اإ�شماعيل". 

بعد مرور ثالثة ع�شر عاًما )اأي عندما بلغ اإبراهيم التا�شعة والت�شعين من 

العمر(، ظهر له اهلل العظيم وقال له اإنَّ �شارة �شُتنجب ابًنا:

الْبِن  ُيوَلُد  ‘َهْل  َقْلبِهِ:  ِفي  َوَقاَل  ِحَك،  َو�شَ َوْجِههِ  َعَلى  اإبراهيم  َقَط  "َف�شَ
َنًة؟’ َوَقاَل اإبراهيم هللِ:  ِعيَن �شَ  بِْنُت تِ�شْ

َ
ُة َوِهي

َ
ار َنٍة؟ َوَهْل َتلُِد �شَ ِمَئةِ �شَ

ًنا 
ْ
اَرُة اْمَراأَُتَك َتلُِد َلَك اب اَمَك!’ َفَقاَل اهلُل: ‘َبْل �شَ

َ
م ‘َلْيَت ا�شماِعيَل َيِعي�ُض اأَ

َبْعدِهِ.  ِمْن  لِهِ  لَِن�شْ ا  دِيًّ
َ
اأَب َعْهًدا  َمَعُه  َعْهدِي  َواأُِقيُم  َحاَق.  اإِ�شْ ا�شمُه  َوَتْدُعو 

ُرُه َكثِيًرا  ْثِمُرُه َواأَُكثِّ اِرُكُه َواأُ
َ
ب ِمْعُت َلَك ِفيهِ. َها اأََنا اأُ ا ا�شماِعيُل َفَقْد �شَ

َّ
َواأَم

اأُِقيُمُه  َعْهدِي  َولِكْن  َكبِيَرًة.  ًة 
َّ

م اأُ ْجَعُلُه  َواأَ َيلُِد،  ا  َرئِي�شً َر  َع�شَ  
ْ

اِْثَني ا.  ِجدًّ

االآتَِيةِ’"  َنةِ  ال�شَّ ِفي  اْلَوْقِت  هَذا  ِفي  اَرُة  �شَ َلَك  َتلُِدُه  ذِي  الَّ َحاَق  اإِ�سْ َمَع 
 

)�ِشْفر التكوين 17: 21-17(.

إسحاق

َوفى اهلل بوعده فولدت �شارة – ُرغم �ِشنِّها الُمتقدِّمة – ابًنا اأ�شموه "اإ�شحاق":

َعِظيَمًة.  َماأُْدَبًة  ِفَطاِمهِ  َيْوِم  ِفي  اإِْبَراِهيُم  َفاأََقاَم  َوُفِطَم.  حُق  اإِ�شْ "َوَكُبَر 
َخُر ِمِن  اأَْنَجَبْتُه الإِْبَراِهيَم َي�شْ ذِي  الَّ ةِ  رِيَّ نَّ اْبَن َهاَجَر اْلِم�شْ

اأَ اَرُة  َوَراأَْت �شَ

حَق" )�ِشْفر التكوين 21: 9-8(. اْبنَِها اإِ�شْ

ر اهلل من  ة ُيَوفِّ مَّ
اأُ لم َيحترم اإ�شماعيل خّطة اهلل با�شتخدام اإ�شحاق الإقامة 

خاللها الحق والخال�س للعالم كّله؛ بل �شخر من اأخيه غير ال�شقيق. وعندها، 

ه هاجر.  مِّ
اإ�شماعيل واأُ اإلى طرد  اإبراهيم  اأن ا�شطر  اإلى  ر  ة التوتُّ ت�شاعدت ِحدَّ

وقد تاألَّم اإبراهيم جًدا ب�شبب ذلك الأّنه كان ُيحب ابنه اإ�شماعيل. 

]اإ�شماعيل[  اْلُغَلِم  اأَْجِل  َيْقُبُح ِفي َعْيَنْيَك ِمْن  ‘اَل  "َفَقاَل اهلُل الإبراهيم: 
ٌل.’ َوَكاَن اهلُل  َحاَق ُيْدَعى َلَك َن�شْ ُه ِباإِ�سْ نَّ

َوِمْن اأَْجِل َجاِرَيتَِك ]َهاَجر[ ... الأَ

َكَن ِفي   َقْو�ٍض. َو�شَ
َ

ةِ، َوَكاَن َيْنُمو َراِمي يَّ
ِّ

َكَن في اْلَبر َمَع اْلُغَلِم َفَكبَِر، َو�شَ

َر" )تكوين 21: 12،  �ِض ِم�شْ
ْ

ُه َزْوَجًة ِمْن اأَر
ُّ

ةِ َفاَراَن، َواأََخَذْت َلُه اأُم يَّ
ِّ

َبر

.)21-20

بطرق  اهلل  باركه  عظيم  ل�شعب  اأًبا  اإ�شماعيل  اأ�شبح  الرب،  وعد  وكما 

لتقديم  اإ�شحاق  مع  عهده  �شُيقيم  اأنه  الإبراهيم  اأو�شح  اهلل  لِكنَّ  عديدة. 
 

الخال�س للعالم. 

إسرائيل

اأطلق  وقد  تواأمين هما عي�شو ويعقوب.  واأنجب  بعد  ما  اإ�شحاق في  ج  تزوَّ

اأنجب   .)10  :35 التكوين  )�ِشْفر  "اإ�شرائيل"  هو  اآخر  ا�شًما  يعقوب  على  اهلل 

االأ�شباط  )اأو  ع�شرة  االثنتي  القبائل  اآباء  فاأ�شبحوا  ابًنا  ع�شر  اثني  يعقوب 

القبائل  هذه  ُت�شبح  باأن  تق�شي  اهلل  خّطة  وكانت  الإ�شرائيل.  ع�شر(  االثني 

اإبراهيم واإ�شحاق ويعقوب  ة فعليَّة في زمن مو�شى النبي.  ودعا اهلل ن�شل  مَّ
اأُ
 

182
�شعبه المختار.

بل  االأخرى؟ كال،  ال�شعوب  اأف�شل من  اهلل؟ هل كانوا  اختارهم  لماذا  لكن 

ائِرِ  �شَ ِمْن  اأَْكَثَر  َكْونُِكْم  ِمْن  "َلْي�َض  اأنَّ اهلل قال لالإ�شرائيليِّين:  االأمر  في حقيقة 

ُعوِب")�ِشْفر  ال�شُّ ائِرِ  �شَ ِمْن  اأَقلُّ  ُكْم  نَّ
الأَ َواْخَتاَرُكْم،  بُِكْم  بُّ 

َّ
الر َق  اْلَت�شَ ُعوِب،  ال�شُّ

التَّثنية 7: 7(. لقد اختار اهلل هذا ال�شعب ال�شعيف والمنبوذ لكي ال َيْزُعم اأي 
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ط اهلل ُمنذ االأزل.  اإن�شان اأنه ي�شتحق المدح والثناء على اأي �شيء كان في ُمَخطَّ

 اهلل اأن يعمل: 
ُّ
فهكذا ُي�َشر

َعَفاَء اْلَعاَلِم  اَل اْلَعاَلِم لُِيْخزَِي اْلُحَكَماَء. َواْخَتاَر اهلُل �سُ "اْخَتاَر اهلُل ُجهَّ
اْلَعاَلِم َواْلُمْزَدَرى َوَغْيَر اْلَمْوُجوِد  لُِيْخزَِي االأَْقوَِياَء. َواْخَتاَر اهلُل اأَْدِنَياَء 

دٍ اأََماَمُه" )ر�شالة كورنثو�س  لُِيْبِطَل اْلَمْوُجوَد، لَِكْي َل َيْفَتِخَر ُكلُّ ذِي َج�سَ

االأولى 1: 29-27(. 

َقناة اتصال

اإلى  ر�شالته  بتو�شيل  خاللها  من  يقوم  كقناة  ة  مَّ
االأُ هذه  اهلل  اأقام 

اختراع  قبل  هذه  االت�شال"  "قناة  اأن�شاأ  قد  اهلل  وكان  االأر�س.  اأقا�شي 

اهلل  اأعمال  اأ�شداء  و�شلت  فقد  فّعالة.  و�شيلة  وجعلها  والتلفاز  الراديو 

ن  ُيَدوِّ فمثاًل،  اأجمع.  العالم  اإلى  االأمة  هذه  و�شط  في  العجيبة  الحقيقي 

ِمْعَنا  �سَ َقْد  َنا  نَّ
"الأَ الكنعانية:  المراأة  عن  ال�شهادة  هذه  المقدَّ�س  الكتاب 

َوَما  َر،  ِم�شْ ِمْن  ُخُروِجُكْم  ِعْنَد  اَمُكْم  ُقدَّ وَف  �شُ َبْحرِ  ِمَياَه  بُّ 
َّ

الر �َض  َيبَّ َكْيَف 

َذْيِن  اللَّ َوُعوَج،  �ِشيُحوَن   : ُدنِّ
ْ

االأُر َعْبرِ  ِفي  َذْيِن  اللَّ يَن  االأَُموِريِّ بَِملَِكِي  َعِمْلُتُموُه 

َببُِكْم،  بِ�شَ اٍن  اإِْن�شَ ِفي  ُروٌح  َبْعُد  َتْبَق  َوَلْم  ُقُلوُبَنا  َفَذاَبْت  ِمْعَنا  �شَ ْمُتُموُهَما. 
َّ

َحر

َتْحُت" )�ِشْفر  ِمْن  �ِض 
ْ
االأَر َوَعَلى  َفْوُق  ِمْن  َماءِ  ال�شَّ اهلُل ِفي  ُهَو  اإِلَهُكْم  بَّ  الرَّ نَّ 

 الأَ

َي�شوع 2: 11-10(. 

الكتاب  كتبوا  الذين  االأنبياء  االأمة  هذه  من  اهلل  اختار  ذلك،  على  عالوة 

المقدَّ�س. واالأهم من هذا كّله هو اأنَّ اهلل اأخرج من هذه االأمة ذاك الذي اأ�شبح 

قناة َبَرَكة للعالم. وكما راأينا في الف�شل 16، لم يكن ذاك �شوى ن�شل المراأة 

ة فقيرة.  الُمنتظر الذي جاء من ال�شماء ليولد من عذراء َيهوديَّ

ة القديمة هي قناة االت�شال التي  مَّ
و�شواء َر�شينا بذلك اأَم ال، كانت هذه االأُ

ة. وقد  اأن�شاأها اهلل لتو�شيل ر�شالته وَبَركاته الالُمتناهية اإلى اأمم االأر�س كافَّ

اأر�س  اإلى  اأبيه ويذهب  اأن يترك بيت  ب الإبراهيم 
ّ
الر بداأ كّل �شيء حين قال 

كنعان. وقد ا�شتمل عهد اهلل مع اإبراهيم على ُجزاأين رئي�شيَّين: 

ًة َعِظيَمًة ..."  مَّ
1( "َفاأَْجَعَلَك اأُ

2( "َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل الأَْر�ِس."

اأن  اأو جماعة بذاتها. فهو لم ُيِرد  ة ُمَعيَّنة  مَّ
اأُ اإنَّ محبَّة اهلل ال تقت�شر على 

هة اإلى "َجِميُع َقَبائِِل  ُيبارك اإبراهيم اأو اإ�شرائيل فح�شب، بل كانت محبَّته ُمَوجَّ

ا�شتخدام  كيفّية  عن  تتحدَّث  التي  بالق�ش�س  القديم  العهد  وَيْزُخر  �ِض". 
ْ
االأَر

 لهذا، 
183

االأر�س. اأمم  الُمعاند لتقديم نعمته لجميع  ال�شغير  ال�شعب  اهلل لذلك 

االأعداء  ل�شعبه من  رة 
ِّ
الُمتكر المقدَّ�س عن حماية اهلل  الكتاب  عندما نقراأ في 

د اهلل  الذين كانوا يحاولون الق�شاء عليه، يجب اأن ال يغيب عن اأذهاننا َق�شْ

عنهم  اهلل  دافع  فقد  المنبوذ.  �شعبه  خالل  من  االأر�س  اأمم  جميع  بمباركة 

التي  ل  الَو�شْ َلة  �شِ كانوا  الأنهم  بل  االأخرى،  ال�شعوب  من  اأف�شل  الأنهم  ال 

فمن  اأجمع.  العالم  اإلى  الُمَقدَّم  ومجده وخال�شه  قدرته  اإظهار  على  �شاعدت 

 خالل حماية ن�شل اإبراهيم واإ�شحاق ويعقوب، كان اهلل يحفظ بركته "لَجِميُع 

�ِض".
ْ
َقَبائِِل االأَر

عالوة على ذلك، كانت �ُشْمَعة اهلل على الِمَحك. فقد اأق�شم اهلل با�شمه العظيم 

�شوف  لهذا،   
184

الَمنبوذ. ال�شعيف  �شعبه  ال�شعوب من خالل  ُيبارك جميع  اأن 

ُيَنفِّذ اهلل ما وعد به اإكراًما ال�شمه. اأفال نفعل نحن االأمر ذاته اإذا كان �َشَرُفنا 

و�َشَرف عائلتنا على الِمَحك؟ 

اهلل َيمتحن إبراهيم

ة: كان  ة ذبيحة اإبراهيم التاريخية. اإليك خلفّية الق�شَّ لنرجع االآن اإلى ق�شَّ

�شنوات  ِعدَّة  الإ�شماعيل  طرده  على  م�شى  قد  وكان  عجوًزا،  َرُجاًل  اإبراهيم 

ولم يبَق في المنزل اإال اإ�شحاق. وكان اهلل على و�شك امتحان اإيمان اإبراهيم 
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بع�س  اإظهار  و�شك  على  ا  اأي�شً اهلل  وكان  الحدود.  اأبعد  اإلى  قا�شًيا  امتحاًنا 

ات والمالمح عن خّطته لفداء بني اآدم من عقوبة الخطيَّة.  الُنُبوَّ

نَّ اهلَل اْمَتَحَن اإبراهيم، َفَقاَل َلُه: ‘َيا اإبراهيم!’ 
وِر اأَ

ُ
"َوَحَدَث َبْعَد هذِهِ االأُم

َحاَق، َواْذَهْب  اإِ�شْ ُه،  ذِي ُتِحبُّ اْبَنَك َوِحيَدَك، الَّ ‘ُخذِ  ‘هاأَنَذا.’ َفَقاَل:  َفَقاَل: 

ذِي اأَُقوُل  ِعْدُه ُهَناَك ُمْحَرَقًة َعَلى اأََحدِ اْلِجَباِل الَّ ا، َواأَ�شْ �ِض اْلُمرِيَّ
ْ
اإلى اأَر

َلَك’" )�ِشْفر التكوين 22: 2-1(.

المحبوب  ابنه  ليذبح  ُمَحدَّد  جبل  ة  ِقمَّ اإلى  يذهب  اأن  اإبراهيم  اهلل  اأََمَر 

ويحرقه على المذبح! ويا له من َطَلب �شعب وُمرعب! ويجب اأن َنْعَلَم اأنَّ اهلل 

ا اآخر لهذا االمتحان ال�شعب. لكن بما اأنَّ اإ�شحاق كان  لم )ولن( ُيخ�شع �شخ�شً

ة – كما هو حال جميع بني اآدم – فقد كان ُحكم االإعدام  َمديًنا بَدْين الخطيَّ

 
عاداًل بحقه.

َخَذ اْثَنْيِن ِمْن ِغْلَمانِهِ َمَعُه،  دَّ َعَلى ِحَماِرهِ، َواأَ َباًحا َو�شَ َر اإبراهيم �شَ "َفَبكَّ
ذِي  َق َحَطًبا لُِمْحَرَقٍة، َوَقاَم َوَذَهَب اإلى اْلَمْو�ِشِع الَّ قَّ َحاَق اْبَنُه، َو�شَ َواإِ�شْ

َقاَل َلُه اهلُل" )�ِشْفر التكوين 22: 3(.

وثق اإبراهيم باهلل رغم اأنَّ ذلك لم يكن اأمًرا َهيًِّنا. فقد �شار اإبراهيم مع ابنه 

بهم من 
ِّ
وخادَميه مدَّة ثالثة اأيام واالألم َيعت�شر قلبه. وكانت كّل خطوة ُتَقر

موقع تنفيذ ُحكم االإعدام.  

َبِعيدٍ،  ِمْن  اْلَمْو�ِشَع  َر  �شَ
ْ
َواأَب َعْيَنْيهِ  اإبراهيم  َرَفَع  الِِث  الثَّ اْلَيْوِم  "َوِفي 

اأََنا  ا 
َّ

َواأَم اْلِحَماِر،  َمَع  هُهَنا  اأَْنُتَما  ا  ‘اْجلِ�شَ لُِغَلَمْيهِ:  اإبراهيم  َفَقاَل 

)�ِشْفر  اإَِلْيُكَما’."  جُع 
ْ

َنر ُثمَّ  ُجُد،  َوَن�شْ ُهَناَك  اإلى  َفَنْذَهُب  َواْلُغَلُم 

 

التكوين 22: 5-4( 

جُع اإَِلْيُكَما." لكن كيف 
ْ

قال اإبراهيم للخادَمين: "َنْذَهُب اإلى ُهَناَك ... ُثمَّ َنر

�شيرجع اإبراهيم مع ابنه اإن كان اإ�شحاق �شُيذَبح وُيْحَرق على المذبح؟ يك�شف 

الكتاب المقدَّ�س عن الجواب في مو�شع اآخر. فبما اأنَّ اهلل وعد باأن يجعل من 

ف�شوف  ذبيحة،  ابنه  ُيَقدِّم  عندما  اأّنه  اإبراهيم  اآمن  فقد  عظيمة،  ة  مَّ
اأُ اإ�شحاق 

ب يفي بوعوده دائًما!
ّ
 فقد َتَعلَّم اإبراهيم اأنَّ الر

185
يقوم اهلل باإحيائه من جديد.

اهلل ُيَدبِّر البديل

َحاَق اْبنِهِ، َواأََخَذ بَِيدِهِ  �شْ َعُه َعَلى اإِ "َفاأََخَذ اإبراهيم َحَطَب اْلُمْحَرَقةِ َوَو�شَ
يَن. َفَذَهَبا ِكَلُهَما َمًعا" )�ِشْفر التكوين 22: 6( كِّ اَر َوال�شِّ النَّ

وبينما كان االأب وابنه ي�شعدان الجبل، قال اإ�شحاق الأبيه اإبراهيم: 

‘ُهَوَذا  ]اإ�شحاق[:  اْبنِي.’ َفَقاَل  َيا  ‘هاأَنَذا  ]اإبراهيم[:  اأَبِي!’ َفَقاَل  "‘َيا 
اُر َواْلَحَطُب، َولِكْن اأَْيَن اْلَخُروُف لِْلُمْحَرَقةِ؟’ َفَقاَل اإبراهيم: ‘اهلُل َيَرى  النَّ

اإلى  اأَتَيا  ا  َفَلمَّ َمًعا.  ِكَلُهَما  َفَذَهَبا  اْبنِي.’  َيا  لِْلُمْحَرَقةِ  اْلَخُروَف  َلُه 

اْلَحَطَب  َب  َوَرتَّ اْلَمْذَبَح  اإبراهيم  ُهَناَك  َبَنى  اهلُل،  َلُه  َقاَل  ذِي  الَّ اْلَمْو�ِشِع 

اإبراهيم  ُثمَّ َمدَّ  اْلَحَطِب.  َفْوَق  اْلَمْذَبِح  َعُه َعَلى  اْبَنُه َوَو�شَ َحاَق  اإ�شْ َوَرَبَط 

َوَقاَل:  َماءِ  ال�شَّ ِمَن  بِّ 
َّ

الر َمَلُك  َفَناَداُه  اْبَنُه.  لَِيْذَبَح  يَن  كِّ ال�شِّ َواأََخَذ  َيَدُه 

َواَل  اْلُغَلِم  اإلى  َيَدَك  َتُمدَّ  ‘اَل  ‘هاأَنَذا.’ َفَقاَل:  اإبراهيم!’ َفَقاَل:  ‘اإبراهيم! 
َك َخائٌِف اهلَل، َفَلْم ُتْم�ِشِك اْبَنَك َوِحيَدَك  نَّ

ي االآَن َعلِْمُت اأَ نِّ
ْيًئا، الأَ َتْفَعْل بِهِ �شَ

ًكا ِفي اْلَغاَبةِ  َوَنَظَر َواإَِذا َكْب�ٌض َوَراَءُه ُمْم�شَ ي.’ َفَرَفَع اإبراهيم َعْيَنْيهِ  َعنِّ

َنْيهِ" )�ِشْفر التكوين 22: 7-13اأ(. 
ْ

بَِقر

عينيه  اإبراهيم  رفع  فقد  الخطيَّة!  اأُجرة  من  اإبراهيم  ابن  واأنقذ  اهلل  ل  َتَدخَّ

َنْيهِ." اأُيْعَقُل هذا؟ اأجل! �ُشكًرا هلل 
ْ

ًكا ِفي اْلَغاَبةِ بَِقر ونظر "َواإَِذا َكْب�ٌض َوَراَءُه ُمْم�شَ

ر كب�ًشا بال عيب لياأخذ مكان اإ�شحاق وُيحافظ في الوقت نف�شه على  الذي َدبَّ

ة".  "�شريعة ذبيحة الخطيَّ

20      َذبيَحة َعظيَمة
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اْبنِهِ"  َعِن  ا  ِعَو�سً ُمْحَرَقًة  َعَدُه  َواأَ�شْ اْلَكْب�َض  َخَذ  َواأَ اإبراهيم  ""َفَذَهَب 
)�ِشْفر التكوين 22: 13ب(.

لماذا َنَجا ابن اإبراهيم من عقوبة الموت التي وقعت عليه؟  الأنَّ ذاك الكب�س 

ر اهلل البديل.  ا عنه". فقد َدبَّ مات "ِعَو�شًَ

الربُّ ُيَدبِّر

ُه  اإِنَّ ى  ر[ َحتَّ ُيَدبِّ بُّ  ِيْراأَْه’ ]الرَّ ‘َيْهَوْه  اْلَمْو�ِشِع  اإبراهيم ا�شم ذلَِك  "َفَدَعا 
بِّ ُيَرى’" )�ِشْفر التكوين 22: 14(.  ُيَقاُل اْلَيْوَم: ‘ِفي َجَبِل الرَّ

ُب 
َّ
ر( ولَم َيْدُعه "الر َّبُّ ُيَدبِّ

ْه" )الر اأَ
ْ
لماذا دعا اإبراهيم ذلك المكان "َيْهَوْه ِير

َّبُّ ُيَدبِّر" كان 
ر(؟ حين قام اإبراهيم بت�شمية ذلك المكان "الر َراأَى" )الربُّ َدبَّ

األفي �شنة. فعلى ذلك الجبل نف�شه  بذلك ُيعلن عن حدث ُم�شتقبلي �شيتّم بعد 

ب ذبيحة اأخرى ال لُيخلِّ�س اإن�شاًنا 
ّ
ر الر )حيث ُبِنَيت اأور�شليم الحًقا( �شوف ُيَدبِّ

واحًدا من الموت، بل لُيقدِّم فدية كاملة ونهائية للعالم اأجمع. 

ر ما قاله اإبراهيم البنه اإ�شحاق على ذلك الجبل عند المذبح؟ لقد  هل تتذكَّ

قال له: 

"اهلُل َيَرى َلُه اْلَخُروَف ِلْلُمْحَرَقِة َيا اْبِني."

ر اهلل َحَماًل ليموت بدل ابنه اإ�شحاق؟  ماذا كان اإبراهيم يق�شد بذلك؟ هل َدبَّ

ا. اإًذا لماذا قال اإبراهيم: "اهلُل َيَرى َلُه اْلَخُروَف  ر اهلل َحَماًل بل َكْب�َشً كال، لم ُيَدبِّ

لِْلُمْحَرَقةِ َيا اْبنِي"؟ 

بع�س  هناك  ذلك،  قبل  لكن  قليل.  بعد  الُمده�س  الجواب  نعرف  �شوف 

الق�ش�س االأخرى التي يجب علينا اأن َن�ْشردها. 

20      َذبيَحة َعظيَمة
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21      ِدماٌء تُْسَفك

ِدماٌء ُتْسَفك

باأننا  نعترف  اأن  علينا  فينبغي  اأنف�شنا  مع  �شادقين  نكون  اأن  اأردنا  إْن 
نتعلَّم الحقائق الروحية بُبطء �شديد. واهلل يعرف ذلك: 

َماِن  الزَّ ُطوِل  َبِب  لِ�شَ ِميَن  ُمَعلِّ َتُكوُنوا  اأَْن  َيْنَبِغي  َكاَن  اإِْذ   – ُكْم  نَّ
"الأَ

اهللِ،  اأَْقَواِل  َبَداَءِة  اأَْرَكاُن   
َ

ِهي َما  اأََحٌد  َمُكْم  ُيَعلِّ اأَْن  َتْحَتاُجوَن   –
اإلى  �شالة 

ِّ
)الر  " َقوِيٍّ َطَعاٍم  اإلى  اَل  َبِن،  اللَّ اإلى  ُمْحَتاِجيَن  ُتْم 

ْ
َو�ِشر

 

الِعبرانيِّين 5: 12(.

ر الحقائق االأ�شا�شيَّة 
ِّ
ْبًرا علينا، والأنه ُيَكر كم ن�شكر اهلل الأّنه الُمَعلِّم االأكثر �شَ

كتابه  في  و�شع  فقد  الفهم،  على  ُي�شاعدنا  ولكي  فهمها.  علينا  ينبغي  التي 

وِّر لنا الحقيقة التالية البالغة االأهميَّة:  مئات الق�ش�س التي ُت�شَ

�شالة الى الِعبرانيِّين 9: 22(.
ِّ
ُل َمْغفَِرٌة" )الر ْفِك َدٍم اَل َتْح�شُ "بُِدوِن �شَ

ة  الُقدُّو�س. فمنذ دخول الخطيَّ اأمًرا �شهاًل لخالقنا  لم تكن مغفرة الخطايا 

اإلى العالم، بداأ اهلل ُيَعلِّم الُخطاة اأنه ال ُيمكن التكفير عن الخطايا اإالَّ عن طريق 

بمعاقبة  العادل(  ان  )الديَّ اهلل  يقوم  الطريقة  فبهذه  عيب.  بال  ذبيحة  دماء 

الخطيَّة دون ُمعاقبة الخاطئ. 

اء لتغطية خطيَّتهما. فال ُيمكن هلل اأن َيغفر  ب جهود اآدم وحوَّ
ّ
لقد رف�س الر

ة قايين وهابيل الدر�س نف�شه.  الخطيَّة دون دفع اأُجرة الموت. وقد َعلَّمتنا ق�شَّ

ة اإبراهيم واإ�شحاق. وَتْزُخر اأ�شفار العهد القديم  وكذلك االأمر في ما يتعلَّق بق�شَّ

التي تلي �ِشْفر التكوين )مثل �ِشْفَريِّ الخروج والالويِّين( بق�ش�س رجال ون�شاء 

186
خ�شعوا ل�شريعة الذبيحة هذه.

"سَأْعُبر عنكم"

وعده  م  َتمَّ اهلل  اأنَّ  كيف  عن  الُمذهلة  ة  الق�شَّ تلك  الخروج  �ِشْفر  لنا  َي�ْشرد 

بة كان اهلل قد  ة فعلية. فمن خالل �شل�شلة اأحداث ُمَرتَّ مَّ
وجعل من ن�شل اإبراهيم اأُ

ل �شعب اإ�شرائيل اإلى عبيد لدى الفراعنة الم�شريين.   َتَحوَّ
187

اأعلنها الإبراهيم،

وقد وعد اهلل اأنه �شيفديهم من الُعبودية في الوقت الذي ُيَعيِّنه هو لكي ُيعطي 

ة الُعبور  العالم لمحات عن خّطته لفداء بني اآدم من الخطيَّة. وهذه هي ق�شَّ

ح.  اأو الِف�شْ

ب على اأر�س م�شر ع�شر �شربات 
ّ
في نحو �شنة 1490 قبل الميالد، اأنزل الر

ب 
ّ
من خالل َنِبيِّه ُمو�شى. لكنَّ ال�شربات الت�شع االأولى – التي تحدَّى فيها الر

اآلهة الم�شريين الزائفة واألحق بها الهزيمة – لم تجعل فرعون َيخ�شع لكلمة 

اأََمَر اهلل مو�شى اأن ُيبلغ ال�شعب اأنه   لذلك، 
188

اهلل وُيطلق �شراح �شعب اإ�شرائيل.

َحَكَم بموت كّل ِبْكر في كّل عائلة �شواء كانوا من الم�شريِّين اأو االإ�شرائيليِّين. 

االأر�س  تلك  على  الموت   مالك 
ُّ
َيُمر �شوف  الُمَحدَّد،  اليوم  ليلة  منت�شف  ففي 

وَيقتل االبن الِبْكر في كّل عائلة. كان هذا هو الخبر ال�شيِّئ.

�شربة  من  �شعبه  الإنقاذ  طريقة  ر  َدبَّ اهلل  اأنَّ  فهو  ال�شار  الَخَبر  ا  اأمَّ

اًة  "�شَ تختار  اأن  عائلة  لكّل  يقول  اأن  مو�شى  اهلل  اأمر  فقد  هذه.  الموت 

)�ِشْفر  اْلَمَواِعزِ"  ِمَن  اأَْو  َفاِن 
ْ

اْلِخر ِمَن  َتاأُْخُذوَنُه  َنٍة،  �شَ اْبَن  َذَكًرا  ِحيَحًة  �شَ

 

على  دمائه  وو�شع  الَحَمل  ذبح  يجب  الُمَعيَّن،  الوقت  وفي   .)5  :12 الخروج 

ُيَنفِّذ هذه االأوامر ويبقى  الُعليا الأبواب المنازل. وكّل من  القائمَتين والَعَتَبة 
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وَيْعُبر  الدم  �شيرى  الموت  مالك  اأنَّ  حيث  الموت  من  �شينجو  منزله  داخل 

 

عن البيت. 

لقد وعد الرب: 

َم  الدَّ َفاأََرى  ِفيَها،  اأَْنُتْم  تِي  الَّ اْلُبُيوِت  َعَلى  َعاَلَمًة  ُم  الدَّ َلُكُم  "َوَيُكوُن 
َر"  �ضَ ِم�شْ

ْ
ر رُِب اأَ َبٌة لِْلَهَلِك ِحيَن اأَ�شْ

ْ
ر َواأَْعُبُر َعْنُكْم، َفَل َيُكوُن َعَلْيُكْم �شَ

 

)�ِشْفر الخروج 12: 13(. 

حدث كّل �شيء بح�شب قول اهلل تماًما. ففي تلك الليلة، حافظ اهلل على ِبْكر 

كّل عائلة احتمت بالدم؛ في حين اأنَّ االأبكار االآخرين هلكوا. على الرغم من 

ذلك، �شهد كّل بيت حادثة موت – �شواء موت الحمالن اأو موت االأبناء االأبكار. 

ا كّل َمن و�شع الدم على القائمَتين والَعَتَبة الُعليا لمنزله في تلك الليلة فقد  اأمَّ

نال  الذي  ال�شعب  �شراح  اإطالق  َتمَّ  والعبودية. وهكذا،  القمع  ر من حياة 
َّ
َتَحر

الِفداء. وماذا كان ثمن تحريرهم؟ دماء الِحْمالن. 

الخطيَّة  �شريعة  على  قت  تفوَّ الذبيحة  �شريعة  اأنَّ   – اأخرى  ًة 
َّ
َمر  – نرى 

ح(  والموت. وفي ال�شنوات الالحقة، اأ�شبح اليهود ُيحيون ذكرى الُعبور )الِف�شْ

ره اهلل لهم  َدبَّ الذي  العظيم  التحرير  اأ�شبحت عيًدا �شنوًيا يتذكرون فيه  التي 

بوا�شطة دم الَحَمل. 

اهلل َيقود َشعبه

ح، قام اهلل بتحرير بني اإ�شرائيل من 400 �شنة من  في ليلة الُعبور اأو الِف�شْ

ط الإعادتهم اإلى  ه بهم اإلى ال�شحراء. وكان اهلل ُيَخطِّ العبودية في م�شر، وتوجَّ

االأر�س التي وعد بها اإبراهيم واإ�شحاق ويعقوب ون�شلهم. واأثناء انطالقهم في 

تلك الرحلة، كان اهلل يقودهم بنف�شه بطريقة َمرئيَّة وُمَعزِّية.

ِفي  لَِيْهدَِيُهْم  َحاٍب  �سَ َعُمودِ  ِفي  َنَهاًرا  اأََماَمُهْم  َي�ِسيُر  بُّ  الرَّ "َوَكاَن 
َوَلْيًل"  َنَهاًرا  وا  َيْم�شُ  

ْ
لَِكي َلُهْم.  لُِي�ِسيَء  َنارٍ  َعُمودِ  ِفي  َوَلْياًل  رِيِق،  الطَّ

)�ِشْفر الخروج 13: 21(. 

ه �َشقَّ  ب على قيادة �شعبه في ال�شحراء واإنارة الطريق لهم. كما اأنَّ
ّ
عِمَل الر

القوية وخلَّ�شهم من جي�س فرعون  بيده  االأحمر  البحر  لهم طريًقا في و�شط 

الذي كان ُيالحقهم للقب�س عليهم واإعادتهم اإلى م�شر. ثمَّ قاد اهلل ال�شعب اإلى 
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جبل �شيناء كما وعد مو�شى.

ة الجديدة )الموؤلَّفة من اأكثر من مليوني  مَّ
َبت االأُ في اأ�شفل ذلك الجبل َن�شَ

الحياة  قيد  على  البقاء  من  تمّكنوا  كيف  لكن  كاملة.  ل�شنة  الخيام  �شخ�س( 

في تلك ال�شحراء القاحلة؟ لقد قام اهلل – بُمقت�شى رحمته ونعمته – بتوفير 

 وعلى الرغم من اإخفاقهم الم�شتمر في 
190

الخبز من ال�شماء والماء من �شخرة.

كر للرب الذي فداُهم من العبودية، وعدم ثقتهم به، وعدم طاعتهم  تقديم ال�شُّ

له، فقد اأظهر اهلل اأمانته الدائمة لهم. وكان اهلل ُيدينهم عند ارتكابهم الخطايا، 

الطريقة  بهذه  اإ�شرائيل  بني  مع  ب 
ّ
الر تعامل  وقد  ُيطيعونه.  حين  وُيباركهم 

للنا�س  م�شيئته  كانت  فقد  الفداء.  في  طريقته  الُمحيطة  ال�شعوب  ترى  حتى 

جميًعا هي اأن ُيدركوا اأنه با�شتطاعتهم اأن يعرفوه معرفة �شخ�شّيَّة. 

لبني  االأخرى  وال�شرائع   )15 الف�شل  )انظر  الع�شر  الو�شايا  اإنزال  وبعد 

ي "خيمة االجتماع".  اإ�شرائيل، اأََمَر اهلل �شعبه ببناء َمْقِد�س َفريد من نوعه �ُشمِّ

خيمة االجتماع

َنُعوَن ِلي َمْقِد�ًشا لأَ�ْشُكَن ِفي َو�َشِطِهْم. ِبَح�َشِب َجِميِع َما اأََنا اأُِريَك  "َفَي�شْ
َنُعوَن" )�ِشْفر الخروج  ِمْن ِمَثاِل اْلَم�ْشَكِن، َوِمَثاِل َجِميِع اآِنَيِتِه هَكَذا َت�شْ

.)9-8 :25
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لماذا اأََمَر اهلل �شعبه ببناء هذه الخيمة الُمميَّزة؟ ولماذا كان من ال�شروري 

جًدا اأن يتّم بناوؤها بح�شب الِمَثال الذي اأعطاه اهلل لهم؟ اأراد اهلل اأن ي�شتخدم 

تلك الخيمة لكي ُيظهر لل�شعب حقيقته بطريقة َملمو�شة ومرئيَّة ولكي ُيعلِّمهم 

خم�شين  على  المقدَّ�س  الكتاب  ويحتوي  منه.  لالقتراب  ال�شحيحة  الطريقة 

ف�شاًل عن خيمة االجتماع وُملحقاتها. ورغم اأننا ال ن�شتطيع في هذا الكتاب 

ر كّل �شيء يتعلَّق بخيمة االجتماع، اإالَّ اأنه من المفيد اأن ُنلقي ال�شوء  اأن ُنف�شِّ

على بع�س عنا�شرها الرئي�شية. 

َطريق واحد

�شعبه  َي�ْشُكن مع  اأن  يريد  اأنه  العالم  لُيري  االجتماع  ببناء خيمة  اهلل  اأَمَر 

على الرغم من اأّنه اإله ُقدُّو�س. لِكنَّ حاجًزا كبيًرا كان )وما زال( يقف بين اهلل 

واالإن�شان هو الخطيَّة. 

كانت الخيمة المميَّزة التي ترمز اإلى ح�شور اهلل و�شط �شعبه قائمة داخل 

ال�شاحة م�شنوًعا  الُمحيط بهذه  ال�شور  ال�شكل. وكان  ُم�شتطيلة  �شاحة وا�شعة 

ة، وكتَّان ناعم. وكان طول هذه االأعمدة مترين  من اأعمدة من النحا�س والف�شَّ

ون�شًفا حتى ال يتمّكن اأحد من روؤية ما ورائها. فقد اأراد اهلل للنا�س اأن يفهموا 

ره. هذا هو الخبر ال�شيِّئ.  اأنهم مطرودون من َمْح�شَ

اأن  خاللها  من  للُخطاة  ُيمكن  طريقة  ر  َدبَّ اهلل  اأنَّ  فهو  ار  ال�شَّ الخبر  ا  اأمَّ

يتقدَّموا اإليه. فقد كان باب الخيمة م�شنوًعا من الخيوط الزرق والبنف�شجية 

اإلى  الُمتاحة لدخول الخطاة واالقتراب  الوحيدة  الطريقة  والقرمزية. وكانت 

اآخر  حيواًنا  اأو  َحَماًل   
ُّ
َيُجر وهو   

191
الواحد الباب  ذلك  من  الدخول  هي   اهلل 

ُلح كذبيحة.  َي�شْ

ى  نط الُمَغ�شَّ كذلك، اأََمَر اهلل ال�شعب ببناء مذبح كبير )م�شنوع من خ�شب ال�شَّ

الذي  ال�شخ�س  على  يجب  وكان  والخيمة.  الباب  بين  وو�شعه  بالنحا�س( 

باأنه  ويعترف  البريء  الحيوان  راأ�س  على  يده  ي�شع  اأن  ة  خطيَّ ذبيحة  ُيقدِّم 

ة اأخرى، اأثبت 
َّ
خاطئ عاجز. ثم ُيذبح الحيوان وُيحرق ج�شده فوق المذبح. وَمر

اأن تتفوَّق على �شريعة الخطيَّة  التي ُيمكنها  الوحيدة  ال�شريعة  اأنَّ  اهلل ل�شعبه 

192
ة. والموت هي �شريعة ذبيحة الخطيَّ

ارة عن الخطيَّة.  كان قانون اهلل وا�شًحا: ِبُدوِن �َشْفِك َدٍم لن تكون هناك َكفَّ

ارة لن تكون هناك ُم�شالحة )عالقة �شليمة( مع اهلل.  وبدون َكفَّ

بالذهب  يه  ُيَغ�شِّ واأن  خ�شبًيا  �شندوًقا  ي�شنع  اأن  ا  اأي�شً لمو�شى  اهلل  وقال 

اإلى عر�س اهلل  وهو يرمز  العهد"،  "تابوت  ُيدعى  ال�شندوق  النقي. وكان هذا 

ين اللذين نق�س عليهما اهلل الو�شايا  ع اللَّوحين الحجريَّ في ال�شماء. وقد َتمَّ َو�شْ

 
ُّ
�ِشي

ْ
"ُكر ى  )الُم�َشمَّ ال�شلب  التابوت  غطاء  ا  اأمَّ الذهبي.  التابوت  داخل  الع�شر 

ْحَمة"( فُيَظلِّله َكُروبان م�شنوعان من ذهب )الكروبيم هي المالئكة البهيَّة 
َّ
الر

التي ُتحيط بعر�س اهلل في ال�شماء(. وقال اهلل لمو�شى اأن ي�شع تابوت العهد في 

الغرفة الداخلية االأبعد لخيمة االجتماع. 

ُقْدس األقداس

)وُتدعى  االأمامية  الغرفة  غرفتين:  من  تتاأّلف  االجتماع  خيمة  كانت 

الكتاب  في  ونقراأ  االأقدا�س"(.  "ُقْد�س  )وُتدعى  الخلفّية  والغرفة  "الُقْد�س"(، 
�شالة 

ِّ
َماء َعْينها" )الر الَّ ِظلٌّ لِْلَحقِيَقةِ ... ال�سَّ المقدَّ�س اأنَّ ُقْد�س االأقدا�س "َما ُهَو اإِ

اإلى الِعبرانيِّين 9: 24(.

هذه  وكانت  اهلل.  �ُشكنى  مكان  اأي  ماء؛  ال�شَّ اإلى  َيرمز  االأقدا�س  ُقْد�س  كان 

عر�شها  مع  طولها  يت�شاوى  حيث  ب  ُمَكعَّ �شكل  على  َمبنيَّة  المميَّزة  الغرفة 

وارتفاعها. وحين نقترب من نهاية رحلتنا عبر الكتاب المقدَّ�س، �شوف نرى 

ا  اأي�شً للموؤمنين هي  يوٍم ما م�شكًنا  �شت�شبح في  التي  ال�شماوية  المدينة  اأنَّ 

ب.  على �شكل ُمَكعَّ

ورغم اأنَّ الكنائ�س والم�شاجد والهياكل تمتلئ باأ�شخا�س رف�شوا �شبيل اهلل 

للفداء، فاإنَّ الكثيرين يقولون اإنَّ هذه االأماكن ُمقدَّ�شة! َلِكنَّ القدا�شة الحقيقية 
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اهلل  �شروط  قبول  طريق  عن  بل  ُمَعيَّن،  َمبنى  دخول  طريق  عن  ق  تتحقَّ ال 

 
 .

ّ
للغفران والِبر

الِحجاب

كان الجزء الخارجي للخيمة ب�شيًطا جًدا: خيمة كبيرة م�شنوعة من جلود 

الحيوانات. وهكذا، فهي لم تكن جميلة من الخارج؛ لكنها كانت بديعة من 

ُغرفَتي  بين  يف�شل  "الِحجاب"  ى  ُي�َشمَّ �شميك  �ِشتار  هناك  وكان   
193

الداخل.

خيمة االجتماع. 

َمْبُروٍم.  َوُبو�ٍض  ِمزٍ 
ْ

َوِقر ُجَواٍن 
ْ
ر َواأُ  

ٍّ
ا�شماْنُجونِي ِمْن  ِحَجاًبا  َنُع  "َوَت�شْ

َنُعُه بَِكُروبِيَم" )�ِشْفر الخروج 26: 31(. ْنَعَة َحائٍِك َحاِذق َي�شْ �شَ

كان الِحجاب َيف�شل النا�س عن ُقد�س االأقدا�س الذي هو مكان �ُشكنى اهلل 

حيث يتجلَّى مجده وبهاوؤه. وهكذا، فقد كان الحجاب َيعني للجميع: "ممنوع 

الدخول" اأو "ُمت!" 

. وكان اهلل قد اأعلم الب�شر 
ّ
ز َيرمز اإلى مقيا�س اهلل للِبر تار الُمَميَّ كان هذا ال�شِّ

تلك  اأنَّ  غير  لمو�شى.  اأعطاها  التي  الع�شر  الو�شايا  خالل  من  المقيا�س  بهذا 

ة اهلل النهائيَّة  اإالَّ لمحة عن َمْطَلب اهلل. فقد كانت خطَّ القواعد الع�شر لم تكن 

الُمطلق  التج�شيد  هو  ي�شوع  وكان  االأر�س.  اإلى  ابنه  اهلل  ُير�شل  باأن  تق�شي 

لَمْطَلب اهلل هذا: الكمال. 

م اهلل الِحجاب لكي يقودنا اإلى التفكير  مَّ فالم�شيح هو مقيا�س اهلل. وقد �شَ

فيه )في الم�شيح(. 

كان هذا ال�شتار الجميل م�شنوًعا من الِكتَّان االأبي�س الذي ُي�شير اإلى طهارة 

األوان  تار يحتوي على ثالثة  ال�شِّ الخطيَّة. وكان  الخالي من  الُقدُّو�س  الم�شيح 

بديعة هي: االأ�شمنجوني )االأزرق(، واالأرجواني )البنف�شجي( والقرمزي )االأحمر(. 

ب النازل من ال�شماء. 
ّ
الأزرق هو لون ال�شماء. فالم�شيح هو الر

 ف�شوف ياأخذ 
194

والأحمر هو لون االأر�س الذي ي�شير اإلى االإن�شان والدماء.

الم�شيح ج�شًدا من لحم ودم ليتاأّلم ويموت بدل الخطاة. 

والبنف�شجي يتكوَّن من َمْزج اللوَنين االأزرق واالأحمر. فالم�شيح هو ابن اهلل 

وابن االإن�شان في اآٍن واحد. وحيث اإنَّ البنف�شجي هو لون البالطات الملكيَّة، 

قلوب  في  الم�شيح  �شُين�شئه  الذي  الروحي  الملكوت  ذلك  اإلى  ُي�شير  كان  فقد 

الموؤمنين به. وفي ما بعد، �شوف ُين�شئ ملكوته المح�شو�س على االأر�س. 

جاء  فقد  واالأزرق،  االأحمر  بين  ط  المتو�شِّ اللون  هو  البنف�شجي  اأنَّ  وكما 

الم�شيح كو�شيط بين اهلل واالإن�شان. 

وُع  اُن َي�شُ ا�ِس: االإِْن�شَ َوالنَّ ُه ُيوَجُد اإِلٌه َواِحٌد َوَو�ِسيٌط َواِحٌد َبْيَن اهللِ  نَّ
"الأَ

َقاتَِها 
ْ

اأَو ِفي  َهاَدُة  ال�شَّ اْلَجِميِع،  الأَْجِل  ِفْدَيًة  ُه  َنْف�شَ َبَذَل  ذِي  الَّ اْلَم�ِشيُح، 

ةِ" )ر�شالة تيموثاو�س االأولى 2: 6-5(. اْلَخا�شَّ

َسحابة المجد

خيمة  بناء  من  ال�شعب  انتهى  اأن  بعد 

�شيٍء في مكانه  واأ�شبح كّل  االجتماع 

عر�س  من  اهلل  اأر�شل  اهلل،  لخّطة  وفًقا 

في  ًدا  ُمتَج�شِّ ح�شوره  مجد  ال�شماء 

�شحابة عظيمة:

َخْيَمَة  َحاَبُة  ال�شَّ ِت  َغطَّ "ُثمَّ 
َكَن.  اْلَم�سْ بِّ  الرَّ َبَهاُء  َوَمالأَ  االْجتَِماِع 

َخْيَمَة  َيْدُخَل  اأَْن  ى  ُمو�شَ  
ْ

َيْقدِر َفَلْم 

ْت  َحلَّ َحاَبَة  ال�شَّ الأَنَّ  االْجتَِماِع، 

َملأَ  بِّ 
َّ

الر َوَبَهاُء  َعَلْيَها 

َكَن" )�ِشْفر الخروج  اْلَم�شْ

.)35-34 :40
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ب نور ح�شوره ال�شاطع في ُقد�س االأقدا�س بين الكروَبْين القائَمين 
ّ
و�شع الر

ئيَّة 
ْ
َمر بطريقة  اهلل  فقد ظهر  العهد. وهكذا،  تابوت  فوق  الرحمة  كر�شي  على 

ليكون مع �شعبه. 

َتَتَزْلَزُل  اْلَكُروبِيمِ.  َعَلى  َجالِ�سٌ  ُهَو  ُعوُب.  ال�شُّ َتِعُد 
ْ

َتر َمَلَك.  َقْد  بُّ 
َّ

لر "اَ
" )المزمور 99: 1(. �ضُ

ْ
االأَر

ِمْن خالل مجده الظاهر في ُقد�س االأقدا�س وال�شحابة فوق خيمة االجتماع، 

كان الخالق ُيَعلِّم اأَُمم العالم واالأجيال القادمة در�ًشا بالغ االأهميَّة: اهلل الواحد 

الحقيقي يدعو الخطاة الإن�شاء عالقة معه؛ لكن وفًقا ل�شروط ُمَعيَّنة. 

ة َبصريَّة  وسائل توضيحيَّ

للذين  ة  الب�شريَّ التو�شيحيَّة  الو�شائل  من  العديد  االجتماع  خيمة  رت  َوفَّ

ف اإلى اهلل ومعرفة خّطته للعالم. َتَخيَّل الم�شهد: بح�شب تعليمات 
ُّ
اأرادوا التعر

ة الَمْفِديِّين هذه )اأي اأ�شباط اإ�شرائيل االثني ع�شر( بن�شب  مَّ
اهلل الدقيقة، قامت اأُ

في  االجتماع  خيمة  كانت  فقد  �شليب.  �شكل  على  �شيناء  جبل  عند  خيامها 

باتجاه  وثالثة  الجنوب،  باتجاه  خيامها  َبت  َن�شَ اأ�شباط  وثالثة  الو�شط، 

�شحابة  وبوجود   
195

ال�شرق. باتجاه  وثالثة  الغرب،  باتجاه  وثالثة  ال�شمال، 

الحقيقي  الواحد  اهلل  ُينكر وجود  اأن  اأحد  َيقدر  لم  فوقهم،  ة من  الُم�ِشعَّ المجد 

 
في و�شطهم. 

اأخرى من خالل ما يقوله الكتاب المقدَّ�س عن  اأن نتَعلَّم درو�ًشا  ويمكننا 

من  م�شنوع  اللون  اأبي�س  ُمرتفع  ب�شياج  ُمحاطة  كانت  االجتماع  خيمة  اأنَّ 

ِكتَّان وله باب واحد. وكان يوجد في الفناء َمْذَبح. وهكذا، فقد كان الخطاة 

ر اهلل اإالَّ اإذا اقتربوا اإليه على اأ�شا�س ذبيحة بال عيب.  مطرودين من َمْح�شَ

ْكفِيرِ  اُه َعَلى اْلَمْذَبِح لِلتَّ
َّ
ي َطْيُتُكْم اإِ

ْ
ِم، َفاأََنا اأَع  ِفي الدَّ

َ
دِ ِهي نَّ َنْف�َض اْلَج�شَ

"الأَ
ْف�ِس" )�ِشْفر الالويِّين 17: 11(. ُر َعِن النَّ َم ُيَكفِّ َعْن ُنُفو�ِسُكْم، لأَنَّ الدَّ

اإّنه  للخطيَّة. وحيث  �َشْفك دم ال توجد مغفرة  بدون  ه  اأنَّ نرى  اأخرى  ة 
َّ
وَمر

ي�شتحيل على النا�س اأن ُيَقدِّموا ذبيحة كّلما اأخطاأوا، فقد اأمر اهلل بذبح خروف 

وحرقه على المذبح في كّل يوم من اأيام ال�شنة: كّل �شباح وكّل م�شاء. وهكذا، 

ته اأن َيتمتَّع بميزة تقديم هذه الذبائح  اأ�شبح باإمكان كّل َمن يوؤمن باهلل وبخطَّ

اليومّية، هي ا�شتعادة العالقة مع خالقهم. 

اِن ُكلَّ َيْومٍ َداِئًما. اْلَخُروُف  ُمُه َعَلى اْلَمْذَبِح: َخُروَفاِن َحْولِيَّ "َوهَذا َما ُتَقدِّ
ُمْحَرَقٌة 

 
ةِ... اْلَع�ِشيَّ ِفي  ُمُه  ُتَقدِّ انِي  الثَّ َواْلَخُروُف  َباًحا،  ُمُه �شَ ُتَقدِّ اْلَواِحُد 

، َحْيُث اأَْجَتِمُع  بِّ
َّ

َداِئَمٌة ِفي اأَْجَيالُِكْم ِعْنَد َباِب َخْيَمةِ االْجتَِماِع اأََماَم الر

َمَك ُهَناَك" )�ِشْفر الخروج 29: 39-38، 42(. ِبُكْم لأَُكلِّ

ارة يوم الَكفَّ

ولكي ُيلقي اهلل المزيد من ال�شوء على َحقِّه الثمين، اأعلن ل�شعبه اأنَّ هناك 

طريقة واحدة فقط للدخول اإلى ُقد�س االأقدا�س الذي يرمز اإلى ال�شماء. ففي يوم 

الكهنة( بالدخول  ُمَعيَّن )هو رئي�س  َي�شمح اهلل لرجل  ال�شنة، �شوف  واحد من 

 يجتاز رئي�س الكهنة الِحجاب 
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ارة هذا، اإلى الُغرفة الداخلّية. وفي يوم الَكفَّ

ات على كر�شي الرحمة المو�شوع على 
َّ
ه �شبع َمر وياأخذ معه دم الذبيحة وَيُر�شُّ

غطاء تابوت العهد. واإذا دخل رئي�س الكهنة اإلى مح�شر اهلل باأي طريقة اأخرى 

ف�شوف يموت على الفور. وعلى اأ�شا�س ذلك الدم المر�شو�س، َوَعَد اهلل بمغفرة 

خطايا بني اإ�شرائيل لمّدة �شنة اإن اآمنوا به وبخّطته. 

َمت كّل تفا�شيل خيمة االجتماع )واأثاثها واالأعمال التي ُتماَر�س  مِّ لقد �شُ

َوًرا َحيَّة عن كيفية �َشْتر اهلل لخطايا الُخطاة الُمدانين،  فيها( لكي َتنقل للب�شر �شُ

ولكي ُتعلِّمهم كيفّية ا�شتعادة عالقتهم المقطوعة مع خالقهم الُقدُّو�س. وكانت 

كّل هذه ال�شور والتفا�شيل ُت�شير اإلى الم�شيح واإر�شالّيته.

21      ِدماٌء تُْسَفك
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وهكذا، فقد ا�شتخدم الربُّ �َشعبه – على َمدى قرون عديدة – لنقل مئات 

الغارق  العالم  لهذا  الثمينة  ُوعوده  االأخرى، والإعالن  لل�شعوب  الحيَّة  ور  ال�شُّ

في الخطيَّة. 

الهيكل وذبائُحه

االجتماع  خيمة  اإ�شرائيل  وبني  مو�شى  بناء  على  �شنة   500 ُمرور  بعد 

االجتماع  خيمة  با�شتبدال  �ُشليمان  الملك  اهلل  اأََمَر  الرب،  بح�شور  للتمتُّع 

لة بهيكل ثابت. وكان ت�شميم هذا المبنى الجديد في اأور�شليم ُم�شابًها  الُمتنقِّ

لت�شميم الخيمة ولكّنه اأكبر واأجمل. اأ�شبح هيكل �ُشليمان واحًدا من العجائب 

ُقْد�س  ليمالأ  ال�شماء  اأنَّ مجد اهلل نزل من  القديم. وكما  العالم  ة في  الِمعماريَّ

االأقدا�س في الخيمة في يوم افتتاحها، فقد َمالأ َمْجد الربِّ الهيكل. 

َماءِ  ال�شَّ ِمَن  اُر  النَّ َنَزَلِت  َلةِ،  ال�شَّ ِمَن  َلْيَماُن  �شُ اْنَتَهى  ا  "َوَلمَّ
َتِطِع  َي�شْ َوَلْم  اْلَبْيَت.  بِّ  الرَّ َمْجُد  َوَمالأَ  َبائَِح،  َوالذَّ اْلُمْحَرَقَة  َواأََكَلِت 

 " بِّ
َّ

الر َبْيَت  َملأَ  بِّ 
َّ

الر َمْجَد  نَّ 
الأَ بِّ 

َّ
الر َبْيَت  َيْدُخُلوا  اأَْن  اْلَكَهَنُة 

 

ام الثاني 7: 2-1(. )اأخبار االأيَّ

َتمَّ بناء الهيكل في نف�س المكان الذي َذَبَح فيه اإبراهيم كب�ًشا بدل ابنه قبل 

 ولتكري�س هذا الهيكل هلل، اأََمَر الملك �ُشليمان بذبح مئة وع�شرين 
197

األف �شنة.

 وترمز هذه االأعداد الهائلة من 
198

األًفا من الَغَنم واثنين وع�شرين األًفا من الَبَقر.

بة ُمجاورة.  الذبائح اإلى الدم الثمين الذي كان �َشُي�شفك بعد األف �شنة على َه�شَ

اآدم وهابيل  اأيام  َتمَّ تقديم ماليين الذبائح على المذابح منذ  وهكذا، فقد 

واإبراهيم ف�شاعًدا للتكفير عن الخطيَّة �شنة تلو االأخرى. 

ُثمَّ جاء الم�شيح.

الَحَمل

ا االأولى 4: 8( ٌة." )ر�شالة يوحنَّ "اهلُل َمَحبَّ
وب 36: 26( "اهلُل َعِظيٌم." )�ِشْفر اأيُّ

ة، وهو يريد ل�شعبه اأن يتمتَّعوا بعالقة وثيقة معه. وَتظهر فكرة  اهلل َمَحبَّ
طبيعة اهلل االجتماعية في االأ�شحاح االأول من كتابه.

معهما  الطيِّبة  بالعالقة  يتمتَّع  لكي  ْوَرتِهِ"  �شُ "َعَلى  اء  وحوَّ اآدم  اهلل  خلق 

االأ�شحاح  حتى  هذه   
َمَعنا"199 "اهلُل  فكرة  وت�شتمر   .)27  :1 التكوين  )�ِشْفر 

االأخير من الكتاب الُمقدَّ�س حيث �َشَيرى �َشعبه الَمفدي وجهه ويبقى معه اإلى 

االأبد )�ِشْفر الروؤيا 22: 4(. وكّل َمن ُيخفق في اإدراك هذه الحقيقة ُي�شيع على 

نف�شه ُفر�شة فهم الفكرة الرئي�شية التي يتمحور حولها كتاب اهلل.

اإنَّ اهلل عظيم وقادر على فعل ما َي�شاء: 

)�ِشْفر  َما؟"   
ٌ

اأَْمر  
َّ

َعَلي ُر  َيْع�شُ َهْل  دٍ.  َج�شَ ِذي  ُكلِّ  اإِلُه  بُّ 
َّ

الر ""هاأََنَذا 
اإرميا 32: 27(. 

ال ُيمكن الأي �شخ�س يوؤمن باهلل الواحد اأن يقول اإنَّ اهلل ال ي�شتطيع اأن ي�شير 

اإن�شاًنا اإن اأراد ذلك. فاإذا َعِجَز اهلل القدير عن القيام باأمٍر ما )دون اأن ُيناق�س 

نف�شه( فهو لي�س اهلل. 
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لذلك، فاإنَّ ال�شوؤال المطروح هو لي�س: "هل ي�شتطيع اهلل اأن َي�شير اإن�شاًنا؟" 

بل: "هل اختار اهلل اأن َي�شيَر اإن�شاًنا؟"  

الَمْسَكن الحقيقي هلل

خيمة  ببناء  القديم  ل�شعبه  اهلل  اأمر  على  �شنة  وخم�شمئة  األف  ُمرور  بعد 

ِطِهْم" )�ِشْفر الخروج 25: 8( يقول  ُكَن ِفي َو�سَ االجتماع الفريدة والُمميَّزة "لَي�سْ

الكتاب المقدَّ�س:

 ... اهلَل  اْلَكلَِمُة  َوَكاَن  اهللِ،  ِعْنَد  َكاَن  َواْلَكلَِمُة  اْلَكلَِمُة،  َكاَن  اْلَبْدءِ  "ِفي 
ِمَن  لَِوِحيدٍ  َكَما  َمْجًدا  َمْجَدُه،  َنا 

ْ
ي َوَراأَ َبْيَنَنا،  َوَحلَّ  ًدا  َج�شَ اَر  َواْلَكلَِمُة �شَ

ا 1: 1، 14(. ا" )اإنجيل يوحنَّ قًّ َ
ح

َ
االآِب، َمْمُلوًءا نِْعَمًة و

ِطِهْم" تاأتي في االأ�شل من كلمة يونانية تعني  ُكَن في َو�شَ اإنَّ عبارة "الأ�شْ

في  َخْيَمًة  َب  "الأْن�شِ هي:  الَحرفيَّة  الترجمة  فاإنَّ  وبالتالي  َخْيَمًة".  ُب  "َيْن�شِ
الذي  بالهيكل  اأو  بالخيمة  االإن�شان  ف ج�شد  َي�شِ المقدَّ�س  والكتاب  َو�َشِطِهْم". 

اأنَّ ابن اهلل االأزلي ُولد كطفل   16  وقد راأينا في الف�شل 
200

َت�شكن فيه الروح.

ر�شيع. وكان ج�شده الب�شري هو الهيكل الذي اختار اأن َي�ْشُكن فيه. 

واأعلن  َمجده  اهلل  فيه  اأظهر  التي  الخيمة  كانت  ُمو�شى،  النبي  زمن  في 

ا في �شخ�س ي�شوع، فقد جاء اهلل  اأمَّ اة بجلود الحيوانات.  ُمَغطَّ فيه ح�شوره 

بح�شوره البهي ونوره ال�شاطع لي�شكن في ج�شم ب�شري. لهذا قال تالميذه عنه: 

َنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكَما لَِوِحيدٍ ِمَن االآِب!"
ْ
"َوَراأَي

َكِن اْلَحقِيقِيِّ  يقول الكتاب المقدَّ�س اإنَّ ي�شوع كان "َخاِدًما لِلأَْقَدا�ِض َواْلَم�سْ

�شالة اإلى العبرانيِّين 8: 2(.
ِّ
اٌن" )الر بُّ اَل اإِْن�شَ

َّ
َبُه الر ذِي َن�شَ الَّ

في زمن العهد القديم كانت خيمة االجتماع )اأو الهيكل في ما بعد( مكاًنا 

ُيَقدِّم الخطاة فيه الذبائح للتكفير عن خطاياهم. وعندما كان ي�شوع �شبًيا 

ينمو لي�شير َرُجاًل، زار الهيكل في اأور�شليم في منا�شبات عديدة؛ لكّنه لم ُيَقدِّم 

اءِ  ًة ِعْنَد اْنقِ�شَ
َّ

ة: "اأُْظِهَر َمر يوًما ذبيحة عن خطاياه. لماذا؟ الأّنه كان بال خطيَّ

9: 26(. فقد  العبرانيِّين  اإلى  �شالة 
ِّ
)الر َنْف�ِسهِ"  َة بَِذبِيَحةِ  اْلَخِطيَّ لُِيْبِطَل  ُهوِر  الدُّ

بات هو الذبيحة في حين بات ال�شليب الروماني هو الَمذبح. وهكذا، فقد كان 

ي�شوع هو الحقيقة الكامنة وراء تلك الرموز. 

د" )ر�شالة تيموثاو�س االأولى 3: 16(. "اهلُل َظَهَر ِفي اْلَج�سَ

اأور�شليم  في  العظيم  الهيكل  بجانب  ي�شوع  وقف  الُمنا�شبات،  اإحدى  في 

وقال لمجموعة من الرجال:

اٍم اأُِقيُمُه’. َفَقاَل اْلَيُهوُد: ‘ِفي �ِشتٍّ 
َّ
اأَي وا هَذا اْلَهْيَكَل، َوِفي َثَلَثةِ  "‘اْنُق�شُ

ا ُهَو  مَّ
اٍم ُتقِيُمُه؟’ َواأَ  هَذا اْلَهْيَكُل، اأََفاأَْنَت ِفي َثَلَثةِ اأَيَّ

َ
َنًة ُبنِي َبِعيَن �شَ

ْ
َواأَر

ُه  نَّ
َر َتَلِميُذُه اأَ َواِت، َتَذكَّ

ْ
ا َقاَم ِمَن االأَم دِِه. َفَلمَّ َفَكاَن َيُقوُل َعْن َهْيَكِل َج�سَ

ا  يوحنَّ )اإنجيل  وُع"  َي�شُ َقاَلُه  ذِي  الَّ َواْلَكَلِم  بِاْلِكَتاِب  َفاآَمُنوا  هَذا،  َقاَل 

 
.)22-19 :2

وا اأنه  َدُه ي�شوع كان ج�شده، بل َظنُّ لم َيفهم اليهود اأنَّ "الهيكل" الذي َق�شَ

يتحدَّث عن هيكل اأور�شليم. لكنَّ بهاء ُح�شور اهلل ومجده لم يبقيا في ُقْد�س 

االأقدا�س في تلك الخيمة الم�شنوعة باأيدي الب�شر، بل اأ�شبحا االآن في "هيكل" 

ي�شوع؛ اأي ج�شده. 

وحين اقتربت خدمة ي�شوع االأر�شيَّة من نهايتها، �َشَمح ي�شوع لثالثة من 

تالميذه اأن يروا مجد اهلل البهي: 

ِعَد  َو�شَ اأََخاُه  ا  َويوحنَّ َوَيْعُقوَب  ُبْطُر�ضَ  وُع  َي�شُ اأََخَذ  اٍم 
َّ
اأَي ةِ  �ِشتَّ "َوَبْعَد 

َوْجُهُه  اَء  َواأَ�سَ اَمُهْم،  ُقدَّ َهْيَئُتُه  َرْت  َوَتَغيَّ ُمْنَفرِِديَن.  َعال  َجَبل  اإلى  بِِهْم 

َحاَبٌة  ُم اإَِذا �سَ ورِ. ... َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَّ اَء َكالنُّ اَرْت ِثَياُبُه َبْي�سَ ْم�ِس، َو�سَ َكال�سَّ

ذِي  َحاَبةِ َقائًِل: ‘هَذا ُهَو اْبني اْلَحبِيُب الَّ ْوٌت ِمَن ال�شَّ َلْتُهْم، َو�شَ َرٌة َظلَّ َنيِّ

رِْرُت. َلُه ا�سمُعوا’" )اإنجيل َمتَّى 17: 5-1(.  ِبهِ �سُ
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اطع الذي ُيرغم مالئكة ال�شماء على تغطية وجوههم  اإنَّ نور اهلل البهي وال�شَّ

اأ�شبح االآن في ي�شوع نف�شه. فالُح�شور ذاته الذي �َشَكَن في ُقْد�س االأقدا�س )في 

خيمة االجتماع والهيكل( اأ�شبح ي�شكن االآن في ي�شوع. كما اأنَّ تلك ال�شحابة 

الذي  المكان  ُتَظلِّل  االآن  اأ�شبحت  االجتماع  خيمة  يوًما  َظلَّلت  التي  الُمنيرة 

وقف فيه ي�شوع. وهكذا، كان ي�شوع هو ُح�شور اهلل المرئي على االأر�س. وكان 

مجد ابن اهلل الم�شع والمتالألئ ُيرافقه �شوت االآب الذي تكلَّم من ال�شماء قائاًل:

ُت. َلُه ا�سمُعوا!" 
ْ

رِر ذِي بِهِ �شُ "هَذا ُهَو اْبني اْلَحبِيُب الَّ

ا في ما قاله. فقبل اأن َي�شير ابن اهلل ابن االإن�شان باألف �شنة،  كان اهلل جادًّ

ُه َعْن َقلِيل  نَّ
رِيِق. الأَ َب َفَتبِيُدوا ِمَن الطَّ ُلوا الْبَن لَِئلَّ َيْغ�شَ كتب النبي داود: "َقبِّ

ُلوا  ِكلِيَن َعَلْيهِ" )المزمور 2: 12(. وعبارة "َقبِّ ُبُه. ُطوَبى لَِجِميِع اْلُمتَّ قُِد َغ�شَ َيتَّ

االْبَن" َتعني: اأْكِرُموا الْبَن. 

من وقٍت الآخر اأرى النا�س ُيَقبِّلون روؤو�س واأيدي القادة الدينيِّين رغم اأنهم 

االأ�شخا�س  هوؤالء  اأرى  اأنني  كما  كالجميع.  عاجزين  ُخطاة  اأنا�ًشا  اإالَّ  لي�شوا 

اإلى تراب. وفي هذه  اأج�شادهم  َلت  َتَحوَّ اأُنا�س  الُقبور الإكرام  اأنف�شهم يزورون 

َمْن  الآَب.  ُيْكرُِموَن  َكَما  الْبَن  اْلَجِميُع  ُيْكرَِم   
ْ

"لَِكي للعالم:  اهلل  ُيعلن  االأثناء، 

)اإنجيل   "... الْبَن  ُيِحبُّ  الآَب  نَّ 
الأَ

 
... َلُه  �شَ

ْ
اأَر ذِي  الَّ االآَب  ُيْكرُِم  اَل  االْبَن  ُيْكرُِم  اَل 

 
ا 5: 23، 20(. يوحنَّ

َلف السَّ

َطرِيَق  وا  "اأَِعدُّ ُمنادًيا:  �شياأتي  اآخر   
ٍّ
َنِبي كتبا عن  َنِبيَّين  اأحد  اإ�شعياء  كان 
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ا ابن زكريا". َلف هو النبي "يوحنَّ " )�ِشْفر اإ�شعياء 40: 3(. كان هذا ال�شَّ بِّ
َّ

الر

النبي  ا  اأمَّ العالم؛  اإلى  الم�شيح  �شُير�شل  اهلل  اأنَّ  ال�شابقون  االأنبياء  اأعلن  فقد 

ب 
ّ
رف العظيم في اأن يقول اإنَّ الم�شيح الُمنتظر – الر يوحنَّا فحظي بذلك ال�شَّ

نف�شه – جاء واأ�شبح بيننا! 

َقائًِل:  ةِ  اْلَيُهوِديَّ ةِ  يَّ
ِّ

ا اْلَمْعَمَداُن َيْكرُِز ِفي َبر اِم َجاَء يوحنَّ
َّ
"ِفي تِْلَك االأَي

ذِي ِقيَل َعْنُه  ماَواِت.’ َفاإِنَّ هَذا ُهَو الَّ اْقَتَرَب َمَلُكوُت ال�سَّ ُه َقدِ  نَّ
‘ُتوُبوا، الأَ

 . بِّ الرَّ َطرِيَق  وا  اأَِعدُّ ةِ:  يَّ
ِّ

اْلَبر ِفي  اِرٍخ  �شَ ْوُت  �شَ اْلَقائِِل:   
ِّ

بِي النَّ ْعَياَء  بِاإِ�شَ

َتقِيَمًة" )اإنجيل َمتَّى 3: 3-1(. ُبَلُه ُم�شْ َنُعوا �شُ ا�شْ

ْوَبة التَّ

ا المعمدان ب�شيطة لكي ُيَهيِّئ النا�س لمجيء الرب:  كانت ر�شالة يوحنَّ

"توبوا!"

الموؤلَّفة من  "ميتانويو"  ة  اليونانيَّ الكلمة  عن  "توبوا"  وقد ُترجمت كلمة 

وبالتالي  "الِفْكر"(.  )وتعني:  "نويو"  و  "تغيير"(  )وتعني:  "ميتا"  ُجزاأين: 

الخاطئ  الِفْكر  ا�شتبدال  اأي  الِفْكر"؛  "تغيير  هو  للتوبة  الرئي�شي  المعنى   فاإنَّ 

بالِفْكر ال�شائب. 
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ولتقريب ُم�شطلح "التوبة" اإلى ذهن القارئ، �شوف اأ�شرب مثااًل على ذلك 

ت�شافر من مكان الآخر )مثاًل من بيروت  اأن  اأردت  فاإذا  اليومية.  من حياتنا 

ان( ف�شوف ت�شتقل الحافلة التي تعتقد اأنها ُمتَّجهة نحو الجنوب اإلى  اإلى َعمَّ

ان، وتجل�س في مقعدك، وتاأخذ قيلولة. وبعد م�شي بع�س الوقت ت�شتيقظ  َعمَّ

اإلى ا�شطنبول )ولي�س نحو  اأنَّ الحافلة ُمتَّجهة ب�شرعة نحو ال�شمال  فتكت�شف 

ان(! فما الذي ُيمكنك اأن تفعله؟  الجنوب اإلى َعمَّ

)ب�شبب  بخطئك  االعتراف  ترف�س  اأن  ا  اإمَّ لهما:  ثالث  ال  خياران  لديك 

كبريائك( فتبقى في تلك الحافلة وينتهي بك االأمر في المكان الخاطئ؛ اأو اأن 

اإلى الحافلة  ُتَغيِّر راأيك وتعترف باأنك �شعدت  اأن  بمعنى  تتوا�شع و"تتوب" 

دق توبتك اإالَّ عندما ُتغادر تلك الحافلة وت�شعد  الخطاأ. وبالطبع، لن َيتَّ�شح �شِ

عن  الرجوع  اإلى  االإن�شان  تقود  ال�شادقة  فالتوبة  ال�شحيحة.  الحافلة  اإلى 

ك بال�شواب.  الخطاأ والتم�شُّ

مكتوب  االأول  الوجه  النقدية.  العملة  بوجَهي  التوبة  ُمقارنة  ويمكن 

ُي�َشكِّالن  الَوجَهْين  لكنَّ  "اآِمْن".  عليه:  مكتوب  االآخر  والوجه  "ُتْب"،   عليه: 

حقيقة واحدة: 

)اأعمال  اْلَم�ِشيِح"  وَع  َي�شُ َنا  بَِربِّ ذِي  الَّ َوالإِيَماِن  اهللِ  اإلى  ْوَبةِ  ""ِبالتَّ
�ُشل 20: 21(.

ُّ
الر

ال�شخ�شّيَّة ب�شاأن طريق الخال�س.  اأفكارك وُمعتقداتك  التوبة تعني تغيير 

ا االإيمان فيعني الثقة بطريق اهلل للخال�س. ولي�س هناك اإيمان بمعزل عن  اأمَّ

ن الدعوة للتوبة عن  ا الَمعمدان تت�شمَّ التوبة. لذلك، كانت ر�شالة النبي ُيوحنَّ

الفكر الخاطئ، واالعتراف بالعجز عن اإنقاذ الذات، وقبول الم�شيح الملك االآتي 

رك من اأَلدِّ َعُدوٍّ لك اإن توقفت عن االتِّكال على نف�شك 
ِّ
من ال�شماء. فقد جاء لُيحر

وبداأت باالتِّكال عليه هو. 

لهذا  اهلل.  اأمام  الخاطئة  بحالتهم  وا 
ُّ
اأََقر الذين  كّل  النهر  في  يوحنَّا  د  َعمَّ

ر االإن�شان  ة في الماء ال ُتَطهِّ ا الَمْعَمدان. ورغم اأنَّ المعموديَّ فقد ُعِرَف بيوحنَّ

ة، اإالَّ اأنها كانت )وما زالت( الطريقة التي ُيَعبِّر النا�س من خاللها  من الخطيَّ

ر الخطاة  )اأمام االآخرين( عن قبولهم ر�شالة اهلل عن الم�شيح الذي �شياأتي لُيَطهِّ

التائبين وُيَخلِّ�شهم من نجا�شتهم. 

الُمختار

لكي  االأردن  نهر  اإلى  ي�شوع  جاء  االأر�س،  على  العلنيَّة  خدمته  بداية  في 

ا الَمعمدان. لم يكن الم�شيح الخالي من الخطيَّة بحاجة  د على يد يوحنَّ يتعمَّ

اإلى  نف�شه  ي�شوع  مَّ  �شَ فقد  ته،  معموديَّ خالل  من  لكن  خطيَّة.  اأية  عن  للتوبة 

فهو  ي�شوع  اعتماد  عقب  حدث  ما  ا  اأمَّ لُيَخلِّ�شه.  جاء  الذي  الب�شري  الجن�س 

الواحد  اهلل  اأخرى عن حقيقة  لمحة  يعطينا  َم�شهد  وهو  اأبًدا.  ُين�شى  ال  َم�شهد 

الحقيقي في وحدانيَّته الجامعة وجالله. 

َقدِ  َماَواُت  ال�شَّ َذا  َواإِ اْلَماءِ،  ِمَن  لِْلَوْقِت  ِعَد  �شَ وُع  َي�سُ اْعَتَمَد  ا  "َفَلمَّ
ْوٌت ِمَن  اْنَفَتَحْت َلُه، َفَراأَى ُروَح اهللِ َناِزاًل ِمْثَل َحَماَمٍة َواآتًِيا َعَلْيهِ، َو�سَ

)اإنجيل  رِْرُت’"  �سُ ِبهِ  ذِي  الَّ اْلَحبِيُب  اْبني  ُهَو  ‘هَذا  َقائًِل:  َماَواِت  ال�سَّ
 

َمتَّى 3: 17-16(.

االآب،  ُح�شور  ُتْظِهر  ة  الق�شَّ هذه  فاإنَّ  الخلق،  يوم  في  الحال  هي  وكما 

الب�شرية،  تاريخ  من  الحا�شمة  اللحظة  هذه  في  لكن  الُقُد�س.  والروح  واالبن، 

الكتاب  عبر  رحلتنا  وفي  اأكبر.  بو�شوح  الجامعة  وحدانيَّته  ُيظهر  اهلل  كان 

ة ال ُبدَّ لكّل م�شافر اأن يتوقف عندها لياأخذ  ة َمَحطَّ ل هذه الق�شَّ المقدَّ�س، ُت�شكِّ

ل فيها بُعمق.  بع�س ال�شور ويتاأمَّ

)الكلمة  اهلل  ابن  يم�شي  ال�شافية  الزرقاء  ال�شماء  تحت  الم�شهد:  هو  هذا 

اللحظة  تلك  وفي  النهر.  من  خارًجا  واالأر�س(  ال�شماوات  ُخلقت  به  الذي 

اليوم  في  المياه  وجه  على  َيِرفُّ  كان  الذي  )الروح  اهلل  روح  ينزل  عينها، 

االأول للخلق( من ال�شماء وَيِرفُّ فوق ي�شوع لي�شتقر عليه على هيئة َحمامة. 
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ذِي  ى �شوت اهلل الآب من ال�شماء قائاًل: "هَذا ُهَو اْبني اْلَحبِيُب الَّ واأخيًرا، َدوَّ

 

رِْرُت". ِبهِ �سُ

في  الكوالي�س  وراء  يعي�س  ي�شوع  كان  الما�شية،  الثالثين  ال�شنوات  في 

عائلة فقيرة في قرية النا�شرة المتوا�شعة. وعلى الرغم من اأنه كان ُمتوارًيا 

عن عيون النا�س، اإالَّ اأنَّ عين اهلل االآب كانت ُمَثبَّتة على ابنه المحبوب طوال 

رِْرُت".  هذه ال�شنين. ُثمَّ ن�شمع الُحكم الذي اأ�شدره اهلل عن حياة ي�شوع: "ِبهِ �سُ

ِدر اهلل هذا الحكم على اأي اإن�شان عا�س على هذه االأر�س. في�شوع هو  لم ُي�شْ

الوحيد الذي اأر�شاه في كافة تفا�شيل حياته الخارجية والداخلية. فب�شفته 

اًل للقيام بالعمل الذي  االبن االآتي من ال�شماء، فقد كان ُقدُّو�ًشا طاهًرا وموؤهَّ

ال  اهلل  م�شحه  فقد  اهلل.  من  المختار  الم�شيح  هو  ي�شوع  كان  به.  للقيام  جاء 

(، بل بالروح الُقُد�س: 
202

بالزيت )كما كان يفعل مع الملوك واالأنبياء

ِة،  َواْلُقوَّ اْلُقُد�ِس  وِح  ِبالرُّ اهلُل  َحُه  َم�سَ َكْيَف  ةِ 
َ
ا�ِشر النَّ ِمَن  ذِي  الَّ وُع  "َي�شُ

نَّ اهلَل 
ِط َعَلْيِهْم اإِْبلِي�ُض، الأَ لِّ فِي َجِميَع اْلُمَت�شَ َنُع َخْيًرا َوَي�شْ ذِي َجاَل َي�شْ الَّ

�ُشل 10: 38(.
ُّ
َكاَن َمَعُه" )اأعمال الر

كان ي�شوع هو ال�شخ�س الذي كتب عنه جميع االأنبياء.

َحَمل اهلل

ذِي  الَّ اهللِ  َحَمُل  ُهَوَذا  َفَقاَل:  اإَِلْيهِ،  ُمْقبًِل  وَع  َي�شُ ا  َنَظَر يوحنَّ اْلَغدِ  "َوِفي 
ا 1: 29(. َة اْلَعاَلِم!" )اإنجيل يوحنَّ َيْرَفُع َخِطيَّ

ا الَمْعَمدان هذا بالمعاني الَقيِّمة: َيْزُخر اإعالن النبي يوحنَّ

• "ُهَوذا َحَمُل اهللِ ..." 	
ة اإلى  فمنذ دخول الخطيَّ ا اإلى حدٍّ ما معنى "الَحَمل".   َفِهَم جمهور يوحنَّ

العالم، كان النا�س ُيَقدِّمون الِحْمالن ذبائَح وُمحرقات. وقد َظلَّت الِحمالن 

ُتَقدَّم على المذبح �شباًحا وم�شاًء لمدة خم�شة ع�شر قرًنا. وها هو َحَمل اهلل 

يظهر في الم�شهد! وقبل ذلك باألفي �شنة، قال اإبراهيم الإ�شحاق: "اهلُل َيَرى 

ر اهلل بدياًل  َيا اْبنِي" )�ِشْفر التكوين 22: 8(. وقد َدبَّ َلُه اْلَخُروَف لِْلُمْحَرَقةِ 

عن ابن اإبراهيم، لكنَّ هذا البديل لم يكن "الخروف" بل كان "كب�ًشا" )�ِشْفر 

اإبراهيم هو الم�شيح  ة  ُنُبوَّ الوارد في  "الخروف"  22: 13(. كان  التكوين 

ة – اإلى ي�شوع الم�شيح. لهذا  نف�شه. فقد كان اإبراهيم ُي�شير – بروح الُنبوَّ

َوَفرَِح"  َفَراأَى  َيْوِمي  َيَرى  بِاأَْن  َل  َتَهلَّ اإِْبَراِهيُم  وُكْم 
ُ
"اأَب الحًقا:  ي�شوع  قال 

ا 8: 56(. )اإنجيل يوحنَّ

• َة ..." 	 ذِي َيْرَفُع َخِطيَّ "الَّ
 منذ اأيام اآدم، كانت دماء الحيوانات ُتَكفِّر رمزًيا عن خطايا الذين اآمنوا 

م اأمًرا مختلًفا. فقد جاء ليرَفع )ُيزيل(  باهلل وبخّطته. لِكنَّ ي�شوع جاء لُيَتمِّ

الخطيَّة ب�شورة كاملة و�شاملة. 

• "...اْلَعاَلِم!" 	
ة.  مَّ

 في الما�شي، كانت الذبائح الحيوانية ُتَقدَّم عن �شخ�س اأو عائلة اأو اأُ

لِكنَّ دم ي�شوع �شيدفع الثمن ب�شورة كاملة ونهائية عن خطايا الما�شي 

والحا�شر والم�شتقبل لجميع النا�س.

هل يعني ذلك اأنَّ كّل َمن ُيوَلد �شتكون خطاياه مغفورة تلقائًيا؟ كال. فمنذ 

اإيماًنا �شخ�شيًّا  الب�شر  َيْطُلب اهلل من  الب�شري،  الجن�س  اإلى  ة  الخطيَّ اأن دخلت 
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به وبخّطته.

َطاُهْم 
ْ

ذِيَن َقبُِلوُه َفاأَع ا ُكلُّ الَّ
َّ

م ُتُه َلْم َتْقَبْلُه. َواأَ تِهِ َجاَء، َوَخا�شَّ "اإلى َخا�شَّ
ا  يوحنَّ )اإنجيل   " ِبا�سمهِ اْلُموؤِْمُنوَن  اأَِي  اهللِ،  اَلَد 

ْ
اأَو َي�ِشيُروا  اأَْن  ْلَطاًنا  �شُ

 
.)12-11 :1
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ِظالل وُرموز
عن  ُيذبح  عيب  وبال  بريء  َحَمل  كّل  كان  القديم،  في 

اإلى  �شالة 
ِّ
)الر اْلَعتِيَدةِ"  اْلَخْيَراِت  "ِظلُّ  ُيَمثِّل  ة  الخطيَّ

 

العبرانيِّين 10: 1(.

ال�شيء  اأو  وال�شخ�س  الظل  بين  ُنَميِّز  اأن  ويجب 

اإلى  تنظر  كنت  فاإذا  الظل.  ُي�َشبِّب  الذي  الحقيقي 

االأر�س اأثناء �َشير �شديقك باتجاهك فقد ترى ِظلَّه قبل 

ا. لكن عندما يقف اأمامك فاإنك تتكلَّم معه  اأن تراه �شخ�شيًّ

ولي�س مع ِظلِّه. 

عن  لالإعالن  اهلل  و�شعها  ظالاًل  القديم  العهد  ذبائح  كانت  فقد  وهكذا، 

مجيء الم�شيح. وكان ي�شوع الَحَمل هو الذي ُيلقي هذه الظالل. 

ُدُخولِهِ  ِعْنَد  لِذلَِك  َخَطاَيا.  َفُع 
ْ

َير َوُتُيو�ٍض  ثِيَراٍن  َدَم  نَّ 
اأَ ُيْمِكُن  َل  ُه  نَّ

"الأَ
َت لِي  اأْ َباًنا َلْم ُترِْد، َولِكْن َهيَّ

ْ
]الم�شيح[ اإلى اْلَعاَلمِ َيُقوُل: ‘َذبِيَحًة َوُقر

‘هاأنَذا  ]الَم�شيح[:  ُقْلُت  ُثمَّ   .
َّ

ر ُت�شَ َلْم  ةِ  لِْلَخِطيَّ َوَذَبائَِح  ًدا. بُِمْحَرَقاٍت  َج�سَ

َيْنزُِع 
 
ي – الأَْفَعَل َم�ِشيَئَتَك َيا َاهلل’ ... ِج اْلِكَتاِب َمْكُتوٌب َعنِّ

ْ
اأَِجيُء – ِفي َدر

ا[.   ]ذبيحته هو �شخ�شّيًّ
َ

انِي َت الثَّ  ُيَثبِّ
ْ

َل ]الذبائح الحيوانيَّة[ لَِكي وَّ
االأَ

ًة َواِحَدًة" 
َّ

وَع اْلَم�ِشيِح َمر دِ َي�شُ وَن بَِتْقدِيمِ َج�شَ �شُ َفبِهذِهِ اْلَم�ِشيَئةِ َنْحُن ُمَقدَّ

�شالة اإلى الِعبرانيِّين 10: 7-4، 10-9(.
ِّ
)الر

َلْم يخلق  النهائي. فاهلل  د رموز لمطلب اهلل 
َّ
ُمَجر الذبائح الحيوانيَّة  كانت 

الحيوانات على �شورته. كما اأنَّ قيمة الَحَمل ال ُت�شاوي قيمة االإن�شان. فكما 

اأنك ال ت�شتطيع اأن تاأخذ ُلعبة على �شكل �شيارة اإلى وكيل ال�شيارات لمبادلتها 

ب�شيارة حقيقيَّة، فاإنَّ دم الَحَمل ال يكفي لدفع َدْين خطيَّة االإن�شان. لذلك، كان 

ر ذبيحة قيمتها ُم�شاوية لقيمة االإن�شان اأو اأعلى منها. وقد جاء  ال ُبدَّ من توفُّ

ر تلك الذبيحة.  ي�شوع لكي ُيوفِّ

ط مسكين؟ ُمَخطِّ

ا يحمل �شهادة الدكتوراه في الفل�شفة.  قبل ب�شع �شنوات، كنت اأُرا�شل �شخ�شً

َة اْلَعاَلمِ" قال فيه:  َفُع َخِطيَّ
ْ

وقد كتب لي رًدا على مو�شوع اأنَّ ي�شوع اأتى "لَير

منذ  المهزلة  هذه  الله  يختلق  أن  قبل  وماتوا  ولدوا  الذين  للناس  حصل  ماذا 

الِفْكر  رَْجِعيُّ  ِمْسكيٌن  ٌط  ُمَخطِّ هو  المسيحي  اإلله  هذا  أنَّ  يبدو  سنة؟   2000

خطايا  لمغفرة  طريقة  ليجد  السنين  ماليين  بل  آالف،  استغرقه  األمر   ألنَّ 

الجنس البشري.

يبدو اأنَّ هذا الرجل )الذي ُتُوفي منذ �شنوات( عجز عن اإدراك المعنى وراء 

ماليين الت�شحيات ومئات النبوات التي اأ�شارت جميعها اإلى اليوم الذي فيه 

اأُجرة خطايا الب�شر الما�شية والحا�شرة والم�شتقبلية. فمنذ  �شيحمل الم�شيح 

اْلَخَطاَيا  َعِن  ْفِح  ال�شَّ اأَْجِل  "ِمْن  ثمن  دفع  للخال�س  اهلل  نت خّطة  مَّ َت�شَ البدء، 

الَِفةِ بِاإِْمَهاِل اهللِ" )ر�شالة رومية 3: 26-25(.  ال�سَّ

وهذا ُيرينا اأنَّ اهلل َغَفر خطايا الُخطاة الذين عا�شوا قبل مجيء الم�شيح على 

االأ�شا�س نف�شه الذي َيْغِفر فيه اليوم خطايا الخطاة. وهذا االأ�شا�س هو االإيمان 

ته الخال�شيَّة.  بوعود اهلل وِخطَّ

الم�شيح  مجيء  قبل  عا�شوا  الذين  فالموؤمنون  ق بالطبع.  
ْ
لكن هناك َفر

ُكفِّر عن خطاياهم. لكن بعد اأن �َشَفَك ي�شوع دمه وَغَلَب الموت، َتمَّ اإلغاء َدْين 

الخاطئ اإلى االأبد. 

قبل مجيء ي�شوع )َحَمل اهلل( اإلى العالم، كان االإن�شان الذي ُيَقدِّم ذبيحة 

اأحد  من  ا  قر�شً فياأخذ  مالية  اأزمة  ُيعاني  اأعمال  بَرُجل  اأ�شبه  المذبح  على 

منه  ك�شمانة  القر�س  على  التوقيع  على  الغني  �شديقه  ويوافق  الم�شارف. 

ن رجل االأعمال من الدفع. وفي كّل �شنة َيعجز  بت�شديد الدَّين في حال عدم َتَمكُّ
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ع  ُجل عن الدفع ويغرق في الدَّين اأكثر فاأكثر. لكنَّ �شديقه الغني كان ُيَوقِّ
َّ
الر

في بداية كّل �شنة على �َشَند كفالة جديد. وهكذا، ما الذي َحاَل دون اإفال�س 

َرُجل االأعمال هذا اأو �َشجنه؟ كانت كفالة ذلك ال�شديق الغني الجدير بالثقة 

هي التي تحميه وَت�ْشُتره.

على َنْحو ُم�شابه، كانت ذبائح 

العهد القديم بمثابة "�َشَند كفالة" 

َمقبول لدى اهلل ب�شورة موؤقتة عن 

�ِشِجالَّت  حافظ  وعد  فقد  الُخطاة. 

الكون – الذي يفي دوًما بعهوده 

ووعوده – باأنه �شَيقبل دم حيوان 

ارة عن الخطيَّة. غير  بال عيب َكَكفَّ

عن  عاجزة  الحيوانات  دماء  اأنَّ 

المتراكم على  الخطيَّة  َدْين  اإلغاء 

ُلح  َي�شْ الدم  هذا  كان  فقد  الب�شر. 

بخطاياهم:  النا�س  لتذكير  فقط 

ثِيَراٍن  َدَم  نَّ 
اأَ ُيْمِكُن  اَل  ُه  نَّ

"الأَ
�شالة 

ِّ
)الر َخَطاَيا"  َفُع 

ْ
َير َوُتُيو�ٍض 

اإلى العبرانيِّين 10: 4-3(.

الخطيَّة م�شكلة خطيرة  ل  ُت�َشكِّ

طريق  عن  اإالَّ  منها  مخرج  ال 

وهذا  االأزلي.  اهلل  ابن  دم  �شفك 

هو ما جاء ي�شوع – َحَمل اهلل – 

ليفعله. فقد جاء لكي ُي�َشدِّد َدْين 

 
خطيَّة الب�شر. 

ما راأيك عزيزي القارئ؟ 

ا  يوحنَّ النبي  لدى  كان  وهل  الِفْكِر"؟   
ُّ
َرْجِعي ِم�ْشكيٌن  ٌط  "ُمَخطِّ اهلل  هل 

اإنه  النا�شري  ي�شوع  عن  يقولوا  لكي  وجيه  �شبب  اأي  واأتباعه  الَمعمدان 

ذِي  "الم�سيح الذي كتب عنه مو�شى في النامو�ض واالأنبياء"، واإنه "َحَمُل اهللِ الَّ
ا 1(. َة اْلَعاَلمِ"؟ )اإنجيل يوحنَّ َفُع َخِطيَّ

ْ
َير

اأخرى  – خّطة  االإطالق  على  ط  ُمَخطِّ ل  اأف�شَ هو  – الذي  اهلل  لدى  يكن  لْم 

لُمعالجة ُم�شكلة الخطيَّة التي ُيعاني منها االإن�شان. فمن وجهة نظره االأزليَّة، 

كان ابنه الحبيب، وما زال، و�شيبقى: 

 " الَعاَلمِ َتاأ�ِشْي�ِض  َقْبَل  ابًِقا  �شَ َمْعُروًفا  َدَن�ٍض...  َوال  َعْيٍب  بَِل  "َحَمل 
)1بطر�س 1: 19 و20(. 

الُمشار  واألنبياء  لألشخاص  الزمني  الترتيب 
الكتاب  فإن  )كذلك  الكتاب.  هذا  في  إليهم 
األشخاص  مئات  أسماء  ن  ُيَدوِّ المقّدس 

اآلخرين وقصصهم(.

بداية التأريخ اء  آدم وحوَّ
قايين وهابيل

شيث

2500 ق.م. نوح )الطوفان( 
شعب بابل

2000 ق.م. أيُّوب 
إبراهيم

إسماعيل
إسحاق
يعقوب

يهوذا
يوسف

1500 ق.م. ُموسى )خيمة االجتماع( 

إيليَّا
أليشع

1000 ق.م. داود 
ُسليمان )الهيكل(

يونان
عاموس
هوشع

700 ق.م. إشعياء 
ميخا
إرميا

حبقوق
دانيال

حزقيال
500 ق.م. زكريَّا 

مالخي

زكريَّا وإليصابات
مريم ويوسف

يوحنَّا المعمدان

َبْدء التأريخ الميالدي يسوع المسيح 
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َحاَبٌة، والإْنجاُز َمَطُرُه." "الَوْعُد �شَ
- َمَثل َعَربي

االأر�س  اإلى  المخلِّ�س  باإر�شال  اهلل  االأنبياء خّطة  اأعلن  ال�شنين،  اآالف  ُمنذ 

َتْحَت  َمْوُلوًدا  اْمَراأٍَة،  ِمِن  َمْوُلوًدا  َنُه 
ْ
اب اهلُل  َل  �شَ

ْ
اأَر َماِن،  الزَّ ِمْلُء  َجاَء  ا  َلمَّ "َولِكْن 

اُمو�ِض" )ر�شالة غالطّية 4: 4(. النَّ

ي�شوع  وكان  الغيوم،  بمثابة  اهلل  اأنبياء  اأعلنها  التي  النبوءات  تلك  كانت 

َبَق َفَوَعَد ِبهِ ِباأَْنبَِياِئهِ  ذِي �سَ ق تلك المواعيد. "الَّ النا�شري هو المطر الذي َحقَّ

دِ"  اْلَج�شَ ِجَهةِ  ِمْن  َداُوَد  ِل  َن�شْ ِمْن  اَر  �شَ ذِي  الَّ اْبنِهِ.  َعِن  �شةِ،  المقدَّ اْلُكُتِب  ِفي 

)ر�شالة رومية 1: 3-2(. 

بعبارة اأخرى فاإنَّ الكتاب المقدَّ�س هو الغيوم، والم�شيح هو المطر.

دخول أورشليم على جحش

ته. وقبل ذلك بخم�شمئة �شنة، كتب  كان الم�شيح َيْعِرف تماًما ما هي َمهمَّ

النبي َزَكرّيا عن واحد من االأحداث الكثيرة التي �شتوؤدي اإلى �شلب الم�شيح.

َملُِكِك  ُهَوَذا  لِيَم.  اأُوُر�شَ بِْنَت  َيا  اْهتِفِي  �ِشْهَيْوَن،  اْبَنَة  َيا  ا  ِجدًّ "اِْبَتِهِجي 
وٌر َودِيٌع، َوَراِكٌب َعَلى ِحَمارٍ َوَعَلى َجْح�ٍس  َياأِْتي اإَِلْيِك. ُهَو َعادٌِل َوَمْن�سُ

ا 9: 9(. اْبِن اأََتانٍ" )�ِشْفر زكريَّ

كتب  فقد  الحدث.  هذا  االأربعة  االأناجيل  نت  وَدوَّ ة  الُنُبوَّ هذه  ي�شوع  م  َتمَّ

الب�شير َمتَّى )وهو �شاهد عيان لي�شوع( الكلمات التالية:

ْيُتوِن،  َبْيِت َفاِجي ِعْنَد َجَبِل الزَّ اإلى  لِيَم َوَجاُءوا  اأُوُر�شَ َقُرُبوا ِمْن  ا  "َوَلمَّ
تِي  الَّ َيةِ 

ْ
اْلَقر اإلى  ‘اِْذَهَبا  َلُهَما:  َقائًِل  تِْلِميَذْيِن  وُع  َي�شُ َل  �شَ

ْ
اأَر ِحيَنئِذٍ 

ُهَما  َفُحلَّ َمَعَها،  ا  َوَجْح�سً َمْرُبوَطًة  اأََتاًنا  َتِجَداِن  َفلِْلَوْقِت  اأََماَمُكَما، 

اإَِلْيِهَما.  ُمْحَتاٌج  بُّ 
َّ

الر َفُقواَل:  ْيًئا،  �شَ اأََحٌد  َلُكَما  َقاَل  ْن  َواإِ بِِهَما.  َواأْتَِياني 

 اْلَقائِِل: ‘ُقوُلوا 
ِّ

بِي ُه لَِكْي َيتِمَّ َما ِقيَل بِالنَّ �ِشُلُهَما.’ َفَكاَن هَذا ُكلُّ
ْ

َفلِْلَوْقِت ُير

الْبَنةِ �ِشْهَيْوَن: ُهَوَذا َملُِكِك َياأِْتيِك َودِيًعا، َراِكًبا َعَلى اأََتانٍ َوَجْح�ٍس اْبِن 

اأََتانٍ’" )اإنجيل َمتَّى 21: 5-1(.

قابلوه  لكنهم  عليهم،  ملًكا  ب�شفته  ة  مَّ
لالأُ نف�شه  ي�شوع  َقدَّم  فقد  وهكذا، 

204
بالرف�س - تماًما كما تنباأ االأنبياء.

ن االأناجيل بالتف�شيل ما حدث بعد دخول ي�شوع اإلى اأور�شليم على  وُتَدوِّ

جح�س. فقد دخل اإلى الهيكل وَطرد كّل َمن كان ي�شتخدم بيت اهلل للُمتاجرة 

َواأَْنُتْم  ُيْدَعى.  َلةِ  َبْيَت ال�شَّ َبْيتِي  ]في االأ�شفار الُمقدَّ�شة[:  "َمْكُتوٌب  قائاًل لهم: 

َفاُهْم"  َف�شَ اْلَهْيَكِل  ِفي  ٌج 
ْ

َوُعر  
ٌ

ُعْمي اإَِلْيهِ  َم  َوَتَقدَّ  ... و�ٍض!  ُل�شُ َمَغاَرَة  َجَعْلُتُموُه 

)مّتى 21: 14-13(. 

بعد مرور اأيام قليلة على هذا الحدث، جل�س ي�شوع في الهيكل وراح ُيَعلِّم 

النا�س كالم اهلل. وعندها، حاول القادة الدينّيون االإيقاع به لي�شتفزوه فيقول 

كالًما يّتهمونه به ويقتلونه الأجله؛ لكنهم باوؤوا بالف�شل. فقد َردَّ ي�شوع على 

 ُثمَّ حان الوقت.
205
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اَعة ها قد أَتِت السَّ

كان ي�شوع هو الوحيد الذي َعِلم بالتحديد:

�شاعة موته،  

ومكان موته،  

وكيفية موته،  

و�شبب موته.  

ُه  اأَنَّ ‘َتْعَلُموَن  لَِتَلِميذِهِ:  َقاَل  َها  ُكلَّ االأَْقَواَل  هذِهِ  وُع  َي�شُ اأَْكَمَل  ا  "َوَلمَّ
ِحيَنئِذٍ  َلَب.’  لُِي�سْ ُم  لَّ ُي�سَ اِن  الإِْن�سَ َواْبُن  ُح،  اْلفِ�سْ َيُكوُن  َيْوَمْيِن  َبْعَد 

اْلَكَهَنةِ  َرئِي�ِض  َداِر  اإلى  ْعب  ال�شَّ ُيوُخ  َو�شُ َوالكتبة  اْلَكَهَنةِ  اُء  ُروؤَ�شَ اْجَتَمَع 

َوَيْقُتُلوُه.  بَِمْكرٍ  وَع  َي�شُ ُيْم�ِشُكوا   
ْ

لَِكي اَوُروا  َوَت�شَ َقَياَفا،  ُيْدَعى  ذِي  الَّ

)اإنجيل  ْعِب’"  ال�شَّ ِفي  َغٌب  �شَ َيُكوَن  لَِئلَّ  اْلِعيدِ  ِفي  ‘َلْي�َض  َقاُلوا:  ُهْم  َولِكنَّ

 

َمتَّى 26: 5-1(. 

مراًرا  حاولوا  فقد  الياأ�س.  من  بحالة  االأنانيُّون  الدينيُّون  القادة  اأ�شيب 

َبْعُد"  َجاَءْت  َقْد  َتُكْن  َلْم  اَعَتُه  �سَ نَّ 
الأَ َعَلْيهِ،  َيًدا  َحٌد  اأَ ُيْلِق  َوَلْم  ُيْم�ِشُكوُه،  ""اأَْن 

ا 7: 30(. واأخيًرا، نالوا فر�شتهم التي لطالما حلموا بها.   )اإنجيل يوحنَّ

كان "يهوذا" تلميًذا لي�شوع في الظاهر فقط. ذهب يهوذا اإلى َكَهَنة الهيكل 

فوافق  المال.  من  مبلغ  ُمقابل  لهم  وُي�شلِّمه  ي�شوع  يخون  اأن  عليهم  وعر�س 

تتميًما  الخيانة  يهوذا. وكانت هذه  اإلى  الف�شة  دفع ثالثين من  هوؤالء على 
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اَعُة"  وعندها، جاء ذلك اليوم الذي قال فيه ي�شوع لتالميذه: "َقْد اأََتِت ال�سَّ

ا 12: 23(. فقد حانت �شاعة موت َحَمل اهلل.  )اإنجيل يوحنَّ

أسبوع الِفْصح

ومالأت  واالأجانب،  المحليِّين  كان  بال�شُّ ال�شيِّقة  اأور�شليم  �شوارع  ت  اكتظَّ

هات الثيران. وكان الُم�شترون ُي�شاومون التُّجار  ات الِخراف وتاأوُّ اأنَّ االأرجاء 

ح.  على اأ�شعار الِحْمالن. كان ذلك هو اأ�شبوع الِف�شْ

�َشُه اهلل قبل خم�شة ع�شر  ح ُجزًءا من احتفال يمتدُّ الأ�شبوع كامل اأ�شَّ كان الِف�شْ

قرًنا. وفي تلك الُمنا�شبة، كان ال�شعب ُيحيي ذكرى تحرير اهلل لهم )ب�شفتهم 

َهْمَزة الو�شل بينه وبين االأمم وال�شعوب االأخرى( من العبودية والموت في 

تلك الليلة الحا�شمة حين و�شع االآباء دماء الِحْمالن على االأبواب. وفي نظر 

ا ُفر�شة للتطلُّع اإلى االأمام، اإلى ذلك اليوم الذي  اهلل، كان ذلك االأ�شبوع اأي�شً

ح.  م فيه الم�شيح المعنى االأعمق للِف�شْ �شُيَتمِّ

َلِكنَّ فئة قليلة فقط هي التي اأدركت اأنَّ ي�شوع النا�شري يو�شك على �شفك 

المتعلِّقة  الرموز  كافة  بذلك  م  ُيَتمِّ لكي  االأخير  الف�شح  َحَمل  ب�شفته  دمه 

من  النقي�س  وعلى  ُمو�شى.  اأيام  منذ  �شنة  كّل  في  ُذبحت  التي  بالِحْمالن 

عليهم  مار�شها  التي  الج�شدية  الَهيمنة  من  ال�شعب  لتحرير  ُمو�شى  ة  َمَهمَّ

ة الم�شيح بتحرير ال�شعب من هيمنة ال�شيطان الروحيَّة،  �شادتهم، ق�شت َمَهمَّ

 

والخطيَّة، والموت. 

ي�شوع  قتل  على  وا 
ُّ
ر اأ�شَ الدينيِّين  القادة  اأنَّ  هو  حًقا  االهتمام  يثير  وما 

ْعِب" )اإنجيل َمتَّى 26: 5( لِكنَّ خّطة  َغٌب ِفي ال�شَّ "َلْي�َض ِفي اْلِعيدِ لَِئلَّ َيُكوَن �شَ
اأن ُيذبح َحَمل  اهلل كانت َتق�شي باأن يموت ي�شوع في ذلك االحتفال! فيجب 

 اأجل، كان كّل �شيء يجري بح�شب خّطة اهلل. 
207

اهلل اأثناء احتفاالت الف�شح.

ويا ل�ُشخرية الَقَدر! فاالأ�شخا�س الذين رف�شوا خّطة اهلل ُهم اأنف�شهم الذين 

لم  نف�شه  ال�شيطان  اأنَّ  كما  الخّطة!  هذه  تنفيذ  في  الرئي�شي  الدور  �شيلعبون 

ر لهالِكه!  ه من خالل َحثِّ القادة الدينّيين على قتل ي�شوع، كان ُيَح�شِّ ُيدرك اأنَّ

َبَق اهلُل  تِي �شَ ي الكتاب المقدَّ�س تداخل االأحداث هذا "اْلِحْكَمةِ اْلَمْكُتوَمةِ، الَّ وُي�َشمِّ

ْهرِ، الأَْن َلْو  تِي َلْم َيْعَلْمَها اأََحٌد ِمْن ُعَظَماءِ هَذا الدَّ ُهوِر لَِمْجدَِنا، الَّ َنَها َقْبَل الدُّ َفَعيَّ

َلُبوا َربَّ اْلَمْجدِ" )ر�شالة كورنثو�س االأولى 2: 8-7(.  َعَرُفوا َلَما �شَ

ل الُكُتب مَّ 23      حّتى تُكَّ
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الُخْبز والكأس 

في تلك الليلة، اجتمع ي�شوع وتالميذه في ِعِليَّة خا�شة ليحتفلوا بالف�شح. 

ب 
ّ
ة، اأخذ الر

َّ
وبعد اأن تناولوا الع�شاء الموؤّلف من َحَمل وبع�س االأع�شاب الُمر

اأن ياأكلوه  عه على التالميذ وطلب منهم  َره، ثم َوزَّ بع�س الخبز، و�َشَكَر، وَك�شَّ

َنُعوا هَذا لِذِْكرِي" )اإنجيل لوقا 22: 19(.  قائاًل: "اِ�شْ

كان الُخْبز الَمك�شور يرمز اإلى ج�شد الم�شيح الذي كان على 

و�شك اأن ُيجرح وُيعاقب من اأجلهم. 

نبيذ  على  احتوت  التي  الكاأ�س  ر 
َّ
َمر ُثمَّ 

للتالميذ:  قال  ثم  المهرو�س  العنب  من  ُم�شتخرج 

لَِمْغفَِرةِ  َكثِيرِيَن  اأَْجِل  ِمْن  َفُك  ُي�شْ ذِي  الَّ اْلَجدِيدِ  لِْلَعْهدِ  ذِي  الَّ َدِمي  ُهَو  "هَذا 
اْلَخَطاَيا" )اإنجيل َمتَّى 26: 28(. 

كانت الكاأ�س ترمز اإلى دم ي�شوع الذي كان على و�شك اأن ُي�ْشَفك لبدء العهد 

الجديد الُمنتظر. 

وهكذا فاإنَّ هذين الرمزين الب�شيَطين )الخبز والكاأ�س( ُي�شيران اإلى الر�شالة 

االأ�شا�شية الأنبياء اهلل: اأنَّ خالقنا �شياأُخذ هيئة اإن�شان ليتعذَّب وَي�ْشُفك دمه من 

اأجل جن�س اآدم الخاطئ. 
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وبعد اأن قام ي�شوع بتعزية تالميذه بوعود وحقائق رائعة ال مثيل لها،

ُثمَّ َجثا ي�شوع على االأر�س  َجْث�َشْيَماِني.  اإلى ب�شتان قريب يدعى  ا�شطحبهم 

بَّب منه وهو يتاألَّم األم الروح فقال:  وانكبَّ على ال�شالة فيما كان عرقه َيَت�شَ

، َولِكْن َلْي�َض َكَما اأُِريُد اأََنا َبْل َكَما  ي هذِهِ اْلَكاأْ�ضُ نِّ َ
 ع

ْ
ْمَكَن َفْلَتْعُبر َتاُه، اإِْن اأَ

َ
"يا اأَب

ُترِيُد اأَْنَت" )اإنجيل َمتَّى 26: 39(. 

اأجل  من  االألم  كاأ�س  اإنها  ي�شوع؟  اأرعبت  التي  "الكاأ�س"  تلك  هي  ما 

�شيحتمله  الذي  المخيف  الجحيم  كاأ�س  االآب،  عن  االنف�شال  كاأ�س   الخطيَّة، 

الأجلي والأجلك.

ات، خ�شع االبن طوًعا لم�شيئة 
َّ
َمر ال�شالة ثالث  لَّى ي�شوع تلك  اأن �شَ بعد 

ِمْن  "اأكثُر  ي�شلبه.  لم  الم�شيح ما  ي�شتعيد  �شوف  داود،  النبي  تنباأ  االآب. وكما 

ُظْلًما. ِحيَنئِذٍ  َدائِي 
ْ

ع اأَ  
َّ

َتْهلِِكي ُم�شْ اْعَتزَّ  َبٍب.  وَننِي بَِل �شَ ُيْبِغ�شُ ذِيَن  الَّ َراأ�ِشي  ْعرِ  �شَ

ذبيحة  هو  ي�شوع  ُي�شبح  و�شوف   .)4  :69 )المزمور  اأَْخَطْفُه"  َلْم  ذِي  الَّ َرَدْدُت 

ة.  الخطيَّة الكاملة والنهائيَّ

االعتقال

الب�شتان مجموعة من  اإلى  اأبيه، تقدَّمت  الكالم مع  انتهاء ي�شوع من  فور 

الجنود التي اأر�شلها روؤ�شاء الكهنة والكتبة وال�شيوخ. لقد جاوؤوا وُهم َيحملون 

واأخرج  العوا�شف  اأ  َهدَّ الذي  ذاك  ليعتقلوا  يِّهم  وِع�شِ و�شيوفهم  م�شاعلهم 

ال�شياطين واأقام الموتى. 

‘َمْن  َلُهْم:  َوَقاَل  َعَلْيهِ،  َياأِْتي  َما  ِبُكلِّ  َعالٌِم  َوُهَو  وُع  َي�شُ "َفَخَرَج 
َوَكاَن  ُهَو.’  ‘اأََنا  َلُهْم:  َقاَل   ’. ا�ِشرِيَّ النَّ وَع  ‘َي�شُ اأََجاُبوُه:  َتْطُلُبوَن؟’ 

ُهَو’،  اأََنا  ي  ‘اإِنِّ َلُهْم:  َقاَل  ا  َفَلمَّ َمَعُهْم.  َواِقًفا  ا  �شً
ْ
اأَي ُمُه  لِّ ُم�شَ َيُهوَذا 

‘َمْن  ا:  �شً
ْ
اأَي لُهْم  اأَ َف�شَ �ِض. 

ْ
االأَر َعَلى  َقُطوا  َو�شَ اْلَوَراءِ  اإلى  َرَجُعوا 

َلُكْم:  ُقْلُت  ‘َقْد  وع:  َي�شُ اأََجاَب   ’. ا�ِشرِيَّ النَّ وَع  ‘َي�شُ َفَقاُلوا:  َتْطُلُبوَن؟’ 

)اإنجيل  َيْذَهُبوَن’"  هوؤُاَلءِ  َفَدُعوا  َتْطُلُبوَننِي  ُكْنُتْم  ْن  َفاإِ ُهَو.  اأََنا  ي   اإِنِّ

ا 18: 8-4(. يوحنَّ

ف ي�شوع عن نف�شه الأولئك الذين جاوؤوا الإلقاء القب�س عليه ُم�شتخدًما 
َّ
َعر

، لِكنَّ ي�شوع ذهب معهم الأّنه اأراد ذلك. وفيما كان الجنود 
ا�شم اهلل: "اأنا هو"209

ا ي�شوع،  يتقدَّمون، ا�ْشَتلَّ ُبطر�س �شيفه وقطع اأُذن خادم اأحد روؤ�شاء الكهنة. اأمَّ

ف�شارع اإلى �شفاء اأذنه ثم قال لبطر�س:

ْيِف َيْهلُِكوَن!  ْيَف بِال�شَّ ذِيَن َياأُْخُذوَن ال�شَّ نَّ ُكلَّ الَّ
ْيَفَك اإلى َمَكانِهِ. الأَ "ُردَّ �شَ

 
ْ

اْثَني اأَْكَثَر ِمِن  َم لِي  َفُيَقدِّ اأَبِي  اإلى  ْطُلَب  اأَ اأَْن  َتِطيُع االآَن  اأَ�شْ ي اَل  نِّ
اأَ اأََتُظنُّ 

ل الُكُتب مَّ 23      حّتى تُكَّ



حلة الُجزء الثاني: الرِّ 282283

اأَْن  َيْنَبِغي  هَكَذا  ُه  اأَنَّ اْلُكُتُب:  ُل  ُتَكمَّ َفَكْيَف  اْلَمَلئَِكةِ؟  ِمَن  ا  َجْي�شً َر  َع�شَ

َيُكوَن؟" )اإنجيل َمتَّى 26: 54-52(.

ي�شتخدمون  الذين  لكّل  ي�شوع  ُيبرزه  الذي  الجميل  التباُين  لهذا  يا 

�شيهزاأون  الرجال  هوؤالء  اأنَّ  َيْعَلم  كان  ي�شوع  اأنَّ  فرغم  الدين.  با�شم  الُعنف 

عن  ا  عو�شً اأناته  وطول  ُلطفه  لهم  اأظهر  اأنه  اإالَّ  وَيقتلونه،  وُيعذِّبونه،  به، 
 

الكراهية واالنتقام. 

ُنبوءات األنبياء

 
ٍّ

ُيوٍف َوِع�ِشي ُه َعَلى لِ�ضٍّ َخَرْجُتْم بِ�شُ نَّ
قال ي�شوع لمن اأتوا للقب�س عليه: "َكاأَ

ُتْم�ِشُكونِي."  َوَلْم  اْلَهْيَكِل  ِفي  ُم  َعلِّ اأُ َمَعُكْم  اأَْجلِ�ُض  ُكْنُت  َيْوٍم  ُكلَّ  لَِتاأُْخُذونِي! 

وي�شيف الكتاب المقدَّ�س هذا التعليق:

َلِميُذ  َل ُكُتُب الأَْنبَِياِء. ِحيَنئِذٍ َتَرَكُه التَّ ُه َفَقْد َكاَن لَِكْي ُتَكمَّ ا هَذا ُكلُّ
َّ

"َواأَم
ْوا بهِ اإلى َقَياَفا َرئِي�ِض اْلَكَهَنةِ،  وَع َم�شَ ُكوا َي�شُ �شَ

ْ
ذِيَن اأَم الَّ

َ
ُهْم َوَهَرُبوا. و ُكلُّ

ُيوُخ" )اإنجيل َمتَّى 26: 57-55(.  َحْيُث اْجَتَمَع اْلَكَتَبُة َوال�شُّ

لماذا �َشمح ي�شوع )الذي كان ُي�شيطر على الرياح واالأمواج( لهوؤالء باعتقاله 

وتقييده واأخذه؟ لقد قام بذلك بدافع ُحبِّه وطاعته الأبيه. وقام بذلك لُيَخلِّ�شك 

َل ُكُتُب االأَْنبَِياءِ".   ُتَكمَّ
ْ

وُيَخلِّ�شني من الدينونة االأبدية. كما اأنه فعل ذلك "لَِكي

ْبِح،  اُق اإلى الذَّ اةٍ ُت�شَ فقبل تلك الحادثة بمئات ال�شنين، كتب النبي اإ�شعياء: "َك�سَ

يَها َفَلْم َيْفَتْح َفاُه" )�ِشْفر اإ�شعياء 53: 7(. اِمَتٍة اأََماَم َجازِّ َوَكَنْعَجٍة �شَ

)�ِشْفر  لِْلُمْحَرَقةِ"  اْلَخُروَف  َلُه  َيَرى  "اهلُل  اإبراهيم:  النبي  اأعلن   كما 

التكوين 22: 8(.

َذبِيَحَة...  ُبُه 
ِّ

َوُيَقر اْلَواِحَد  اْلَخُروَف  اْلَكاِهُن  َياأُْخُذ  "ُثمَّ  ُمو�شى:  النبي  وكتب 

ةِ" )�ِشْفر الالويِّين  َذبِيَحَة اْلَخِطيَّ ذِي َيْذَبُح ِفيهِ  َوَيْذَبُح اْلَخُروَف ِفي اْلَمْو�ِشِع الَّ

.)13-12 :14

فالكهنة  جرى!  ما  كّل  في  الَقَدر  �ُشخرية  اإلى  انتبهت  قد  تكون  اأن  اأرجو 

اأنف�شهم  هم  الهيكل  في  المذبح  على  ِقها 
ْ
وَحر الِحْمالن  ذبح  على  الُم�شرفون 

اأنهم على  ُيدركون  القب�س على ي�شوع ليقتلوه. لكنهم لم يكونوا  األقوا  الذين 

و�شك ذبح الَحَمل الذي كتب عنه جميع االأنبياء. 

ُحْكم القادِة الدينيِّين

اءِ اْلَكَهَنةِ  �شَ وَع اإلى َرئِي�ِض اْلَكَهَنةِ، َفاْجَتَمَع َمَعُه َجِميُع ُروؤَ ْوا بَِي�شُ "َفَم�شَ
ُق�س 14: 53(.

ْ
ُيوُخ َواْلَكَتَبُة" )اإنجيل َمر َوال�شُّ

َعَقد قادة اليهود الدينيُّون محكمة ليليَّة غير �شرعية:

وَع 
ُ

�ش
َ
ي َلى 

َ
ع َهاَدًة  �شَ وَن 

ُ
ْطُلب

َ
ي ُه  ُكلُّ  

ُ
ع

َ
م

ْ
ج

َ
اْلم

َ
و اْلَكَهَنةِ   

ُ
اء

َ
ؤَ�ش و

ُ
ر َكاَن 

َ
"و

 
ْ
َهاَداُتُهم فِْق �شَ  َتتَّ

ْ
َلم

َ
ا، و

ً
هِ ُزور

ْ
َلي

َ
هُِدوا ع أَنَّ َكثِيرِيَن �شَ جُِدوا. ال

َ
 ي

ْ
، َفَلم

ُ
ْقُتُلوه

َ
لِي

ءٍ؟ 
ْ

ي  بِ�شَ
ُ

ا ُتجِيب
َ

أَم وَع قِائًِل: ‘ا
ُ

�ش
َ
أََل ي ا

َ
�ش

َ
طِ و

ْ
�ش

َ
 اْلَكَهَنةِ فِي اْلو

ُ
ئِي�ض

َ
 ر

َ
َفَقام

 
...

ءٍ. 
ْ

ي بِ�شَ  
ْ

جِب
ُ
ي  

ْ
َلم

َ
و اكًِتا 

َ
�ش َفَكاَن   

َ
ُهو ا 

َّ
أَم ا َك؟’ 

ْ
َلي

َ
ع هوؤُاَلءِ  بِهِ  َهُد  �شْ َ

ي اَذا 
َ

م

اْلُمَباَرِك؟’  اْبُن  اْلَم�ِسيُح  ‘اأَاأَْنَت  َلُه:  َقاَل 
َ

و ا  �شً
ْ
اأَي اْلَكَهَنةِ   

ُ
ئِي�ض

َ
ر اأَلُه 

َ
َف�ش

ا َعْن َيِميِن  اِن َجالِ�سً ْن�سَ ْوَف ُتْب�ِسُروَن اْبَن الإِ وُع: ‘اأََنا ُهَو. َو�سَ
ُ

�ش
َ
َفَقاَل ي

َقاَل: 
َ

و ُه 
َ
اب

َ
ثِي اْلَكَهَنةِ   

ُ
ئِي�ض

َ
ر َق  زَّ َ

َفم َماِء.’  ال�سَّ َحاِب  �سَ ِفي  َواآِتًيا  ِة،  اْلُقوَّ

ُق�س 
ْ
َمر )اإنجيل  ادِيَف!" 

َ
ج التَّ  

ُ
ُتم

ْ
مِع

َ
�ش َقْد  ُهودٍ؟  �شُ إلى  ا ُد 

ْ
ع

َ
ب ُتَنا 

َ
اج

َ
ح ا 

َ
"‘م

.)63-60 ،56-55 :14

هم ي�شوع بالتجديف؟ لقد قام  لماذا غ�شب رئي�س الكهنة وَمزَّق ثيابه واتَّ

اأي الم�شيح الذي كتب عنه  اأنه ابن اهلل وابن االإن�شان؛  اأعلن  بذلك الأنَّ ي�شوع 

ف عن نف�شه قائاًل: "اأنا هو". وحين َتَكلَّم عن "اْبَن 
َّ
االأنبياء. كما اأنَّ ي�شوع َعر

َماءِ" كان ي�شوع يقتب�س  َحاِب ال�شَّ ةِ، َواآتًِيا ِفي �شَ ا َعْن َيِميِن اْلُقوَّ اِن َجالِ�شً االإِْن�شَ

 لذلك: 
210

اًنا على االأر�س كّلها. من كتابات االأنبياء لُيعلن نف�شه َديَّ

ل الُكُتب مَّ 23      حّتى تُكَّ
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َقْد  ُهوٍد؟  �شُ اإلى  َبْعُد  َحاَجُتَنا  ‘َما  َوَقاَل:  ثَِياَبُه  اْلَكَهَنةِ  َرئِي�ُض  َق  "َمزَّ
َتْوِجُب  ُم�شْ ُه  نَّ

اأَ َعَلْيهِ  َحَكُموا  َفاْلَجِميُع  ُكْم؟’ 
ُ
َراأْي َما  َجاِديَف!  التَّ ِمْعُتُم  �شَ

وَن َوْجَهُه َوَيْلُكُموَنُه َوَيُقوُلوَن  ُقوَن َعَلْيهِ، َوُيَغطُّ اْلَمْوِت. َفاْبَتَداأَ َقْوٌم َيْب�شُ

اُم َيْلِطُموَنُه" )مرق�س 14: 65-63(. اأْ.’ َوَكاَن اْلُخدَّ َلُه: ‘َتَنبَّ

الم�شيح:  اآالم  عن  اإ�شعياء  النبي  كتب  �شنة،  ب�شبعمئة  الحادثة  تلك  قبل 

ِق"   َعِن اْلَعاِر َواْلَب�شْ
ْ

ُتر اتِفِيَن. َوْجِهي َلْم اأَ�شْ يَّ لِلنَّ اِربِيَن، َوَخدَّ ""َبَذْلُت َظْهرِي لِل�شَّ
)�ِشْفر اإ�شعياء 50: 6(.

ُحْكم القادة السياسيِّين

)الحاكم  الُبْنِطي  بيالط�س  اإلى  ي�شوع  الكهنة  اقتاد  الفجر،  �شاعة  في 

ة( وطالبوه باإعدام ي�شوع �شلًبا. في ذلك الوقت  الروماني على منطقة اليهوديَّ

يكونوا  ولم  الرومانية  االإمبراطورية  �شيطرة  تحت  اليهود  كان  التاريخ،  من 

َيملكون �ُشْلطة تنفيذ ُحكم االإعدام بالمجرمين. 

ٍة ِفْيه"؛ لِكنَّ  اأَِجُد اأيَّ ِعلَّ ات "ال 
َّ
اأعلن بيالط�س ثالث َمر اأثناء "الُمحاكمة"، 

عن  يتوقف  لم   – بدوره  ال�شيطان  َحثَّهم  الذين  الكهنة  َحثَّه  الذي   – الح�شد 

لِْبه!"211 لِْبُه، ا�سْ ال�شراخ: "ُخْذُه، ُخْذُه، ا�سْ

َخ بيالُط�س لطلب القادة الدينيِّين وحكم على ي�شوع باأق�شى ُعقوبة في  َر�شَ

لب.  القانون الروماني: الَجْلد الوح�شي ُثمَّ ال�شَّ

َلَب. َفاأََخَذ َع�ْشَكُر اْلَواِلي َي�ُشوَع اإلى َداِر  �ْشَلَمُه ِلُي�شْ ا َي�ُشوُع َفَجَلَدُه َواأَ "َواأَمَّ
َفُروا  ا، َو�شَ ِمِزيًّ

ْ
ْوُه َواأَْلَب�ُشوُه ِرَداًء ِقر

َّ
اْلِواَلَيِة َوَجَمُعوا َعَلْيِه ُكلَّ اْلَكِتيَبِة، َفَعر

َبًة ِفي َيِميِنِه. َوَكاُنوا َيْجُثوَن  ُعوُه َعَلى َراأْ�ِشِه، َوَق�شَ اإِْكِلياًل ِمْن �َشْوٍك َوَو�شَ

ُقوا َعَلْيِه،  اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد!’ َوَب�شَ اَمُه َوَي�ْشَتْهِزُئوَن ِبِه َقاِئِليَن: ‘ال�شَّ ُقدَّ

َرُبوُه َعَلى َراأْ�ِشِه. َوَبْعَد َما ا�ْشَتْهَزاأُوا ِبِه، َنَزُعوا َعْنُه  َبَة َو�شَ َواأََخُذوا اْلَق�شَ

ْلِب" )اإنجيل َمتَّى 27: 31-26(. ْوا ِبِه ِلل�شَّ َداَء َواأَْلَب�ُشوُه ِثَياَبُه، َوَم�شَ
ِّ
الر

َجَبُل الربِّ

وراأ�شه  بالدماء،  ى  ُمَغطَّ وج�شده  المدينة  خارج  المجد  َربَّ  الجنود  اقتاد 

ُمَكلَّل باإكليل ال�شوك، وهو َيحمل �شليبه الثقيل وي�شير نحو ذلك الجبل حيث 

تنباأ اإبراهيم منذ األفي �شنة تقريًبا:

بِّ ُيَرى" )�ِشْفر التكوين  "اهلُل َيَرى َلُه اْلَخُروَف لِْلُمْحَرَقةِ ... ِفي َجَبِل الرَّ
.)14 ،8 :22

والمكان.  ة،  الق�شَّ وبطل  واالأحداث،  النا�س،  مًعا:  العنا�شر  كّل  اجتمعت 

وكان كّل �شيء ي�شير بذات الطريقة التي تنباأ عنها االأنبياء. 

ة.  ْفَقة في تاريخ الب�شريَّ لقد حان الوقت الإبرام اأهم �شَ

ل الُكُتب مَّ 23      حّتى تُكَّ
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24      َقْد أُْكِمَل!

َقْد أُْكِمَل!

لب هو اأب�شع واأق�شى طريقة اإعدام عرفتها الدول. وكانت االإمبراطورية  ال�شَّ

الرومانية قد اعتمدت هذه الطريقة الإعدام اأعتى الُمجرمين. 

عندما  خالقنا  الإعدام  لب(  )ال�شَّ الطريقة  هذه  الب�شر  نحن  اخترنا   وقد 

 
212 

جاء لزيارتنا.

ْوا بِهِ اإلى  ا بِاْثَنْيِن اآَخَرْيِن ُمْذنَِبْيِن لُِيْقَتَل َمَعُه. ولما َم�شَ �شً
ْ
وا اأَي

ُ
"َوَجاء

اْلُمْذنَِبْيِن، َواِحًدا  َلُبوُه ُهَناَك َمَع   �شَ
ذِي ُيْدَعى ‘ُجْمُجَمَة’213 اْلَمْو�ِشِع الَّ

اِرهِ" )اإنجيل لوقا 23: 33-32(. َعْن َيِمينِهِ َواالآَخَر َعْن َي�شَ

َمْصلوب!

لب الإنزال اأق�شى درجات االألم والذُّل بال�شخ�س الُمدان.  اخترع الب�شر ال�شَّ

وِّر حقيقة العار واالألم  واأنا َلْم اأَر يوًما )وال اأريد اأن اأرى( اأية لوحة اأو فيلم ُي�شَ

امون  الر�شَّ ي�شع  فمثاًل،  ال�شليب.  على  ُمَعلَّق  وهو  ي�شوع  احتملهما  الّلذين 

وكاتبو ال�شيناريو قطعة ثياب عليه، لِكنَّ الحقيقة التاريخية تقول اإنَّ الجنود 

ون الُمجرمين الُمدانين قبل تثبيتهم على �شجرة اأو �شليب 
ُّ
الرومان كانوا ُيَعر

بوا�شطة م�شامير طويلة يدقونها في اأيديهم واأرجلهم. وهكذا، فقد كان الموت 

لًبا ُمخزًيا، وموؤلًما، وبطيًئا.  �شَ

والأجلك  الأجلي  واآالمه  عاره  بكّل  لب  ال�شَّ َيحتمل  اأن  ي�شوع  اختار  وقد 

والأجل الب�شر جميًعا. وكان الق�شد من هذا العذاب ال�شديد الذي احتمله ي�شوع 

هو م�شاعدتنا على فهم العقاب القا�شي الذي ن�شتحقه نحن ب�شبب خطايانا.  

لب، و�شف النبي داود  قبل قرون عديدة على اختراع الرومان لطريقة ال�شَّ

اآالم الم�شيح على ال�شليب فقال:

َراِر اْكَتَنَفْتنِي. َثَقُبوا َيَديَّ  ُه َقْد اأََحاَطْت بِي ِكَلٌب. َجَماَعٌة ِمَن االأَ�شْ نَّ
"الأَ

َيْق�ِشُموَن   .
َّ

ِفي وَن  �شُ
َّ

َوَيَتَفر َيْنُظُروَن  َوُهْم  ِعَظاِمي،  ُكلَّ  اأُْح�ِشي   . َورِْجَليَّ

هِ، لُِيْنقِْذُه  بِّ َفْلُيَنجِّ
َّ

َكَل َعَلى الر ثَِيابِي َبْيَنُهْم، َوَعَلى لَِبا�ِشي َيْقَترُِعوَن. اتَّ

 بِهِ" )المزمور 22: 16-18، 8(؛ وكتب النبي اإ�شعياء: "لِذلَِك 
َّ

ر ُه �شُ نَّ
الأَ

َكَب  �شَ ُه  نَّ
اأَ ْجِل  اأَ ِمْن  َغنِيَمًة،  َيْق�ِشُم  اْلُعَظَماءِ  َوَمَع  اءِ  االأَِعزَّ َبْيَن  َلُه  اأَْق�ِشُم 

ِفي  َفَع  َو�شَ َكثِيرِيَن  َة  َخِطيَّ َحَمَل  َوُهَو  اأَثَمٍة،  َمَع   
َ

�ِشي
ْ

َواأُح ُه  َنْف�شَ لِْلَمْوِت 

اْلُمْذنِبِيَن" )�ِشْفر اإ�شعياء 53: 12(.

اأنَّ  االإنجيل، نرى كيف  التالي من  المقطع  ات وفي  الُنُبوَّ من  الكثير 

قت بالفعل:  التي قراأناها �شابًقا قد تحقَّ

ُيْدَعى  ذِي  الَّ اْلَمْو�ِشِع  اإلى  بِهِ  ْوا  َم�شَ ا  "َوَلمَّ
اْلُمْذنَِبْيِن،  َمَع  ُهَناَك  َلُبوُه  �شَ ‘ُجْمُجَمَة’ 

وُع:  اِرهِ. َفَقاَل َي�شُ َواِحًدا َعْن َيِمينِهِ َواالآَخَر َعْن َي�شَ

 

ُهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا  نَّ
 َلُهْم، الأَ

ْ
َتاُه، اْغفِر

َ
‘َيا اأَب

اْقَتَرُعوا  ثَِياَبُه  ُموا  اْقَت�شَ َواإِِذ  َيْفَعُلوَن.’ 

َيْنُظُروَن،  َواِقفِيَن  ْعُب  ال�شَّ َوَكاَن  َعَلْيَها. 

بِهِ  َخُروَن  َي�شْ َمَعُهْم  ا  �شً
ْ
اأَي اُء  وؤَ�شَ ُّ

َوالر

�ضْ  َفْلُيَخلِّ اآَخرِيَن،  �ضَ  ‘َخلَّ َقائِلِيَن: 

ُمْخَتاَر  اْلَم�ِشيَح  ُهَو  َكاَن  اإِْن  ُه  َنْف�شَ

َوُهْم  بِهِ  َتْهَزاأُوا  ا�شْ ا  �شً
ْ
اأَي َواْلُجْنُد  اهللِ!’ 
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ُف  ُيَجدِّ َقْيِن  اْلُمَعلَّ اْلُمْذنَِبْيِن  ِمَن  َواِحٌد  َوَكاَن  َخًل،  َلُه  ُموَن  َوُيَقدِّ َياأُْتوَن 

َفاأَجاَب  اَنا!’  َواإِيَّ َك  َنْف�شَ �ضْ  َفَخلِّ اْلَم�ِشيَح،  اأَْنَت  ُكْنَت  ‘اإِْن  َقائًِل:  َعَلْيهِ 

اْلُحْكمِ  هَذا  َتْحَت  اأَْنَت  اإِْذ  اهلَل،  َتَخاُف  اأَْنَت  ‘اأََواَل  َقائًِل:  َواْنَتَهَرُهَ  االآَخُر 

هَذا  ا 
َّ

َواأَم َفَعْلَنا،  َما  تِْحَقاَق  ا�شْ َنَناُل  َنا  نَّ
الأَ َفبَِعْدل،  َنْحُن  ا 

َّ
اأَم بَِعْينِهِ؟ 

نِي َيا َربُّ َمَتى 
ْ

وَع: ‘اْذُكر هِ.’ ُثمَّ َقاَل لَِي�شُ ْيًئا َلْي�َض ِفي َمَحلِّ َفَلْم َيْفَعْل �شَ

َتُكوُن  اْلَيْوَم  َك  اإِنَّ َلَك:  اأَُقوُل  ‘اْلَحقَّ  وُع:  َي�شُ َلُه  َمَلُكوتَِك.’ َفَقاَل  ِجْئَت ِفي 

ُظْلَمٌة َعَلى  َفَكاَنْت  ةِ،  اِد�شَ
َّ

ال�ش اَعةِ  ال�شَّ َنْحُو  َدْو�ِض.’ َوَكاَن 
ْ

اْلفِر َمِعي ِفي 

لوقا  )اإنجيل  ْم�ُض..."  ال�شَّ ْظَلَمِت  َواأَ ا�ِشَعةِ.  التَّ اَعةِ  ال�شَّ اإلى  َها  ُكلِّ �ِض 
ْ

االأَر

 
.)45-39 ،36-33 :23

فقة الصَّ

لب الُمميتة. وقبل �شقوط اأور�شليم   الُع�شور، اختبر الكثيرون اآالم ال�شَّ
ِّ
على َمر

في  يهودي  خم�شمئة  َي�شلبون  الرومان  الجنود  كان  ة،  ميالديَّ  70 �شنة  في 

 وكان بع�س الَم�شلوبين ُيَعلَّقون لب�شعة اأيام على ال�شليب قبل اأن 
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اليوم.

ة اأق�شر )�شت �شاعات تقريًبا( قبل  يموتوا. لكنَّ ي�شوع َتَعذَّب على ال�شليب لُمدَّ

اأن يموت. اإًذا، ما الذي جعل اآالمه فريدة؟ 

اأحد الفروق الجوهرية هو اأنَّ االأنبياء تنباأوا عن اآالم ي�شوع وموته. وفي 

الوحيد  ي�شوع هو  ب 
ّ
الر اأنَّ  اإالَّ  ال�شليب،  �ُشِفَكت على  الكثيرين  اأنَّ دماء  حين 

ا  ُبْعَدً الذي �َشَفَك دماًء طاهرة وكريمة. وُتبيِّن االآيات التي قراأناها قبل قليل 

فريًدا لموت ي�شوع: 

ُظْلَمٌة  َفَكاَنْت  ُظهًرا[،  ع�شرة  ]الثانية  ةِ  اِد�شَ ال�شَّ اَعةِ  ال�شَّ َنْحُو  "َوَكاَن 
)اإنجيل  هر["  الظُّ ]الثالثة بعد  ا�ِشَعةِ  التَّ اَعةِ  ال�شَّ اإلى  َها  ُكلِّ الأَْر�ِس   َعَلى 

.
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لوقا 23: 44(

ُعلِّق ي�شوع على ال�شليب في ال�شاعة التا�شعة �شباًحا. وقد اأظلمت االأر�س 

ال�شاعات  هذه  في  لماذا؟  الثالثة ع�شًرا.  ع�شرة ظهًرا حتى  الثانية  من  كّلها 

اأعُين  عن  َمحجوًبا  ي�شوع  كان  فيما  التاريخ  في  ْفقة  �شَ اأهم  ت  َتمَّ الثالث، 

اإلى احتمال عواقبها في  ُيعالج خطّيتنا لكي ال ن�شطر  العالم. فقد كان اهلل 

البار  الحبيب  بابنه  اهلل  اأنزل  تلك،  الحالكة  الظلمة  �شاعات  ففي  ة.  االأبديَّ

ته خطايانا. وكان هذا هو ال�شبب الذي جعل  الق�شا�س الرهيب الذي ا�شتحقَّ

ابن اهلل ياأخذ ج�شًدا من لحم ودم: 

اْلَعاَلمِ  ُكلِّ  لَِخَطاَيا  َبْل  َفَقْط،  لَِخَطاَياَنا  َلْي�َض  لَِخَطاَياَنا.  اَرٌة  َكفَّ "َوُهَو 
ا االأولى 2: 2(. ا" )ر�شالة يوحنَّ �شً

ْ
اأَي

فقة االأهم في  قبل هذا الَحَدث ب�شبعة قرون، و�شف النبي اإ�شعياء هذه ال�شَّ

ة فقال:  تاريخ الب�شريَّ

َلِمَنا  ِل اآَثاِمَنا. َتاأِْديُب �شَ
ْ

ُحوٌق الأَج "َوُهَو َمْجُروٌح الأَْجِل َمَعا�ِشيَنا، َم�شْ
َطرِيقِهِ،  اإلى  َواِحدٍ  ُكلُّ  ِمْلَنا  َلْلَنا.  �شَ َكَغَنٍم  َنا  ُكلُّ فِيَنا.  �شُ َوبُِحُبرِهِ  َعَلْيهِ، 

اٍة  َل َوَلْم َيْفَتْح َفاُه. َك�شَ ا ُهَو َفَتَذلَّ
َّ

َع َعَلْيهِ اإِْثَم َجِميِعَنا. ُظلَِم اأَم بُّ َو�سَ َوالرَّ

ا  مَّ
اأَ َفاُه...  َيْفَتْح  َفَلْم  يَها  َجازِّ اأََماَم  اِمَتٍة  َوَكَنْعَجٍة �شَ ْبِح،  الذَّ اإلى  اُق  ُت�شَ

ًل  ْثٍم َيَرى َن�شْ ُه َذبِيَحَة اإِ َحَقُه ِباْلَحَزِن. اإِْن َجَعَل َنْف�شَ رَّ ِباأَْن َي�سْ بُّ َف�سُ الرَّ

َبُع،  َوَي�شْ َيَرى  َنْف�ِشهِ  َتَعِب  ِمْن  َتْنَجُح.  بَِيدِهِ  بِّ 
َّ

الر ُة 
َّ

ر َوَم�شَ اُمُه، 
َّ
اأَي َتُطوُل 

)�ِشْفر  َيْحِمُلَها"  ُهَو  َواآَثاُمُهْم  َكثِيرِيَن،  ُر  ُيَبرِّ ِبَمْعرَِفتِهِ  اْلَبارُّ  َوَعْبدِي 

اإ�شعياء 53: 7-5، 11-10(.

في هذه ال�شاعات التي ق�شاها ي�شوع على ال�شليب، وفيما َحلَّ الظالم على 

اأبًدا  البار لعنة خطايانا وعقوبتها. قد ال نفهم  ابنه  االأر�س، و�شع اهلل على 

فقة كانت اأعظم  ما حدث بين االبن واالآب؛ لِكنَّ ال�شيء الموؤّكد هو اأنَّ تلك ال�شَّ

َحَدٍث في التاريخ. 
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ُمعاناة فريدة!

ْوٍت َعِظيٍم َقائًِل: ‘اإِيلِي،  وُع بِ�شَ َرَخ َي�شُ ي االأر�س، "�شَ فيما كان الظالم ُيَغطِّ

لِهي، اإِلِهي، لَِماَذا َتَرْكَتنِي؟" )اإنجيل َمتَّى 27: 46(. َبْقَتنِي؟’ اأَْي: اإِ اإِيلِي، َلَما �شَ

ية وهو على ال�شليب؟ لقد �شرخ الأنَّ  لماذا �شرخ ي�شوع تلك ال�شرخة الُمَدوِّ

ة... وحده! وقد اختبر ي�شوع بداًل من جميع الب�شر  اهلل تركه ُي�َشدِّد َدْين الخطيَّ

اآالم االنف�شال الثالثة التي �َشبَّبتها الخطيَّة:

•  فقد اختبر معاناة ال ُتطاق محتماًل بذلك عقاب خطايانا، حين حجب اهلل 	

َع عليه خطايا الجن�س الب�شري باأكمله.  وجهه الُقدُّو�س عن ابنه الذي َو�شَ

•  وقد اختبر الموت الج�شدي. ففي اللحظة التي مات فيها الم�شيح باإرادته، 	

فارقت روحه ونف�شه ج�شده.

• اأجلي 	 من  جهنم،  نار  جزاوؤها  التي  الخطّية  ق�شا�س  كامل  اختبر   وقد 

واأجلك.

ل الجحيم المكان المنبوذ من اهلل، مكان الظلمة والُعزلة الخالي من  ُي�َشكِّ

ال�شماوي ومحبته. وقد  االآب  االنف�شال عن ح�شور  كّل ما هو ح�شن، مكان 

نذهب  لكي ال  المكان  ذلك  اآالم  ال�شليب،  اأثناء وجوده على  الم�شيح،  احتمل 

اإليه نحن. 

لعنة  اأُجرة  احتمل  فقد  بديلنا.  خطايانا:  حامل  الُقدُّو�س  اهلل  َحَمل  اأم�شى 

الخطيَّة وعارها واألمها واأ�شواكها وم�شاميرها. وعلى مذبح ال�شليب، اأ�شبح 
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ة. ي�شوع "الُمْحَرَقة" االأخيرة عن الخطيَّ

جحيم في بضع ساعات؟

احتمل ي�شوع الجحيم بداًل عنا. لكن كيف ُيمكن لَرُجل واحد اأن َيدفع اأُجرة 

العذاب  اأن َيحتمل  لي�شوع  اأمكن  باأكمله؟ وكيف  الب�شري  الجن�س  الخطيَّة عن 

االأبدي عن كّل الب�شر في ب�شع �شاعات فقط؟

اأُجرة  اإلى ت�شديد  اأمكنه ذلك بف�شل ما هو عليه. فهو لم يكن بحاجة  لقد 

ا �شنفعل نحن. فب�شفته االبن االأزلي وكلمة اهلل، فهو  خطايانا اإلى االأبد كما ُكنَّ

لم يكن غارًقا في اأي َدْين ينبغي عليه اأن ُي�شدِّده عن نف�شه، وال كان َمحدوًدا 

بالزمن مثلنا. 

اْلَمْوَت   ... "َيذوَق  اأن  ا�شتطاع  االأزلي وكلمة اهلل، فقد  ابن اهلل  الأّنه  وهكذا، 

الأَْجِل ُكلِّ َواِحدٍ" )الر�شالة اإلى الِعبرانيِّين 2: 9( في فترة زمنية محدودة. فكما 

د  اأية فترة زمنية لكي َيخلق عالمنا الُمَعقَّ اإلى  َيُكْن بحاجة  اأنَّ الربَّ االإله لم 

ا الأية فترة  ة اأيام(، فهو لم َيُكن بحاجة اأي�شً )رغم اأنه اختار اأن يخلقه في �ِشتَّ

َم ذلك في �ِشتِّ  ُيَتمِّ اأن  اأنه اختار  زمنية لكي يفدي الب�شر على ال�شليب )رغم 

�شاعات(. فالوقت ال يعني �شيًئا عند اهلل. 

�ِض 
ْ

َنٍة ِفي َعْيَنْيَك ِمْثُل َيْوِم اأَم نَّ اأَْلَف �شَ
دِ اأَْنَت اهلُل. ... الأَ

َ
"ُمْنُذ االأََزِل اإَِلى االأَب

ْيِل" )المزمور 90: 2، 4(. َبْعَد َما َعَبَر، َوَكَهزِيٍع ِمَن اللَّ

"َقْد أُْكِمل"

َقاَل:  اْلِكَتاُب  َيتِمَّ   
ْ

َفلَِكي َكَمَل،  َقْد  ٍء 
ْ

ي �شَ ُكلَّ  نَّ 
اأَ وُع  َي�شُ َراأَى  هَذا  "َبْعَد 

ِمَن  فِْنَجًة  اإِ�شْ َفَملأُوا   ، َخلًّ ا  َمْمُلوًّ وًعا  َمْو�شُ  
ٌ
َناء اإِ َوَكاَن  اُن".  َعْط�شَ "اأََنا 

وُع  َي�شُ اأََخَذ  ا  َفَلمَّ َفِمهِ.  اإلى  ُموَها  َوَقدَّ ُزوَفا  َعَلى  ُعوَها  َوَو�شَ  ، اْلَخلِّ

ا  يوحنَّ )اإنجيل  وَح"  الرُّ َلَم  َواأَ�سْ ُه  َراأْ�شَ �َض  َوَنكَّ اأُْكِمَل.’  ‘َقْد  َقاَل:   اْلَخلَّ 

.)30-28 :19

قبل موت ي�شوع ُمبا�شرًة، اأعلن قائاًل: 

"َقْد اأُْكِمَل."

"تيتيلي�شتاي"؛  وهي:  اأال  واحدة  يونانية  كلمة  َجمة عن 
ْ
ُمَتر العبارة  هذه 

اإلى  لالإ�شارة  اآنذاك  الروماني  التجارة  عالم  في  �شائًعا  كان  ُم�شطلح  وهي 
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ْين بالكامل. وقد تمَّ العثور على اإي�شاالت ماليَّة ُكتبت عليها هذه  ت�شديد الدَّ

الكلمة "تيتيلي�شتاي" لتعني: 

ْين بالكامل". ديد الدَّ "َتمَّ َت�سْ

ة ما. فعلى  َمهمَّ انتهاء  اإلى  ُي�شتخدم لالإ�شارة  الُم�شطلح كان  اأنَّ هذا  كما 

ُير�شله  ة  مهمَّ اأية  من  انتهائه  بعد  ِل�َشيِِّده  يقول  الخادم  كان  المثال،  �شبيل 

الإنجازها: "تيتيلي�شتاي" بمعنى: 

ة". "لقد اأْنَجْزُت الَمَهمَّ

َلَم  ْوٍت َعِظيمٍ َواأَ�شْ َرَخ ... ِب�صَ ونقراأ في جميع االأناجيل االأخرى اأنَّ ي�شوع "�شَ

ت  ُق�س 15: 37(. وكانت تلك هي �شرخة االنت�شار! فقد َتمَّ
ْ
وَح" )اإنجيل َمر

ُّ
الر

النبوات واكتملت الرموز التي اأ�شارت اإلى َحَمل اهلل المذبوح. 

فقد دفع  ة.  الخطيَّ اللَّعنة وهو:  �َشَبب  الة مع  َفعَّ ي�شوع بطريقة  تعامل  لقد 

د والملعون. وبهذا، َتمَّ اإر�شاء 
ِّ
الفدية المطلوبة اإلى اهلل لتحرير ن�شل اآدم الُمَتمر

ة وت�شكين غ�شبه على الخطيَّة. كما اأنَّ �شرائعه قد ُطبَِّقت. قد 
َّ
طبيعة اهلل البار

ة! ْين بالكامل! لقد اأُْنِجَزت المهمَّ اأُْكِمل! لقد �ُشدِّد الدَّ

�ِشيَرتُِكُم  ِمْن  َذَهٍب،   
ْ

اأَو ٍة  بِفِ�شَّ َتْفَنى،  َياَء  بِاأَ�شْ اَل  اْفُتدِيُتْم  ُكُم  نَّ
اأَ "َعالِِميَن 

ِباَل  َحَمل  ِمْن  َكَما  َكرِيمٍ،  ِبَدمٍ  َبْل  اءِ، 
َ
االآب ِمَن  ْدُتُموَها  َتَقلَّ تِي  الَّ اْلَباِطَلةِ 

اْلَعاَلمِ،  َتاأْ�ِشي�ِض  َقْبَل  ابًِقا  �شَ َمْعُروًفا  اْلَم�ِسيِح،  َدِم  َدَن�ٍس،  َوَل  َعْيٍب 

َولِكْن َقْد اأُْظِهَر ِفي االأَْزِمَنةِ االأَِخيَرةِ ِمْن اأَْجلُِكْم" )ر�شالة ُبطر�س االأولى 

 
.)20-18 :1

ا  اأمَّ لقد �ُشِفَكت عبر القرون دماء ماليين الحيوانات الخالية من العيوب. 

االآن، فقد �ُشِفَك َدم ي�شوع من ج�شده الطاهر الخالي من الخطيَّة. ودم الَم�شيح 

جالَّت. الكريم لن ُيَكفِّر عن الخطيَّة لفترة ُمَحدَّدة، بل �شيزيل الخطيَّة من ال�شِّ

كان هذا هو ما اأعلنه َعْهُد اهلل االأول: 

َبْيِت  َوَمَع  َرائِيَل  اإِ�شْ َبْيِت  َمَع  َواأَْقَطُع   ، بُّ
َّ

الر َيُقوُل  َتاأْتِي،  اٌم 
َّ
اأَي "َها 

َتُهْم َبْعُد"  اأَْذُكُر َخِطيَّ اإِْثِمِهْم، َوَل  َفُح َعْن  ي اأَ�سْ نِّ
َيُهوَذا َعْهًدا َجدِيًدا ... الأَ

 

)�ِشْفر اإرميا 31: 31، 34(.

اهلَل  اأَنَّ  ُنَلِحُظ  "َوَهَكَذا،  بقوله:  االأمر  هذا  الجديد  العهد  لنا  ر  ُيَف�شِّ ُثمَّ 

الِعبرانيِّين  اإلى  �شالة 
ِّ
)الر َعتِيًقا"  ابَِق  ال�شَّ اْلَعْهَد  َجَعَل  َجدِيدٍ،  َعْهدٍ  َعْن  بَِكَلِمهِ 

اأنهاها بموت الم�شيح  اإلى الذبائح الأنَّ اهلل   8: 13(. لهذا، ال حاجة بعد االآن 

على ال�شليب. 

وهكذا، كما اأنَّ اهلل هو الذي َقدَّم الذبيحة االأولى )في اليوم الذي اأخطاأ فيه 

ا الذبيحة النهائية الَمقبولة.  اء(، فقد َقدَّم اأي�شً اآدم وَحوَّ

التكوين  )�ِشْفر  للُمْحَرَقة"  "الخروف  اهلل  ر  َدبَّ فقد  اإبراهيم،  تنباأ  وكما 
 

فِْق َعَلى اْبنِهِ،  22: 8(. ورغم اأنَّ اهلل اأنقذ ابن اإبراهيم من الذَّبح، اإالَّ اأنه "َلْم ُي�شْ

َبْل َبَذَلُه لأَْجلَِنا اأَْجَمِعيَن" )ر�شالة رومية 8: 32(.

ة والموت وتتميم  عملت دماء ي�شوع الم�شفوكة على اإر�شاء �سريعة الخطيَّ

َرَخ قائاًل: "َقْد اأُْكِمَل!" ة. لذلك، ال َعَجَب اأنَّ ي�شوع �شَ �شريعة ذبيحة الخطيَّ

الِحجاب الَمْشقوق

ْكِمَل!"؟ ما الذي حدث بعد اأن قال ي�شوع: "َقْد اأُ

قَّ ِحَجاُب اْلَهْيَكِل اإلى  وَح. َواْن�سَ
ُّ

َلَم الر ْوٍت َعِظيٍم َواأَ�شْ وُع بِ�شَ َرَخ َي�شُ "َف�شَ
ُق�س 15: 38-37(.

ْ
َفُل" )اإنجيل َمر اْثَنْيِن، ِمْن َفْوُق اإلى اأَ�سْ

خون اإنَّ �َشماَكة ِحجاب الهيكل كانت قريبة من �َشماَكة َراَحة 
ِّ
يقول الموؤر

 
217

اليد، واإنه كان ثقياًل جًدا حتى اإنه يحتاج اإلى 300 َرُجل لرفعه.

ميك ين�َشقُّ اإلى ُجزاأين؟ تار ال�شَّ اإًذا، ما الذي َجَعَل هذا ال�شِّ

راأينا في الف�شل 21 اأنَّ اهلل اأََمَر �شعبه بتعليق هذا ال�شتار الُمَميَّز في خيمة 

ل االإن�شان عن "ُقْد�س االأقدا�س"  االجتماع ُثمَّ في الهيكل. كان الحجاب َيْف�شِ
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– اأي الغرفة الداخلية حيث َتَجلَّى اهلل بح�شوره البهي. كما اأنَّ هذا الحجاب 
ًزا باألوان االأزرق واالأحمر والبنف�شجي كان يرمز اإلى ابن اهلل 

َّ
الذي كان ُمَطر

الذي جاء من ال�شماء. وقد عمل هذا الحجاب على تذكير الُخطاة بانف�شالهم 

عن خالقهم الُقدُّو�س حيث اإنه ال ُيمكن الأي �شخ�س اأن يدخل اإلى َم�ْشِكن اهلل 

 الكامل الذي و�شعه اهلل. 
ِّ
االأبدي اإالَّ اإذا َبَلَغ مقيا�س الِبر

ة واحدة كّل �شنة، كان اهلل َي�ْشَمح 
َّ
ارة الذي كان ُيحتفل به َمر في يوم الَكفَّ

لرئي�س الكهنة الَمم�شوح باجتياز الِحجاب والدخول اإلى ُقْد�س االأقدا�س. وكانت 

الطريقة الوحيدة التي ُيمكن من خاللها لرئي�س الكهنة اأن يدخل اإلى ح�شرة 

اهلل دون اأن يموت هي اأن ياأخذ وعاًء فيه دماء عنزة مذبوحة )اإ�شارة اإلى دماء 

الم�شيح الم�شفوكة(. كذلك، كان ينبغي على الكاهن اأن يرتدي �ُشترة م�شنوعة 

 الم�شيح(. وفور دخول رئي�س الكهنة اإلى ُقْد�س 
ِّ
من كتان اأبي�س )اإ�شارة اإلى ِبر

االأقدا�س، كان يجب عليه اأن َيُر�سَّ الدم �شبع مرات )اإ�شارة اإلى الكمال( على 

ي تابوت العهد. وكان تابوت العهد يحتوي الو�شايا  ُكر�شي الرحمة الذي ُيَغطِّ

الع�شر التي َحَكَمت على الب�شر بالموت. لِكنَّ اهلل اأظهر رحمته للخطاة من خالل 

�شفك دم حيوان بريء بداًل عنهم. 

بقي الِحجاب َي�ْشَهد – لُمدَّة خم�شة ع�شر قرًنا – على ُقد�شيَّة اهلل الُمْطَلقة، 

ارة عن الخطيَّة. فال ُيمكن  واأنه بدون دم الم�شيح الَم�شفوك لن تكون هناك َكفَّ

لذلك،  الوحيد.  البار  اهلل  ُمختار  �شوى  الخطيَّة  اأُجرة  يدفع  اأن  �شخ�س  الأي 

اأر�شل اهلل ابنه في الوقت الُمَعيَّن لكي يعي�س حياة طاعة كاملة ل�شرائع اهلل، 

 ولكي يدفع – من خالل دمه الكريم وبكامل اإرادته – اأُجرة الخطيَّة عن ن�شل 

د.
ِّ
اآدم الُمَتَمر

َلِكْن َمن الذي �َشقَّ الحجاب من فوق اإلى اأ�شفل؟ اهلل هو الذي �َشقَّ الِحجاب. 

االبن:  قال  اأن  بعد  االآب  قالها  التي  "االآمين"  بمثابة  العمل  هذا  كان   وقد 

 
"َقْد اأُْكِمَل!"218

وهكذا، فقد َتمَّ اإر�شاء اهلل. 

ة بعد اآلن! ال ذبائح خطيَّ

ارة النهائية )ُغفران الخطايا والم�شالحة مع اهلل( بموت ي�شوع  ت الَكفَّ َتمَّ

على ال�شليب. فقد �َشَفَك البديل الكامل دماءه باإرادته من اأجل خطايا العالم. 

االآن، ولن يطلب  ال�شنوية كاهل �شعب اهلل بعد  الخطيَّة  ُتْثِقل ذبائح  لن  لهذا، 

اهلل من �شعبه اأن ُيمار�شوا تلك الطقو�س في الهيكل وال اأن يوجد روؤ�شاء كهنة. 

ت الذبيحة الحقيقية وظهر الحق الكامن وراء الظالل والرموز قائاًل:  فقد َتمَّ
 

"َقْد اأُْكِمَل!".
واهلل يقول لكّل من يوؤمن:

َما َحْيُث َتُكوُن َمْغفَِرٌة  َياتِِهْم ِفي َما َبْعُد. َواإِنَّ "َوَلْن اأَْذُكَر َخَطاَياُهْم َوَتَعدِّ
ُخوِل  َها الإِْخَوُة ِثَقٌة ِبالدُّ ةِ. َفاإِْذ َلَنا اأَيُّ لِهذِهِ َل َيُكوُن َبْعُد ُقْرَباٌن َعِن اْلَخِطيَّ

ا، ِباْلِحَجاِب، اأَْي  ُه َلَنا َحدِيًثا َحيًّ �شَ
َّ

وَع، َطرِيًقا َكر اإلى الأَْقَدا�ِس ِبَدِم َي�سُ

َيقِيِن  ِفي  ادِق  �سَ ِبَقْلٍب  ْم  لَِنَتَقدَّ اهللِ،  َبْيِت  َعَلى  َعِظيٌم  َوَكاِهٌن  دِِه،  َج�سَ

�شالة اإلى العبرانيِّين 10: 22-17(.
ِّ
الإِيَماِن" )الر

موت يسوع

اثنين  اإلى  الهيكل  حجاب  ين�شق  لم  ي�شوع،  فيها  مات  التي  اللحظة  في 

ق الح�شد المرعوب. 
َّ
فح�شب، بل تزلزلت االأر�س وتَفر

ْلَزَلَة  الزَّ ا 
ْ

َراأَو ا  َفَلمَّ وَع  َي�شُ وَن  َيْحُر�شُ َمَعُه  ذِيَن  َوالَّ اْلِمَئةِ  َقائُِد  ا 
َّ

"َواأَم
)اإنجيل  اهللِ!’"  اْبَن  هَذا  َكاَن  ا  ‘َحقًّ َوَقاُلوا:  ا  ِجدًّ َخاُفوا  َكاَن،  َوَما 

 
َمتَّى 27: 54(.

ي�شوع  طعن  على  الرومان  الجنود  اأحد  اأقدم  ي�شوع،  موت  من  ق  وللتحقُّ

بحربة في جنبه. وُيعتبر خروج الدم والماء من َجنبه دلياًل طبًِّيا على موته. 

219
ا. وكان ما فعله ذلك الُجندي تتميًما لنبوءات اأخرى اأي�شً
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َدْفن يسوع

ُف، َوَكاَن ُهَو  اَمةِ ا�شمُه ُيو�شُ
َّ

 ِمَن الر
ٌّ

اُء، َجاَء َرُجٌل َغنِي ا َكاَن اْلَم�شَ "َوَلمَّ
َمَر  وَع. َفاأَ َد َي�شُ َم اإلى بِيَلُط�َض َوَطَلَب َج�شَ وَع. َفهَذا َتَقدَّ ا تِْلِميًذا لَِي�شُ �شً

ْ
اأَي

 ،
ٍّ

اٍن َنقِي ُه بَِكتَّ َد َوَلفَّ ُف اْلَج�شَ ُد. َفاأََخَذ ُيو�شُ بِيَلُط�ُض ِحيَنئِذٍ اأَْن ُيْعَطى اْلَج�شَ

ْخَرةِ، ُثمَّ َدْحَرَج  ذِي َكاَن َقْد َنَحَتُه ِفي ال�شَّ الَّ اْلَجدِيدِ  َعُه ِفي َقْبرِهِ  َوَو�شَ

ى" )اإنجيل َمتَّى 27: 60-57(. َحَجًرا َكبِيًرا َعَلى َباب اْلَقْبرِ َوَم�شَ

َمْوتِهِ"  ِعْنَد   
ٍّ

َغنِي "َوَمَع  قائاًل:  الم�شيح  قبر  عن  اإ�شعياء  النبي   تنباأ 

اأنَّ  غير  تفا�شيلها؛  بكّل  ذ  ُتَنفَّ اهلل  كانت خّطة  وهكذا،   .)9 :53 اإ�شعياء  )�ِشْفر 

تالميذ ي�شوع عجزوا عن اإدراكها. فقد اآمنوا بحق اأنَّ ي�شوع هو الم�شيح الذي 

�س مملكة على االأر�س. لكن عندما �شاهدوه يموت، خابت اآمالهم.  جاء ليوؤ�شِّ

ف�شديقهم العزيز �شانع المعجزات قد اأُْعِدم وُدِفن. 

ي�شوع  َوْعد  ن�شوا  التالميذ  اأنَّ  ورغم  اعتقدوه!  ما  هذا  اأو  االأمر،  انتهى 

الذين تاآمروا لقتله لم  الدينيِّين  القادة  اأنَّ  اإالَّ  الثالث،  اليوم  باأنه �شيقوم في 
 

ين�شوا ذلك: 

وَن اإلى  ي�ِشيُّ
ِّ

اُء اْلَكَهَنةِ َواْلَفر تِْعَداِد اْجَتَمَع ُروؤَ�شَ ذِي َبْعَد اال�شْ "َوِفي اْلَغدِ الَّ
 : َقاَل َوُهَو َحيٌّ اْلُم�ِسلَّ  اأَنَّ ذلَِك  ْرَنا  َتَذكَّ َقْد  ُد،  يِّ بِيَلُط�َض َقائِلِيَن: ‘َيا �سَ

 
َ

الِِث، لَِئلَّ َياأْتِي ْبِط اْلَقْبرِ اإلى اْلَيْوِم الثَّ  بِ�شَ
ْ

امٍ اأَُقوُم. َفُمر يَّ
ي َبْعَد َثاَلَثةِ اأَ اإِنِّ

َواِت، َفَتُكوَن 
ْ

ُه َقاَم ِمَن االأَم اإِنَّ ْعِب:  رُِقوُه، َوَيُقوُلوا لِل�شَّ َتَلِميُذُه َلْيًل َوَي�شْ

 . ا�ضٌ
َّ

 ِمَن االأُوَلى!’ َفَقاَل َلُهْم بِيَلُط�ُض: ‘ِعْنَدُكْم ُحر
َّ
ر َلَلُة االأَِخيَرُة اأَ�شَ ال�شَّ

ا�ِض 
َّ

بِاْلُحر اْلَقْبَر  َبُطوا  َو�شَ ْوا  َفَم�شَ َتْعَلُموَن.’  َكَما  ُبُطوُه  َوا�شْ اِْذَهُبوا 

َوَخَتُموا اْلَحَجَر" )اإنجيل َمتَّى 27: 66-62(.

الذي  الكبير  الَحَجر  وهكذا، فقد ذهب هوؤالء و�شبطوا قبر ي�شوع، وختموا 

ي�شوع  ة  ق�شَّ وكاأنَّ  بدا  وبهذا،  لحرا�شته.  ا�ًشا 
َّ
ُحر وو�شعوا  القبر،  باب  ُيغلق 

النا�شري قد انتهت.

ُثمَّ جاء �شباح يوم االأحد.
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"َماَت" )�ِشْفر التكوين 5: 5( وهكذا انتهت 
َ
يقول الكتاب المقدَّ�س عن اآدم اإنه 

نقراأ في  اآدم حيث  ن�شل  اإلى  بالن�شبة  االأمر  االأر�س. ولم يختلف  ته على  ق�شَّ

االأ�شحاح الخام�س من �ِشْفر التكوين النقو�س على اأ�شرحة اأوالد اآدم:

"... ومات.
... ومات.

... ومات.

... ومات.

... ومات."

هذا هو تاريخ الرجال والن�شاء الُملوَّث بالخطيَّة. فقد عا�شوا وماتوا وُدفنوا 

 االأجيال والع�شور. 
ِّ
على َمر

ة الم�شيح، فلم َتْنَتِه عند القبر.  اأما ق�شَّ

القبر الفارغ

َيُم 
ْ

َوَمر ُة  اْلَمْجَدلِيَّ َيُم 
ْ

َمر َجاَءْت  ُبوِع،  االأُ�شْ ِل 
َّ

اأَو َفْجرِ  ِعْنَد  ْبِت، 
َّ

ال�ش "َوَبْعَد 
َنَزَل  بِّ 

َّ
الر َمَلَك  نَّ 

َحَدَثْت، الأَ َعِظيَمٌة  َزْلَزَلٌة  َواإَِذا  اْلَقْبَر.  لَِتْنُظَرا  االأُْخَرى 

َماءِ َوَجاَء َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن اْلَباِب، َوَجَل�َض َعَلْيهِ. َوَكاَن َمْنَظُرُه  ِمَن ال�شَّ

اأَْبَي�ضَ  ُه  َولَِبا�شُ ِق، 
ْ

َكاْلَبر

َتَعَد 
ْ

ار َخْوِفهِ  َفِمْن  ْلِج.  َكالثَّ

َواٍت. 
ْ

َكاأم اُروا  َو�شَ ا�ضُ 
َّ

اْلُحر

َوَقاَل  اْلَمَلُك  َفاأََجاَب 

اأَْنُتَما،  َتَخاَفا  ‘اَل  اأََتْيِن: 
ْ

لِْلَمر

َتْطُلَباِن  ُكَما  نَّ
اأَ َلُم 

ْ
اأَع ي  َفاإِنِّ

َلْي�سَ  ُلوَب.  اْلَم�شْ وَع  َي�شُ

َكَما  َقاَم  ُه  لأَنَّ هُهَنا،  ُهَو 

اْلَمْو�ِسَع  اْنُظَرا  ا  َهُلمَّ َقاَل! 

َطِجًعا  ُم�سْ بُّ  الرَّ َكاَن  ذِي  الَّ

ُقواَل  رِيًعا  �شَ َواْذَهَبا  ِفيهِ. 

اإلى اْلَجلِيِل. ُهَناَك  بُِقُكْم  ُه َقْد َقاَم ِمَن االأَْمَواِت. َها ُهَو َي�شْ اإِنَّ لَِتَلِميذِهِ: 

َوَفَرٍح  بَِخْوٍف  اْلَقْبرِ  رِيًعا ِمَن  َلُكَما.’ َفَخَرَجَتا �شَ ُقْلُت  َقْد  اأََنا  َتَرْوَنُه. َها 

لُِتْخبَِرا  ُمْنَطلَِقَتاِن  ُهَما  َوِفيَما  َتَلِميَذُه.  لُِتْخبَِرا  َتْيِن  َراِك�شَ َعِظيٍم، 

َكَتا  َواأَْم�شَ َمَتا  َفَتَقدَّ َلُكَما.’  اَلٌم  ‘�سَ َوَقاَل:  اَلَقاُهَما  وُع  َي�شُ اإَِذا  َتَلِميَذُه 

وُع: ‘َل َتَخاَفا. اِْذَهَبا ُقواَل الإِْخَوتِي  َجَدَتا َلُه. َفَقاَل َلُهَما َي�شُ بَِقَدَمْيهِ َو�شَ

اأَْن َيْذَهُبوا اإلى اْلَجلِيِل، َوُهَناَك َيَرْوَننِي’" )اإنجيل َمتَّى 28: 10-1(.

ه كان بال خطيَّة،  اإنَّ الم�شيح. فحيث  قب�شته على  اإحكام  الموت عن  عجز 

فقد اأقامه اهلل االآب من االأموات. وهكذا، لم َيقت�شر االأمر على اأنَّ ي�شوع دفع 

اأُْجَرة خطايا العالم فح�شب، بل اإنه َهَزَم الخطيَّة وغلب الموت نف�شه! وعندها، 

ارتجف اإبلي�س واأعوانه ال�شياطين وَدبَّ القلق في نفو�س القادة الدينيِّين:

ا�ِض َجاُءوا اإلى اْلَمدِيَنةِ َواأَْخَبُروا 
َّ

"َوِفيَما ُهَما َذاِهَبَتاِن اإَِذا َقْوٌم ِمَن اْلُحر
اَوُروا، َواأَْعَطُوا  ُيوِخ، َوَت�شَ اَء اْلَكَهَنةِ بُِكلِّ َما َكاَن. َفاْجَتَمُعوا َمَع ال�شُّ ُروؤَ�شَ

َرُقوُه َوَنْحُن  ًة َكثِيَرًة َقائِلِيَن: ‘ُقوُلوا اإِنَّ َتَلِميَذُه اأََتْوا َلْيًل َو�شَ َكَر ِف�شَّ اْلَع�شْ

يَن.’  َتْعِطُفُه، َوَنْجَعُلُكْم ُمْطَمئِنِّ ِمَع ذلَِك ِعْنَد اْلَوالِي َفَنْحُن َن�شْ نَِياٌم. َواإَِذا �شُ
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اَع هَذا اْلَقْوُل ِعْنَد اْلَيُهوِد اإلى  ُموُهْم، َف�شَ َة َوَفَعُلوا َكَما َعلَّ َفاأََخُذوا اْلفِ�شَّ

هَذا اْلَيْوِم" )اإنجيل َمتَّى 28: 15-11(.

الم�شيح كان فارًغا وحاولوا جاهدين ويائ�شين  اأنَّ قبر  ي�شوع  اأعداء  َعِلَم 

اإلى  عاد  قد  قتلوه  الذي  ذاك  اأنَّ  النا�س  َيعرف  ال  لكي  الحقيقة  ُيخفوا  اأن 
 

ًدا!  الحياة ُمَجدَّ

انتصار على الموت

اأنذر اهلل اآدم في َجنَّة َعْدن اأنه اإذا ع�شى قانون خالقه ف�شوف يموت موًتا! 

اء "َلْن َتموتا" ُثمَّ تابع عمله وقاد الجن�س الب�شري  ا ال�شيطان فقال الآدم وحوَّ اأمَّ

ن الموت على مدى اآالف ال�شنين  اإلى طريق الموت والهالك. فقد َتَمكَّ باأكمله 

القوية على الرجال والن�شاء واالأطفال. لكنَّ ابن اهلل جاء  اإحكام قب�شته  من 

وَتَحدَّى الموت وهزمه، وفتح باب الحياة االأبدية على م�شراَعيه:

ُيْحَيا اْلَجِميُع"  ُه َكَما ِفي اآَدَم َيُموُت اْلَجِميُع، هَكَذا ِفي اْلَم�ِسيِح �سَ نَّ
"الأَ

)ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 22(.

ن البارحة: "اأكثر ما اأخافه في الحياة هو  قالت لي جارة ُمَتَقدِّمة في ال�شِّ

ا  ُت باأن اأُخبرها عن ذاك االأزلي الذي هزم الموت وقام َحيًّ
ْ
الموت". وكم �ُشِرر

ُمنت�شًرا على ذلك العدو المخيف. 

ا َكذلَِك ِفيِهَما،  �شً
ْ
َتَرَك ُهَو اأَي ِم ا�شْ ْحمِ َوالدَّ اَلُد ِفي اللَّ

ْ
اَرَك االأَو "َفاإِْذ َقْد َت�شَ

ْ اإِْبلِي�َض، َوُيْعتَِق اأُولئَِك 
ْلَطاُن اْلَمْوِت، اأَي ذِي َلُه �شُ  ُيبِيَد بِاْلَمْوِت َذاَك الَّ

ْ
لَِكي

ةِ"  ذِيَن – َخْوًفا ِمَن اْلَمْوِت – َكاُنوا َجِميًعا ُكلَّ َحَياتِِهْم َتْحَت اْلُعُبوِديَّ الَّ

�شالة اإلى العبرانيِّين 2: 15-14(.
ِّ
)الر

لنفتر�س اأنَّ ي�شوع مات من اأجل خطايانا ولكنه لم َيُقْم من االأموات. لو 

لم َيُقْم، لبقي الموت واقًعا رهيًبا وُمخيًفا. لِكْن بانت�شاره على الموت، اأثبت 

لالإن�شان.  واأرهب عدو  ال�شيطان  لدى  �شالح  اأقوى  ِمْن  اأعظم  ه  اأنَّ ي�شوع  الربُّ 

فالأنَّ ي�شوع انت�شر على الموت، يجب على الموؤمنين بي�شوع اأن ال يخافوا من 

اأي �شيء في هذه الحياة اأو في الحياة االآخرة. 

اإنَّ ر�شالة اهلل �شريحة وُمبا�شرة. فاإذا اآمنت بابنه الذي تاألَّم على ال�شليب 

من  رك 
ِّ
ُيَحر ف�شوف  عنك،  بداًل  الثالث  اليوم  في  حًيا  قام  ُثمَّ  وُدفن  ومات 

العالم  لهذا  ار  ال�شَّ اهلل  خبر  هو  وهذا  االأبدية.  حياته  ويعطيك  الموت   قب�شة 

ة: الُم�شتعبد للخطيَّ

ُه َقاَم  نَّ
ُه ُدِفَن، َواأَ نَّ

َب اْلُكُتِب، َواأَ "اأَنَّ اْلَم�ِشيَح َماَت ِمْن اأَْجِل َخَطاَياَنا َح�سَ
َب اْلُكُتِب" )ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 4-3(. الِِث َح�سَ ِفي اْلَيْوِم الثَّ

كما اأنَّ ي�شوع الم�شيح يقول لكّل من يوؤمن به:

 .
ُّ
ُل َواالآِخُر، َواْلَحي وَّ

 َفاأَْنُتْم �َشَتْحَيْوَن ... اَل َتَخْف، اأََنا ُهَو االأَ
ٌّ
"اإنِّي اأََنا َحي

 اإلى اأََبِد االآِبِديَن! اآِميَن. َوِلي َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة 
ٌّ
َوُكْنُت َمْيًتا، َوَها اأََنا َحي

ا 14: 19، �ِشْفر الروؤيا 1: 18-17(.  َواْلَمْوِت" )اإنجيل يوحنَّ

هزيمة الشيطان

عندما دخل ي�شوع دائرة الموت وخرج منها بعد ثالثة اأيام، اأ�شبح اإبلي�س 

عدًوا مهزوًما. وعلى الرغم من اأنه و�شياطينه ا�شتمروا في المعركة، اإالَّ اأنهم 

ر اأبًدا.  لن ُيَحقِّقوا النَّ�شْ

ة التي اأعلنها في َجنَّة َعْدن في اليوم الذي اأخطاأ  م اهلل الُنُبوَّ هل ترى كيف َتمَّ

)ال�شيطان( بَلْدغ ن�شل  اء؟ فبح�شب نبوءته ووعده، قامت الحيَّة  اآدم وحوَّ فيه 

ت اإلى هالك ال�شيطان.  المراأة )ي�شوع(؛ لِكنَّ هذه الجروح نف�شها هي التي اأدَّ

25      موٌت يَْهِزُم الَموت
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ُيْخِطُئ.  اْلَبْدءِ  ِمَن  اإِْبلِي�َض  الأَنَّ  اإِْبلِي�َض،  ِمْن  َفُهَو  َة  اْلَخِطيَّ َيْفَعُل  "َمْن 
ا  يوحنَّ )ر�شالة  اإِْبلِي�َض"  اأَْعَماَل  َيْنُق�ضَ   

ْ
لَِكي اهللِ  اْبُن  اأُْظِهَر  هَذا  الأَْجِل 

 

االأولى 3: 8(.

الخطيَّة  لعنة  على  ي�شوع  انت�شر  وقيامته،  ودفنه  موته  خالل   فمن 

التي تقول: 

َك ُتَراٌب، َواإلى ُتَراٍب َتُعوُد" )�ِشْفر التكوين 3: 19(. نَّ
"الأَ

ل اإلى ُتراب.  الآالف ال�شنين، هزاأ ال�شيطان من ن�شل اآدم الذي يموت ويتحوَّ

ل اإلى ُتراب! وال�شوؤال الذي َيطرح نف�شه هنا هو:  لكنَّ ج�شًدا واحًدا فقط لم يتحوَّ

لماذا َلْم َيتحلَّل ج�شد ي�شوع في القبر؟ الأنَّ الخطيَّة ال تملك اأي �ُشلطان عليه 

الأّنه بال خطيَّة. فقبل األف �شنة، اأعلن النبي داود:

اًدا"  َف�سَ َيَرى  َك  َتقِيَّ َتَدَع  َلْن  اْلَهاِوَيةِ.  ِفي  َنْف�ِشي  َتْتُرَك  َلْن  َك  نَّ
""الأَ

)المزمور 16: 10(.

وبالخطيَّة  بال�شيطان  الهزيمة  اإلحاق  من  الُقدُّو�س  ن  َتَمكَّ فقد  وهكذا، 

وبالموت – الأجلنا. 

الُبرهان
220

د قيامة ي�شوع من الموت. هناك براهين كثيرة وُمقنعة توؤكِّ

كان القبر فارًغا ولم يتّم العثور على ُجثمانه.

المالك،  اإعالن  و�َشِمْعَن  الفارغ،  القبر  َن 
ْ
َنَظر من  ل  اأوَّ ُهنَّ  الن�شاء  كانت 

جديرات  ُهنَّ  اأنَّ ولوال  معه.  وَتَكلَّْمَن  وَلَم�ْشَنُه،  ا،  حيًّ الم�شيح  و�َشاَهْدَن 

هذه  ا(  ويوَحنَّ ولوقا،  ُق�س، 
ْ
وَمر )َمتَّى،  االأربعة  الَب�شيرون  �َشَرَد  لما  بالثقة 

 
 . التفا�شيل َعْنُهنَّ

ُيخبرنا الكتاب المقدَّ�س عن ُظهورات عديدة للم�شيح بعد قيامته )مع وجود 

�شهود عليها(. ولعقود َتَلت، �شهد المئات من االأ�شخا�س الجديرين بالثقة اأنهم 

راأوا الم�شيح الُمقام، وم�شوا معه، وتحدَّثوا اإليه. 

اآمالهم  وخابت  قلوبهم  فانفطرت  ويموت  يتاألَّم  الم�شيح  التالميذ  راأى 

والحزن  والخوف  منازلهم  اإلى  عادوا  فقد  لذلك،  يموت.  لن  اأنه  ظّنوا  الأّنهم 

روا  يمالآن قلوبهم. لِكنَّ �شيًئا قد حدث. فقد راأوا ي�شوع حًيا. وعندها فقط َتَذكَّ

فهموا  واأخيًرا   
221

يقوم. الثالث  اليوم  وفي  �شُي�شلب  ه  اإنَّ لهم  قال  ي�شوع  اأنَّ 
 

كلمات االأنبياء. 

اأ�شبح هوؤالء التالميذ الُجبناء �ُشهوًدا �ُشجعاًنا للم�شيح. فبعد قيامة ي�شوع 

ًها كالمه  من الموت بوقت ق�شير، م�شى ُبطر�س في �شوارع اأور�شليم وقال ُموجِّ

الأولئك الذين تاآمروا ل�شلب ي�شوع:

، َوَطَلْبُتْم اأَْن ُيوَهَب َلُكْم َرُجٌل َقاتٌِل. َوَرِئي�ُس 
َّ

و�ضَ اْلَبار ُتُم اْلُقدُّ
ْ

"اأَْنُتْم اأَْنَكر
 ... لِذلَِك  ُهوٌد  �شُ َوَنْحُن  الأَْمَواِت،  ِمَن  اهلُل  اأََقاَمُه  ذِي  الَّ َقَتْلُتُموُه،  اْلَحَياِة 

ا.  اوؤُُكْم اأَْي�شً ُكْم بَِجَهاَلٍة َعِمْلُتْم، َكَما ُروؤَ�شَ نَّ
َها االإِْخَوُة، اأََنا اأَْعَلُم اأَ

ُّ
َواالآَن اأَي

َم اْلَم�ِشيُح، َقْد  ْنبَِياِئهِ، اأَْن َيَتاأَلَّ َبَق َواأَْنَباأَ ِبهِ ِباأَْفَواِه َجِميِع اأَ ا اهلُل َفَما �سَ مَّ
َواأَ

 اأَْوَقاُت اْلَفَرِج 
َ

 َتاأْتِي
ْ

ِجُعوا لُِتْمَحى َخَطاَياُكْم، لَِكي
ْ

َمُه هَكَذا. َفُتوُبوا َوار َتمَّ

�ُشل 3: 19-14(.
ُّ
" )اأعمال الر بِّ

َّ
ِمْن َوْجهِ الر

االأبدية  الحياة  وهبهم  الذي  ذاك  اأنَّ  االآخرون  والتالميذ  ُبطر�س  اأدرك 

ي�شتحق اأن يتاألَّموا الأجله. وقد عانى تالميذ الم�شيح )الذين اأ�شبحوا ُيعَرفون 

�شهادتهم  ب�شبب  واالإعدام  والَجْلد  وال�شجن  ال�شخرية  من   )
222

بالم�شيحيِّين

معكو�س  ب�شكل  لب  و�شُ نف�شه  ُبطر�س  ُطهد  ا�شْ وقد  ي�شوع.  ب 
ّ
الر عن  الجريئة 

االآخرين  التالميذ  وجميع  ُبطر�س  لِكنَّ  التاريخ(.  كتب  في  نقراأ  ما  )بح�شب 

على  انت�شر  هم  وَربَّ ُمَخلِّ�شهم  اأنَّ  اأدركوا  اأن  بعد  بفرح  اال�شطهاد  هذا  قبلوا 

والحياة   
َّ
والِبر الغفران  منحهم  اهلل  اأنَّ  اأدركوا  فقد   

223
والجحيم. الموت 

االأبدية. لهذا لم َيُعد الموت يخيفهم. ففي اللحظة التي تموت فيها اأج�شادهم، 
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كورنثو�س  )ر�شالة  ال�شماء  في   " بِّ
َّ

الر "ِعْنَد  لتكون  االأبدية  اأرواحهم   تذهب 

الثانية 5: 8(.

اإلى  ر�شالًة  َيحملون  َفُهْم  االآن.  بعد  ُيخيفهم  �شيء  اأي  هناك  َيُعد  لم  لهذا، 

العالم؛ ر�شالة اأََهمَّ من الحياة نف�شها! ونرى في االآيات التالية كيف َخَتَم اأحد 

اخرين  كين ال�شَّ َهها اإلى َح�ْشٍد من النا�س الُمت�شكِّ اأتباع ي�شوع ر�شالته التي َوجَّ

في مدينة اأثينا القديمة:

اإَِلْيهِ َتائِبِيَن،  ِجُعوا 
ْ

اأَْن َير ا�ِض ِفي ُكلِّ َمَكانٍ  "َفاهلُل االآَن َيْدُعو َجِميَع النَّ
َد َيْوًما َيدِيُن ِفيهِ  ُه َحدَّ ْت، الأَنَّ

َّ
تِي َمر َظَر َعْن اأَْزِمَنةِ اْلَجْهِل الَّ َوَقْد َغ�ضَّ النَّ

َم لِْلَجِميِع ُبْرَهاًنا، اإِْذ  اْلَعاَلَم ِباْلَعْدِل َعَلى َيدِ َرُجلٍ اْخَتاَرُه لَِذلَِك. َوَقْد َقدَّ

�ُشل 17: 30-31؛ ترجمة الحياة(.
ُّ
اأََقاَمُه ِمْن َبْيِن الأَْمَواِت" )اأعمال الر

باأنكم  الظّن  عن  فوا  توقَّ "توبوا!  ووا�شحة:  ب�شيطة  ُخال�شته  كانت 

ذلك،  عن  ا  وعو�شً الَحْتِميَّة!  اهلل  دينونة  من  اأنف�شكم  تخلي�س  على  قادرون 

وقام  خطاياكم  اأجل  من  دمه  �َشَفك  الذي  الُمَخلِّ�س  بذاك  ثقتكم  كّل  �شعوا 
 

من االأموات".

دليل قاطع

ان  والَديَّ الُمَخلِّ�س  هو  ي�شوع  اأنَّ  من  ن  نتيقَّ اأن  واأنت(  )اأنا  ُيمكننا  كيف 

َم لِْلَجِميِع ُبْرَهاًنا، اإِْذ اأََقاَمُه ِمْن  . فاهلل "َقدَّ  لهذا العالم؟ لقد قراأنا الجواب للتوِّ

َبْيِن الأَْمَواِت". 

الوحيد؟  الُمَخلِّ�س  هو  ي�شوع  اأنَّ  على  البراهين  من  مزيد  اإلى  نحتاج  هل 

ولماذا َنْعَهد بم�شيرنا االأبدي اإلى غيره؟ من الموؤ�شف حًقا اأنَّ الب�شر ُيْكِرمون 

الأي  ُيمكن  وكيف  حياتهم.  في  ور�شالته  اهلل  ة  ق�شَّ ناق�شوا  الذين  الموتى 

�شخ�س اأن ي�شع ثقته بَرُجل عجز عن التغلُّب على الموت وناق�س كلمة اهلل 

م اأقوال االأنبياء(؟ )في حين اأنَّ ي�شوع انت�شر على الموت وَتمَّ

للنا�س  البراهين  لتقديم  ال�شادقة  النبوءات  ي�شتخدم  اهلل  اأنَّ  كما  وهكذا، 

على اأنَّ الكتاب المقدَّ�س هو كلمة اهلل، فاإنَّ قيامة ي�شوع في اليوم الثالث هي 

الُبرهان القاطع الذي ا�شتخدمه اهلل لكي ُيثبت للنا�س اأنَّ ي�شوع وحده ي�شتطيع 

اأن ُيَخلِّ�شنا من الموت االأبدي واأن ُيعطينا الحياة االأبدية.

ُمَخلٌِّص لجميع الناس

الُمتعلِّقة بموت ي�شوع  المقدَّ�س وا�شح كّل الو�شوح. فالر�شالة  الكتاب  اإنَّ 

هة اإلى جميع النا�س "في ُكلِّ َمكان". ويجب التركيز على هذه  وقيامته موجَّ

الحقيقة الأنَّ البع�س ما زالوا يقولون اإنَّ ي�شوع جاء من اأجل اليهود فقط. لِكنَّ 
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هذا القول بعيد كّل البعد عن الحقيقة.

هة بالفعل اإلى اليهود، اإالَّ  ففي حين اأنَّ خدمة ي�شوع االأر�شيَّة كانت مَوجَّ

ة هو تقديم الخال�س للعالم كّله. فقبل ذلك  مَّ
اأنَّ هدفه من المجيء اإلى هذه االأُ

االآب البنه:  اهلل  الذي قطعه  التالي  الوعد  اإ�شعياء  النبي  �شنة، كتب  ب�شبعمئة 

ى الأَْر�ِس" )�ِشْفر اإ�شعياء 49: 6(. "َجَعْلُتَك ُنوًرا لاِلأَُمِم لَِتُكوَن َخاَل�ِسي اإلى اأَْق�سَ
�شيرف�شونه.  اليهود  القادة  اأنَّ  َيْعَلم  وهو  العالم  اإلى  الم�شيح  جاء  لقد 

وُيَقدِّم  الخطيَّة  اأُْجَرة  ُي�َشدِّد  �شوف  هذا  رف�شهم  خالل  من  اأنه  َعِلَم  اأنه  كما 

 
الخال�س للعالم. 

تِهِ َجاَء،  َن اْلَعاَلُم بِهِ، َوَلْم َيْعرِْفُه اْلَعاَلُم. اإلى َخا�شَّ "َكاَن ِفي اْلَعاَلمِ، َوُكوِّ
ْلَطاًنا اأَْن َي�ِشيُروا  ذِيَن َقبُِلوُه َفاأَْعَطاُهْم �شُ ا ُكلُّ الَّ

َّ
ُتُه َلْم َتْقَبْلُه. َواأَم َوَخا�شَّ

ا 1: 12-10(. اَلَد اهللِ، اأَِي اْلُموؤِْمُنوَن ِبا�سمهِ" )اإنجيل يوحنَّ
ْ

اأَو

ي�شوع الم�شيح هو ُمَخلِّ�س العالم كّله؛ َلِكْن ال ُيمكن الأي �شخ�س اأن ُي�شبح 

ولًدا هلل اإالَّ اإذا اآمن ب�شخ�س الم�شيح وبما فعله لتخلي�س الُخطاة. 

لهذا، اْعَلْم يا �شديقي اأنَّ اهلل ُيِحبُّك لدرجة اأنه بذل ابنه الوحيد الأجلك. لكنه 

ة االختيار. لن ُيرغمك على االإيمان به، بل يترك لك ُحريَّ
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 اَل َيْهلَِك ُكلُّ َمْن 
ْ

ى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، لَِكي ُه هَكَذا اأََحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّ "الأَنَّ
ا 3: 16(. ُة" )اإنجيل يوحنَّ ُيوؤِْمُن ِبهِ، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة االأََبدِيَّ

ال حيرة بعد اليوم

في اليوم الذي قام فيه ي�شوع من الموت، َم�شى وتكلَّم مع تلميَذين ُمرتبَكين 

كانا عاجَزين عن فهم �شرورة موت الم�شيح وقيامته. لهذا، قال لهما ي�شوع:

ِبهِ  َم  َتَكلَّ َما  ِبَجِميِع  الإِيَماِن  ِفي  اْلُقُلوِب  َواْلَبِطيَئا  اِن  اْلَغبِيَّ َها  "‘اأَيُّ
َمْجدِهِ؟’  اإلى  َوَيْدُخُل  بِهَذا   

ُ
م َيَتاأَلَّ اْلَم�ِشيَح  نَّ 

اأَ َيْنَبِغي  َكاَن  اأََما  الأَْنبَِياُء! 

الأَْنبَِياِء  َجِميِع  َوِمْن  التكوين[  ]التوراة/�ِشْفر  ى  ُمو�سَ ِمْن  اْبَتَداأَ  ُثمَّ 

لوقا  )اإنجيل  اْلُكُتِب"  َجِميِع  ِفي  ِبهِ  َة  اْلُمْخَت�سَّ وَر 
ُ

االأُم َلُهَما  ُر  ُيَف�شِّ

 .)27-25 :24

الهزيمة  لُيْلِحق  ياأِت  لم  فالم�شيح  المطاف.  نهاية  زالت حيرتهما في  لقد 

لينت�شر  بل  الفاني،  الب�شري  الجن�س  اإلى  َينَتمون  الذين  ال�شيا�شيِّين  باالأعداء 

على االأعداء الروحيِّين االأ�شد َفْتًكا: ال�شيطان، والخطيَّة، والموت، والجحيم!

وفي وقت الحق من نف�س ذلك اليوم، ظهر ي�شوع لتالميذه في الِعِليَّة في 

المثقوبَتين،  ورجَليه  يَديه  اأراهم  وعندها،  َيختبئون.  كانوا  حيث  اأور�شليم 

وتناول الطعام معهم، ُثمَّ قال لهم: 

َيتِمَّ  اأَْن  ُبدَّ  َل  ُه  نَّ
اأَ َمَعُكْم:  َبْعُد  َواأََنا  بِهِ  ْمُتُكْم  َكلَّ ذِي  الَّ اْلَكَلُم  ُهَو  "‘هَذا 

َواْلَمَزاِميرِ.’  َوالأَْنبَِياِء  ى  ي ِفي َناُمو�ِس ُمو�سَ َجِميُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعنِّ

ِحيَنئِذٍ َفَتَح ِذْهَنُهْم لَِيْفَهُموا اْلُكُتَب. َوَقاَل َلُهْم: ‘هَكَذا ُهَو َمْكُتوٌب، َوهَكَذا 

الِِث،  الثَّ اْلَيْوِم  ِفي  َواِت 
ْ

االأَم ِمَن  َوَيُقوُم   
ُ
م لَّ َيَتاأَ اْلَم�ِشيَح  نَّ 

اأَ َيْنَبِغي  َكاَن 

ِمْن  ُمْبَتَداأً  مِ،  َ
االأُم لَِجِميِع  اْلَخَطاَيا  َوَمْغفَِرةِ  ْوَبةِ  بِالتَّ بِا�شمهِ  ُيْكَرَز  َواأَْن 

ُهوٌد لِذلَِك’" )اإنجيل لوقا 24: 48-44(. لِيَم. َواأَْنُتْم �شُ اأُوُر�شَ

التي  الر�شالة  وكانت  لالأَُمم.  لِذلَِك"  ُهوٌد  "�شُ اإنهم  لتالميذه  ي�شوع  قال 

ب من ال�شماء َدَفَع اأُْجَرة الخطيَّة وَهَزَم الموت من 
ّ
�شُينادون بها وا�شحة: الر

توبته  االإن�شان  ُيعلن  حالما  لذلك،  االأر�س.  هذه  على  ُوِلَد  �شخ�س  كّل  اأجل 

الم�شيح وفي عمله  القلبية( في  )الثقة  واإيمانه  )التغيير في فكره(  الحقيقيَّة 

الفدائي، ف�شوف يمنحه اهلل الغفران الكامل وال�شالم الحقيقي. 

دعوة إلى الراحة 

ر في اليوم ال�شابع للخلق. ما الذي فعله اهلل في ذلك اليوم؟ لقد ا�شتراح.  َفكِّ

�ضُ َوُكلُّ ُجْندَِها. َوَفَرَغ اهلُل 
ْ

َماَواُت َواالأَر لماذا؟ الأنَّ عمله قد اأُْكِمل: "اأُْكِمَلِت ال�شَّ

ابِع ِمْن َجِميِع  َتَراَح ِفي اْلَيْوِم ال�شَّ ذِي َعِمَل. َفا�شْ الَّ ابِع ِمْن َعَملِهِ  ِفي اْلَيْوِم ال�شَّ

ذِي َعِمَل" )�ِشْفر التكوين 2: 2-1(. َعَملِهِ الَّ

وهكذا، لم َتُكْن هناك حاجة الإ�شافة اأي �شيء اإلى ما فعله اهلل في الخليقة. 

اإ�شافات؛  اأي  اإلى  اهلل ال يحتاج  به  قام  الذي  الفداء  اأنَّ عمل  أُْكمِل. كما  ا  فقد 

فقد "اأُْكِمل!" 

 بما عمله في الخليقة، فاإنه يدعونا اإلى الراحة 
َّ
وكما اأنَّ اهلل ا�شتراح و�ُشر

َتَراَح ُهَو  ذِي َدَخَل َراَحَتُه ا�سْ نَّ الَّ
ه: "الأَ والتمتُّع بعمل الخال�س الذي �َشَبَق فاأَتمَّ

�شالة اإلى العبرانيِّين 4: 10(.
ِّ
ْعَمالِهِ، َكَما اهلُل ِمْن اأَْعَمالِهِ" )الر ا ِمْن اأَ اأَْي�شً

هذا!  "افعل  للنا�س:  قائلًة  ُتعلن  العالم  في  الديانات  اآالف  اأنَّ  حين  وفي 

 َيا َجِميَع اْلُمْتَعبِيَن 
َّ

افعل ذاك! حاول اأكثر!" فاإنَّ ي�شوع يقول لهم: "َتَعاَلْوا اإَِلي

قِيلِي االأَْحَماِل، َواأََنا اأُرِيُحُكْم" )اإنجيل َمتَّى 11: 28(. َوالثَّ

هل اأنت ُمطمئن البال وم�شرور بما فعله اهلل من اأجلك؟ 

أربعون يوًما مع الرب

االأموات  من  قيامته  بعد  يوًما  اأربعين  تالميذه  مع  ي�شوع  ب 
ّ
الر ق�شى 

ولم�شوا ج�شده  التالميذ  �شاهده  وقد  اهلل.  ملكوت  كثيرة عن  لُيعلِّمهم حقائق 
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د الذي ال ُيف�شده زمان وال مكان؛ وهو نف�س  ، ذلك الج�شد االأبدي الُمَمجَّ
َّ
الحي

الَج�َشد الذي �شيح�شل عليه جميع الموؤمنين الحقيقيين ذات يوم.

رهم  ا. وقد َذكَّ ب ي�شوع، وتكلَّموا معه، واأكلوا معه اأي�شً
ّ
َم�شى التالميذ مع الر

وح الُقُد�س ليحيا في داخلهم، 
ُّ
باأنه �شيتركهم قريًبا واأنَّ االآب �شُير�شل اإليهم الر

وَيقودهم، وُيَقوِّي عزيمتهم في �شهادتهم الأمم العالم. كما اأنه اأخبرهم باأنه 

�شيعود ذات يوم اإلى االأر�س لُيدين العالم بالَعْدل.  

بعد اأربعين يوًما من قيامة ي�شوع، اجتمع بتالميذه على جبل الزيتون في 

الجانب ال�شرقي من اأور�شليم. فقد حان الوقت لرجوعه اإلى "بيت اأبيه" )اإنجيل 

ا 14: 2(.  يوحنَّ

عود الصُّ

َبْل  لِيَم،  اأُوُر�شَ ِمْن  َيْبَرُحوا  اَل  ْن  اأَ اُهْم  �شَ
ْ

اأَو َمَعُهْم  ُمْجَتِمٌع  ُهَو  "َوِفيَما 
بِاْلَماءِ،  َد  َعمَّ ا  يوحنَّ نَّ 

الأَ ي،  ِمنِّ ِمْعُتُموُه  �شَ ذِي  الَّ االآِب  ‘َمْوِعَد  َيْنَتِظُروا 

ا 
َّ

اِم بَِكثِيرٍ.’ اأَم
َّ
وِح اْلُقُد�ِض، َلْي�َض َبْعَد هذِهِ االأَي

ُّ
ُدوَن بِالر َتَتَعمَّ ا اأَْنُتْم َف�شَ َواأَمَّ

، َهْل ِفي هَذا اْلَوْقِت َتُردُّ اْلُمْلَك  ُلوُه َقائِلِيَن: ‘َيا َربُّ اأَ ُهُم اْلُمْجَتِمُعوَن َف�شَ

تِي  َقاَت الَّ
ْ

ْن َتْعرُِفوا االأَْزِمَنَة َواالأَو َرائِيَل؟’ َفَقاَل َلُهْم: ‘َلْي�َض َلُكْم اأَ اإلى اإِ�شْ

وُح اْلُقُد�سُ  ًة َمَتى َحلَّ الرُّ َتَناُلوَن ُقوَّ ُكْم �سَ ْلَطانِهِ، لِكنَّ َجَعَلَها االآُب ِفي �شُ

اِمَرِة  ةِ َوال�سَّ لِيَم َوِفي ُكلِّ اْلَيُهودِيَّ ُهوًدا ِفي اأُوُر�سَ َعَلْيُكْم، َوَتُكوُنوَن لِي �سُ

َواأََخَذْتُه  َيْنُظُروَن.  َوُهْم  اْرَتَفَع  هَذا  َقاَل  ا  َوَلمَّ الأَْر�ِس.’  ى  اأَْق�سَ َواإلى 

َوُهَو ُمْنَطلٌِق،  َماءِ  وَن اإلى ال�شَّ َخ�شُ ُينِِهْم. َوِفيَما َكاُنوا َي�شْ
ْ

اأَع َحاَبٌة َعْن  �شَ

وَن،  َجاُل اْلَجلِيلِيُّ
ِّ

َها الر
ُّ
، َوَقااَل: ‘اأَي َي�ضَ

ْ
اإَِذا َرُجَلِن َقْد َوَقَفا بِِهْم بِلَِبا�ٍض اأَب

ذِي اْرَتَفَع َعْنُكْم  وَع هَذا الَّ َماءِ؟ اإِنَّ َي�سُ َما َباُلُكْم َواِقفِيَن َتْنُظُروَن اإلى ال�شَّ

َماِء’" )اأعمال  َراأَْيُتُموُه ُمْنَطلًِقا اإلى ال�سَّ َياأِْتي هَكَذا َكَما  َماِء �سَ اإلى ال�سَّ

�ُشل 1: 11-4(.
ُّ
الر

ماء َتحَتفل باالنتصار السَّ

الذي  فذاك   
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تماًما. االأنبياء  اأ  تنبَّ َكما  الَعلء"  "اإلى  االن�شان  ابن  �شعد 

ر�شي اأن ي�شتبدل عبادة مالئكة ال�شماء له ب�ُشخرية النا�س عاد اإلى م�شكنه. 

َيْحِمل  اأ�شبح  َتَغيَّر فيه. فذاك الذي خلق االإن�شان على �شورته  لكنَّ �شيًئا ما 

االآن �شورة االإن�شان. 

اإلى ال�شماء؛ لكننا  ال َيك�شف لنا الكتاب المقدَّ�س الكثير عن عودة ابن اهلل 

نعرف يقيًنا اأنها كانت عودة مجيدة! وُيمكننا اأن نتخيَّل تلك االأعداد الهائلة 

ب 
ّ
من المالئكة والب�شر الَمفديِّين الذين كانوا ينتظرون بلهفة �شديدة دخول الر

ابات ال�شماء. َفرغم اأنهم كانوا يعرفونه ب�شفته ابن اهلل ورب المجد، اإالَّ  من بوَّ

ة االأولى ب�شفته ابن االإن�شان وَحَمل اهلل. 
َّ
اأنهم �شُيقابلونه للمر

ْمت في ال�شماء. وفجاأة، َعَلت اأ�شوات االأبواق وتهليالت المالئكة  �شاَد ال�شَّ

ُتَها 
َّ
اأَي َتفِْعَن 

ْ
، َوار ُكنَّ َتاُج ُروؤُو�شَ

ْ
ُتَها االأَر يَّ

اأَ َفْعَن 
ْ

"اِر ْمت الرهيب:  لُتَمزِّق ذلك ال�شَّ

اُت، َفَيْدُخَل َملُِك اْلَمْجدِ" )المزمور 24: 7(. ْهرِيَّ َواُب الدَّ
ْ
االأَب

ي  الُمَدوِّ ماوي  ال�شَّ التَّ�شفيق  َوْقِع  وعلى  َم�شاريعها.  على  االأبواب  ُفِتَحت 

اآثار  َيحمل  الذي  االإن�شان  ابن  الَحَمل،  الكلمة،  الوحيد،  اهلل  ابن  الَبَطل،  دخل 

المعركة في ج�شده، ي�شوع! 

ا طريقه اإلى عر�س االآب. ُثمَّ ا�شتدار ونظر اإلى  �شار ي�شوع و�شط الح�شود �شاقًّ
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ن�شل اآدم الَمفدي وجل�س.

ة.  لقد اأُنجزت الَمهمَّ

وعندها، َجثا َجْمُع الَمفديِّين اأمامه وقالوا ب�شوت واحد:

َتِحق ُهَو اْلَخرُوُف اْلَمْذُبوُح" )�ِشْفر الروؤيا 5: 12(.  "ُم�سْ

لن  احتفال  فهو  ُم�شتمر!  احتفال  من  له  ويا  رائع!  احتفال  من  له   يا 

ينتهي اأبًدا!

25      موٌت يَْهِزُم الَموت
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26      ُمَتَديِّن وبَعيد عن اهلل

 ُمَتَديِّن 
وَبعيد عن اهلل

لالإ�شارة  ر"  الُمتاأخِّ "االإدراك  وهو  اأال  الكثيرون  ي�شتخدمه  ُم�شَطَلح  ُهناك 

ر  اإلى اإدراكنا لطبيعة االأ�شياء واأهّميتها بعد حدوثها. وهكذا، فاالإدراك الُمتاأخِّ

الم�شار  بروؤية  لنا  ي�شمح  الما�شي، وهو  اأ�شياء حدثت في  اإلى  بالنظر  يتعلَّق 

الذي كان ينبغي علينا )اأو على غيرنا( اتخاذه؛ لكن بعد فوات االأوان. لذلك 

فاإنَّ هذا االإدراك غير ُمفيد كثيًرا في االأحوال العادية.

 
ِّ
َمر على  اأعلنها  التي  ور�شالته  اهلل  ة  ق�شَّ بفهم  االأمر  يتعلَّق  عندما  لكن 

بع�س  ي  بَتَخطِّ لنا  ي�شمح  اإذ  جًدا  ال  فعَّ ر"  الُمتاأخِّ "االإدراك  فاإنَّ  الُع�شور، 

العقبات الرئي�شيَّة والتمييز بين الحق والباطل. لذلك، قال ي�شوع لتالميذه: 

اْلَحقَّ  ي  َفاإِنِّ َمُع.  َت�شْ َها  نَّ
الأَ َوالآَذانُِكْم  ُتْب�ِسُر،  َها  نَّ

لأَ لُِعُيوِنُكْم  "ُطوَبى 
َتَرْوَن  اأَْنُتْم  َما  َيَرْوا  اأَْن  َتَهْوا  ا�سْ َكثِيرِيَن  َواأَْبَراًرا  اأَْنبَِياَء  اإِنَّ  َلُكْم:  اأَُقوُل 

)اإنجيل  َمُعوا"  َي�شْ َوَلْم  َمُعوَن  َت�شْ اأَْنُتْم  َما  َمُعوا  َي�شْ َواأَْن  َيَرْوا،  َوَلْم 

 

َمتَّى 13: 17-16(.

ل للم�شيح  ما اأعظم الَبَركة التي نلناها نحن الذين ع�شنا بعد المجيء االأوَّ

اأن نعود لقراءة التاريخ، ودرا�شة الكتاب المقدَّ�س،  اإلى االأر�س حيث ُيمكننا 

وروؤية خّطة اهلل الكاملة بو�شوح.

في �شوء هذه الفكرة، وفي �شوء كّل ما �شاهدناه اأثناء رحلتنا في ِرحاب 

ة اأخرى اإلى كتاب البدايات. 
َّ
الكتاب المقدَّ�س، �شوف نعود َمر

ر" رؤية قايين وهابيل من خالل "اإلدراك الُمتأخِّ

قايين  ُوِلَد  وا�شحة:  �شورة  التكوين  �ِشْفر  من  الرابع  االأ�شحاح  لنا  ُيَقدِّم 

وهابيل وُهما ُيعانيان من ُم�شكلة الخطيَّة. وحين اأ�شبحا َرُجَلين، حاول كلٌّ 

منهما اأن َيعبد اهلل. لِكنَّ اهلل لم َيقبل اإالَّ عبادة اأحدهما. 

إلى  ا  
ُّ

ب
َّ
الر  

َ
َفَنَظر انَِها. 

َ
�شِم مِْن 

َ
و َغَنمِهِ  َكارِ 

ْ
أَب ا مِْن  ا  �شً

ْ
أَي ا َهابِيُل   

َ
م َقدَّ

َ
"و

انِهِ" )�ِشْفر التكوين 5-4:4(.
َ
ب

ْ
ُقر

َ
َهابِيَل و

 – اأن نفهم  ة ي�شوع ُمَخلِّ�س الُخطاة، من ال�شهل علينا  اأن �شمعنا ق�شَّ بعد 

ر للكتاب المقدَّ�س" – ال�شبب الذي من اأجله  با�شتخدام اأ�شلوب "االإدراك الُمتاأخِّ

َبانِهِ َلْم َيْنُظْر". 
ْ

َبانِهِ، َولِكْن اإلى َقايِيَن َوُقر
ْ

بُّ اإلى َهابِيَل َوُقر
َّ

"َنَظَر الر
كان الَحَمل المذبوح الذي َقدَّمه هابيل ُي�شير اإلى ي�شوع – َحَمَل اهلل الذي 

ا ُخ�شار قايين وفاكهته فلم َتُكْن ُت�شير  �شياأتي لَي�شفك دمه من اأجل الُخطاة. اأمَّ

اإلى ي�شوع. 

وفي حين اأنَّ هابيل نظر اإلى َحَدث ُم�شتقبلي، فاإننا نعود اليوم اإلى الوراء 

ر ما فعله ي�شوع الأجلنا بموته وقيامته: لنتذكَّ

ا  يوحنَّ )ر�شالة  ٍة"  َخِطيَّ ُكلِّ  ِمْن  ُرَنا  ُيَطهِّ نِهِ 
ْ
اب اْلَم�ِشيِح  وَع  َي�شُ ""َوَدُم 

االأولى 1: 7(.

إيمان ُمَخلِّص 

اليوم.  خطايانا  بها  َيغفر  التي  الطريقة  بذات  هابيل  خطايا  اهلل  َغَفر 

خطاياه  ُتغفر  وبخال�شه،  بالرب  ويثق  خاطئ  باأنه  االإن�شان  َيعترف  فحين 
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في  والموؤمنين  االأنبياء  جميع  مع  حدث  ما  هو  وهذا  ا. 
ًّ
ِبر اإيمانه  وُيْح�َشب 

 
كّل الع�شور. 

َلُه  َفَح�ِشَبُه  بِّ 
َّ

بِالر اإبراهيم  "اآَمَن  �شابًقا،  راأينا  وكما  المثال،  �شبيل  فعلى 

اأنه كان  تعني  بالرب"  اإبراهيم  "اآمن  اإنَّ عبارة   .)6 :15 التكوين  )�ِشْفر  ا"  ِبرًّ
اإيمانه  وو�شع  اهلل  بكلمة  اإبراهيم  وثق  فقد  �شحيح.  اهلل  يقوله  ما  باأنَّ   يثق 

باهلل وحده. 

ِللَِّذي  "ُطوَبى  قلبه:  والفرح يمالأ  داود بوعود اهلل فكتب  النبي  اآمن  كذلك، 

ًة ..." )المزمور  ُتُه. ُطوَبى ِلَرُجٍل َل َيْح�ِشُب َلُه الرَّبُّ َخِطيَّ ُغِفَر اإِْثُمُه َو�ُشِتَرْت َخِطيَّ

اِم َحَياتِي، 
َّ
ي  َوَرْحَمٌة َيْتَبَعانِنِي ُكلَّ اأَ

ٌ
َما َخْير ا: "اإِنَّ 32: 1-2(. كما اأنه كتب اأي�شً

اِم" )المزمور 23: 6(. يَّ
بِّ اإلى َمَدى الأَ ُكُن ِفي َبْيِت الرَّ َواأَ�سْ

ة اأولئك الذين عا�شوا قبل مجيء الم�شيح )مثل هابيل  لقد ُكفِّر عن َدْين خطيَّ

واإبراهيم وداود( الأنهم اآمنوا بالرب االإله وبخّطته. وعندما مات الم�شيح، اأُلغي 

َدينهم اإلى االأبد ِمْن �ِشِجالَّت اهلل. 

 لنا نحن الذين نعي�س اليوم بعد المجيء االأول للم�شيح: اإذا 
ٌّ
 �َشار

ٌ
وهناك َخَبر

اآمنت بما فعله الربُّ ي�شوع الأجلك من خالل موته الَبَدلي وقيامته الُمنت�شرة، 

اإلى ح�شابك،  الم�شيح   
َّ
ِبر وي�شيف  �ِشِجالَّته،  من  َدْين خطيَّتك  َيْمحو  اهلل  فاإنَّ 

امِ". كّل هذه الَبَركات وغيرها 
َّ
أَي َدى اال

َ
إلى م  ا

ِّ
ب

َّ
تِ الر

ْ
ي

َ
وي�شمن لك مكاًنا "فِي ب

َت�شير لك اإذا اآمنت.

من  فعله  وبما  به  الكاملة  ثقتك  ت�شع  اأن  َيعني  ي�شوع  بالرب  واالإيمان 

اأجلك. ولفهم معنى االإيمان فهًما اأعمق، َتَخيَّل نف�شك تدخل غرفة فيها الكثير 

اأنَّ  من الكرا�شي: بع�شها مك�شور وبع�شها االآخر على و�شك اأن ينك�شر. ورغم 

بع�س الكرا�شي تبدو بحالة جيِّدة، اإالَّ اأنك تكت�شف ه�شا�شتها حال فح�شك لها. 

وما اإن تبداأ بالتفكير في اأنه ال يوجد ُكر�شي را�شخ في الغرفة حتى يقع نظرك 

على كر�شي قوي وثابت. وعندها فاإنك ت�شير نحوه وتجل�س عليه. لقد وثقت به 

وارتحت اإليه عالًما اأنه لن يخذلك. 

وعلى  عليه  يتَّكلون  الذين  اآمال  ُيَخيِّب  ال  الم�شيح  ي�شوع  فاإنَّ  كذلك 

 

عمله الكامل. 

إيمان ُمميت

ال ُيمكن الإيماننا اأن يكون اأف�شل من االإله الذي نوؤمن به. ورغم اأنَّ الجميع 

على  هابيل  كل  اتَّ فقد  االإله.  بنف�س  جميعهم  يوؤمنون  ال  اأنهم  اإالَّ  يوؤمنون، 

اأفكاره  على  كل  فاتَّ قايين  ا  اأمَّ  .
ّ
والِبر الُغفران  تحقيق  في  طريقته  وعلى  اهلل 

وجهوده ال�شخ�شّية. 

ُيمكن مقارنة قايين وجميع الذين يرف�شون ت�شخي�س اهلل ودواءه لمر�س 

الخطيَّة ب�شخ�س �شاهدته على �شا�شة التلفاز ُيحاول اأن ُيم�شك باأفعى �شخمة 

ها  ة ل�ُشمِّ دتين فلدغته. لكنه رف�س اأن ياأخذ الُحقنة الُم�شادَّ
َّ
ة بيديه الُمجر �شامَّ

اإيماًنا  يملك  الرجل  هذا  كان  م.  ال�شُّ ُمقاومة  على  قادر  باأنَّ ج�شمه  منه  ا  َظنًّ

قوًيا، لكنه اإيمان ال ُي�شاوي اأي �شيء على االإطالق. فقد و�شع ثقته بنف�شه بداًل 

من دواء الطبيب فَكلََّفه هذا القرار حياته! 

كلنا على جهودنا ال�شخ�شّيَّة بدل  والكتاب المقدَّ�س وا�شح بهذا ال�شاأن: اإذا اتَّ

اأن نوؤمن بخال�س اهلل، فهذا يعني اأننا ن�شلك في "َطرِيق َقايِيَن" واأننا �شنواجه 

باأنه   – قايين  ففكرة   .)13  ،11  :1 يهوذا  )ر�شالة  االأََبدِ"  اإلى  َلِم  الظَّ "َقَتام 
– كانت )وما زالت(  ة  ال�شخ�شّيَّ َيقترب من اهلل بجهوده  اأن  االإن�شان  بمقدور 

النا�س في هذه  فاإنَّ غالبية  ال�شديد  للفداء. ولالأ�شف  اهلل  تتعار�س مع خّطة 

االأيام َيميلون اإلى "َطرِيق َقايِيَن". 

ميزان اإلنسان

َنْعَمَل  ى  َحتَّ َنْفَعُل  "‘َماَذا  قائلين:  يوًما  ي�شوع  الدينيُّون  القادة  �شاأل 

ذِي  بِالَّ ُتوؤِْمُنوا  اأَْن  اهللِ:  َعَمُل  ُهَو  ‘هَذا  َلُهْم:  َوَقاَل  وُع  َي�شُ اأََجاَب  اهللِ؟’  اأَْعَماَل 

لكنَّ  "يعملوا"؛  اأن  هوؤالء  اأراد  لقد   .)29-28  :6 ا  يوحنَّ )اإنجيل  َلُه’"  �شَ
ْ
اأَر ُهَو 
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ُمنت�شر  اليهود  اأظَهَره  الذي  الت�شوي�س  وهذا  به".  "يوؤمنوا  اأن  لهم  قال   ي�شوع 

بين كثيرين. 

تعي�س اأختي وزوجها في غينيا الجديدة حيث يقومان – مع ُزمالء لهما 

ُيَعلِّمون هوؤالء عن  اأنهم  الُمنعزلة. كما  للقبائل  العمليَّة  الم�شاعدة  بتقديم   –
بي�شوع  يوؤمن  لكّل من  َيَهبها  التي  االأبدية  الحياة  الحقيقي وعن  الواحد  اهلل 

الم�شيح. وفيما يلي ر�شالة ق�شيرة كتبها اأحد ُزمالئهما عن حديث دار بينه 

وبين َرُجل َقَبلي اأم�شى بع�س الوقت في �شماع "كالم اهلل" )وهو الُم�شطلح 

الذي ي�شتخدمه اأهل غينيا الجديدة لالإ�شارة اإلى الكتاب المقدَّ�س(: 

الحياة:  ُخْبز  هو  ي�شوع  اأنَّ  ُنَعلِّم  �شمَعنا  اأن  بعد  الَقَبلي  ُجل 
َّ
الر قال 

طون االأمر اأكثر ِمَن الالزم. فقد عملت طوال حياتي ُمحاواًل  "اأنُتْم ُتَب�شِّ
اأنتم  ا في نظر اهلل. وها 

ًّ
اأُ�شبح بار واأن  ال�شماء  اإلى  اأك�شب طريقي  اأن 

تقولون اإّن كّل ما ينبغي علينا فعله هو االإيمان بي�شوع!" 

اْلَحَياةِ"  ُخْبُز  ُهَو  اأََنا  ي�شوع:  قاله  ما  اإلى  اأخرى  ة 
َّ
َمر "ا�شِغ  له:  ُقلت 

ا 6: 29(:  ا 6: 35(. ثم جعلته يقراأ من جديد االآية )يوحنَّ )اإنجيل يوحنَّ

ا  َلُه". ثم قراأ االآية )يوحنَّ ْر�سَ
اأَ ذِي ُهَو  اأَْن ُتوؤِْمُنوا ِبالَّ ""هَذا ُهَو َعَمُل اهللِ: 

ُة".  دِيَّ
َ
 اَل َيْهلَِك ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبهِ، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة االأَب

ْ
3: 16(: "لَِكي

ه �شعيف  ثم �شاألته اإن كان َيعتقد اأنَّ اهلل يحتاج اإلى م�شاعدتنا اأو اأنَّ

وال ي�شتطيع اأن ُيَخلِّ�شنا بنف�شه! 

ُقلت:  ُم�شاعدتنا".  اإلى  يحتاج  ال  اهلل  ال!  "بالطبع  لي:  وقال  ف�شحك 

ماء؟"  ال�شَّ لُيدخلك  اأعمالك  اإلى  "اإًذا، بح�شب كلمة اهلل، هل يحتاج اهلل 
وعندها، َهزَّ الرجل راأ�شه بالنفي وا�شتر�شل في تفكير عميق. 

اأفراد  من  كانوا  )�شواء  الكثيرين  فاإنَّ  اهلل،  ر�شالة  و�شوح  من  الرغم  على 

الم�شيحيَّة  والكنائ�س  ة  اليهوديَّ الَمجامع  في  ُمَثقَّ من  اأو  الُمنعزلة  القبائل 

والَم�شاجد االإ�شالميَّة( َيميلون اإلى االعتقاد باأنَّ اهلل �شي�شع اأعمالهم ال�شالحة 

والطالحة في ميزان كبير في يوم الدينونة. َوُهْم يعتقدون اأنه اإذا كانت ن�شبة 

ا  االأعمال ال�شالحة 51 بالمئة اأو اأكثر، ف�شوف ي�شتقبلهم اهلل في الفردو�س. اأمَّ

اإذا كانت ن�شبة االأعمال الطالحة 51 بالمئة اأو اأكثر، ف�شوف ُير�شلهم اهلل اإلى 

الجحيم. َلِكنَّ مثل هذا الميزان ال ُي�شتخدم في المحاكم الب�شرية ولن ُي�شتخدم 

في المحكمة ال�شماوية. 

ر م�شيرك االأبدي بح�شب 
ِّ
ر في االأمر. هل تريد حًقا اأن ُيدينك اهلل واأن ُيَقر َفكِّ

�شالحك؟ كم ن�شكر اهلل الأنَّ نظام الميزان هذا غير وارد في كتاب اهلل. 

ِمقياس اهلل

اإذا  اإالَّ  معه  َي�ْشُكن  اأن  �شخ�س  الأي  ُيمكن  ال  لهذا،  بالكمال.  ُيطالبنا  اهلل 

ة خطيَّة في �ِشِجلِّك في يوم 
َّ
نال التبرير من اهلل نف�شه. وهكذا، اإْن َوَجَد اهلل َذر

الدينونة، فلن ُيدخلك الفردو�س الأّنه ُيطالبنا ِبِبرٍّ كامل ال ت�شوبه �شائبة.

اهلل ُيبغ�س الخطيَّة كما نحن ُنبغ�س رائحة خنزير َميِّت وُمتعفِّن في منزلنا. 

الكريهة؟  والرائحة  الَعَفن  ويزيل  الُم�شكلة  يحّل  اأن  العطر  لَر�سِّ  ُيمكن  فهل 

بالتاأكيد ال. كذلك، ال ُيمكن لُممار�شة الطقو�س الدينية اأن ُتزيل نجا�شتنا واأن 

تجعلنا مقبولين لدى اهلل.
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بعبارة اأخرى، كما اأننا ال ُنطيق قطرة �ُشمٍّ في فنجان ال�شاي، فاإنَّ اهلل ال 

ُيطيق الخطيَّة. فهل ُيمكن لمزيد من الماء اأن ُيزيل خا�شيَّة الموت الكامنة في 

؟ على نحو ُم�شابه، ال يمكن الأعمالنا ال�شالحة – مهما كانت كثيرة – اأن  ال�ُشمِّ

االأمر  يتعّلَّق  فعندما  االأبدية.  الدينونة  من  ُتخلِّ�شنا  اأن  وال  طاهرين  تجعلنا 

ين اأمام اهلل، فنحن عاجزون 
ِّ
ة اأو بجعل اأنف�شنا بار بالتخلُّ�س من َدْين الخطيَّ

ر كّل ما نحتاج اإليه  ب الأّنه لم يتركنا بال َرجاء. فقد َدبَّ
ّ
تماًما. لكننا ن�شكر الر

لنحيا اإلى االأبد في ح�شرته الطاهرة الكاملة. 

اإليمان واألعمال

يقول اهلل لكّل َمْن يوؤمن بي�شوع الم�شيح الذي �َشّدد اأُْجَرة الخطيَّة بالكامل: 

بما  ]الثقة  ِبالإِيَماِن  وَن،  �سُ ُمَخلَّ ن�شتحقه[  ال  الذي  ]اللُّْطف  ْعَمةِ  ِبالنِّ ُكْم  نَّ
"الأَ

ُة اهللِ. َلْي�سَ ِمْن اأَْعَمال َكْياَل َيْفَتِخَر  فعله اهلل الأجلنا[، َوذلَِك َلْي�سَ ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَّ

اأََحٌد" )ر�شالة اأف�ُش�س 2: 9-8(.

ة اهلل".  لهذا، لن َيفتخر اأحد في ال�شماء. فالخال�س هو "بالنعمة" وهو "َعِطيَّ

كر ولي�شت ميدالية نح�شل  ها ينبغي علينا اأن َنقبلها بال�شُّ اإنها ِهَبة ال َن�ْشَتِحقُّ

عليها بجدارتنا. وهذا كّله "َكْيَل َيْفَتِخَر اأََحٌد". لكن لالأ�شف ال�شديد فاإنَّ الكثير 

– كما هي حال هذا ال�شخ�س من  الُمتديِّنين ُيخطئون في هذه الم�شاألة  من 

ال�شرق االأو�شط والذي كتب يقول: 

أهم ما في اإليمان هو الثقة بالله الواحد، وُممارسة األعمال الصالحة، وَتَجنُّب 

األعمال الشريرة. ففي هذه األمور َيْكُمُن خالُصنا. 

اإذا كان خال�شنا من الدينونة االأبدية واكت�شابنا الحق في ال�شكن مع اهلل 

ُقمنا  قد  ُكنا  اإذا  ما  نعرف  اأن  ُيمكننا  فكيف  ال�شخ�شّية،  بجهودنا  يتعلَّقان 

الذي  الكافي  بالقدر  ال�شر  َتَجنَّبنا  اأو  ال�شالحة  االأعمال  من  الكافي  بالقدر 

ن  يجعلنا ن�شتحق مكاًنا في الفردو�س؟ اإذا كان هذا هو ما نوؤمن به فلن نتيقَّ

اأبًدا من خال�شنا.

 " اْلَخاَل�سُ بِّ  "لِلرَّ يونان:  النبي  قال  تقريًبا،  �شنة  اآالف  ثالثة   منذ 

)�ِشْفر يونان 2: 9(. وكم َنْحَمُد اهلل على ذلك!

ُة اهللِ.  وَن، بِاالإِيَماِن، َوذلَِك َلْي�سَ ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَّ �شُ ْعَمةِ ُمَخلَّ ُكْم بِالنِّ نَّ
"الأَ

َلْي�سَ ِمْن اأَْعَمال َكْيَل َيْفَتِخَر اأََحٌد" )ر�شالة اأَف�ُش�س 2: 9-8(.

اأنف�شنا من  لتخلي�س  وباأعمالنا  باأنف�شنا  وثقنا  اإْن  وا�شحة:  اهلل  اإنَّ كلمة 

َدْين الخطيَّة فهذا يعني اأننا نرف�س ِهَبة اهلل للخال�س. 

َتْكُمن  يرة؟ 
ِّ
ال�شر االأعمال  ال�شالحة وتجنُّب  القيام باالأعمال  اإًذا، ماذا عن 

االإجابة في االآية التالية:

َقْد  الَِحةٍ،  �سَ لأَْعَمال  وَع  َي�شُ اْلَم�ِشيِح  ِفي  َمْخُلوِقيَن  َعَمُلُه،  َنْحُن  َنا  "لأَنَّ
ُلَك ِفيَها" )ر�شالة اأَف�ُش�س 2: 10(.  َن�شْ

ْ
َها لَِكي دَّ َ

َبَق اهلُل َفاأَع �شَ

لنقوم  بل  ال�شالحة،  باالأعمال  ُمَخلَّ�شين  ل�شنا  فنحن  وا�شح:  الفرق 

باالأعمال ال�شالحة: 

 
ْ

لَِكي الأَْجلَِنا،  ُه  َنْف�شَ َبَذَل  ذِي  الَّ
 
اْلَم�ِشيِح وَع  َي�شُ �شَنا  َوُمَخلِّ اْلَعِظيم  "اهلل 

َنةٍ"  ا َغُيوًرا ِفي اأَْعَمال َح�سَ ْعًبا َخا�شًّ َر لَِنْف�ِشهِ �شَ َيْفدَِيَنا ِمْن ُكلِّ اإِْثمٍ، َوُيَطهِّ

�شالة اإلى تيُط�س 2: 14-13(.
ِّ
)الر

"ب�شبب االأعمال  بداأت ُمقدِّمة هذا الكتاب بما قاله �شيخ القرية ل�شديقي: 

لِكنَّ كلمة اهلل   ."... ة  الَجنَّ اإلى  الذهاب  اأنَت ت�شتحق  ُقْمَت بها،  التي  ال�شالحة 

َتك�شف الخطاأ في تفكير هذا ال�شخ�س. فال اأحد ي�شتحق الذهاب اإلى الَجنَّة على 

الُمتمثِّلة في  الرائعة  اهلل  نالوا عطيَّة  الذين  اأنَّ  ال�شالحة. غير  اأعماله  اأ�شا�س 

 وعمل الخير لمجد 
ّ
الحياة االأبدية �شيرغبون من اأعماق قلوبهم في َتَجنُّب ال�شر

اهلل وبركة االآخرين. 
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َمرة والبذرة الفرق بين الثَّ

ا للخال�س؛ لكن يجب اأن  َلْم َتُكن االأعمال ال�شالحة في يوم من االأيام َمْطَلَبً

تكون َثَمًرا للخال�س. فعلى �شبيل المثال، قال ي�شوع لتالميذه:

ا. َكَما اأَْحَبْبُتُكْم اأََنا  ُكْم َبْع�شً وا َبْع�شُ ًة َجدِيَدًة اأََنا اأُْعِطيُكْم: اأَْن ُتِحبُّ "َو�ِشيَّ
ُكْم َتَلِميذِي:  نَّ

ا. بِهَذا َيْعرُِف اْلَجِميُع اأَ ُكْم َبْع�شً ا َبْع�شُ وَن اأَْنُتْم اأَْي�شً ُتِحبُّ

ا 13: 35-34(. ا لَِبْع�ٍض" )اإنجيل يوحنَّ اإِْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْع�شً

ط 
ْ
�َشر هو  ي�شوع(  فعل  )كما  بهم  واالهتمام  لالآخرين  المحبة  اإظهار  هل 

ُم�ْشَبق للخال�س؟ كال! فلو كان االأمر كذلك لما ا�شتطاع اأحد اأن يدخل الفردو�س 

الأنَّ ي�شوع وحده هو الذي اأََحبَّ االآخرين با�شتمرار وبطهارة. 

َفة في حياة الموؤمنين  لِكْن هل يجب على المحبة واالهتمام اأن يكونا �شِ

َلُكْم  َكاَن  اإِْن  َتَلِميذِي:  ُكْم  نَّ
اأَ اْلَجِميُع  َيْعرُِف  "بِهَذا  تاأكيد:  بكّل  الحقيقيين؟ 

خالل  من  اإيمانهم  ُيظهرون  الحقيقّيون  فالموؤمنون  لَِبْع�ٍض."  ا  َبْع�شً ُحبٌّ 
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َنَمط حياتهم.

على  فيجب  الخال�س.  وَثَمر  الخال�س  بذرة  بين  ُنميِّز  اأن  المهم  من  لهذا، 

الموؤمنين بالم�شيح اأن ُيَعبِّروا عن امتنانهم للرب على ِهَبة الخال�س )البذرة( 

َمر(.  من خالل حياتهم التي َيحيونها بقدا�شة، ومحبَّة، وعطاء، وان�شباط )الثَّ

ُرغم  َقِبَلُهم  الأّنه  بل  اهلل،  الإر�شاء  ال�شالحة  االأعمال  َيعملون  ال  اهلل  فاأوالد 

 

عدم ا�شتحقاقهم. 

ديانة زائفة 

ل ديانة قائمة على االأعمال. فبداًل من اأن َيقترب اإلى  �س اأوَّ قايين هو موؤ�شِّ

اهلل من خالل َدِم َحَمل مذبوح، حاول اأن يفعل ذلك بطريقته الخا�شة وُجهده 

. لذلك، لم َتْحَظ �شلوات قايين وُقربانه باأي قبول من اهلل، بل كانت 
ّ
ال�شخ�شي

مكروهة عنده: 

َمْكَرَهة"  ا  اأَْي�سً اَلُتُه  َف�سَ رِيَعةِ،  ال�شَّ َماِع  �شَ َعْن  اأُْذَنُه  ُل  ُيَحوِّ ""َمْن 
)�ِشْفر االأمثال 28: 9(.

للتكفير  كذبيحة  ُمالئم  حيوان  اأو  َحَمل  تقديم  تقت�شي  اهلل  �شريعة  كانت 

اأْم�َشت  الالئقة، فقد  بالطريقة  اإلى اهلل  ياأِت  لم  اإنَّ قايين  الخطيَّة. وحيث  عن 

َمْكَرَهة" )عماًل مكروًها وغير مرغوب فيه(. وهكذا، فقد كان  ا  �شً
ْ
اأَي َلُتُه  "�شَ

الُمَخلِّ�س  اإلى  ِمز 
ْ
َير َلْم  ُقربانه  الأنَّ  زائفة  ديانة  كانت  لكنها  ديانة،  لقايين 

الُمنتظر وموته على ال�شليب. لذلك: 

بُّ 
َّ

الر َل  َفَتَقبَّ َمنَِها.  َواأَ�شْ َغَنِمهِ  َكاِر 
ْ
اأَب َخْيَرةِ  ِمْن  ا  �شً

ْ
اأَي َهابِيُل  َم  "َوَقدَّ

�ضَ 
ْ

َير َوَلْم  َقايِيَن  َباَن 
ْ

ُقر ْل  َيَتَقبَّ َلْم  ُه  َلِكنَّ َعْنُه.   
َ

َوَر�ِشي َهابِيَل  َباَن 
ْ
ُقر

بُّ َقايِيَن: ‘لَِماَذا 
َّ

اأََل الر َم َوْجُهُه َكَمًدا. َف�شَ ا َوَتَجهَّ َعْنُه. َفاْغَتاَظ َقايِيُن ِجدًّ

رُِق َوْجُهَك  ِفَك اأَاَل ُي�شْ
ُّ

ر ْنَت ِفي َت�شَ َم َوْجُهَك؟ َلْو اأَْح�شَ اْغَتْظَت؟ لَِماَذا َتَجهَّ

ُق  وَّ َتَت�شَ َتْنَتِظُرَك،  اْلَباِب َخِطيَئٌة  َفِعْنَد  َف، 
ُّ

ر �شَ َلْم ُتْح�ِشِن التَّ َواإِْن  َفَرًحا؟ 

َم ِفيَها’" )�ِشْفر التكوين 4: 4-7؛  َط َعَلْيَك، َلِكْن َيِجُب اأَْن َتَتَحكَّ لَّ اأَْن َتَت�شَ

ترجمة الحياة(.

للتوبة  المجال  له  واأْف�َشح  قايين  مع   – رحمته  بُمقت�شى   – اهلل  تكلَّم 

ة. لكنَّ قايين غ�شب 
َّ
والرجوع عن اأعماله ال�شريرة والخ�شوع لخّطة اهلل البار

ال�شخ�شّية(  الجهود  )ديانة  الجميلة  ديانته  ال�شتبدال  ُم�شتعًدا  يكن  لم  الأّنه 

بدماء َحَمل. بعبارة اأخرى، لقد اأراد اأن يقوم بكّل �شيء با�شم اهلل، ولكن على 

طريقته الخا�شة! 

ف؟
ُّ
واإلى اأين قاَدُه ذلك الت�شر

ِديانة عدائيَّة

نَّ َقاِييَن َقاَم َعَلى 
َم َقايِيُن َهابِيَل اأََخاُه. َوَحَدَث اإِْذ َكاَنا ِفي اْلَحْقِل اأَ "َوَكلَّ

َهاِبيَل اأَِخيهِ َوَقَتَلُه" )�ِشْفر التكوين 4: 8(.
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خطيَّة،  كذبيحة  َحَماًل  َيذبح  واأن  كبريائه  عن  يتنازل  اأن  قايين  رف�س 

االأ�شا�س  حجر  قايين  و�شع  بذلك،  وبقيامه  اأخيه.  قتل  في  د  يتردَّ لم  لكنه 

َيمتثل  ال  َمْن  كّل  واإعدام  واإذالل  ال�شطهاد  وال�شيا�شية  الدينية  لالأنظمة 
 

لقوانينها وتقاليدها. 

العدوانية  اإلى  العالم يلجاأون  الكثيرين حول  وكما هي حال قايين، فاإنَّ 

والقتل للدفاع عن ديانتهم. ومن خالل ت�شرفاتهم هذه فاإنهم َيعك�شون قلقهم 

حيال اإيمانهم، و�شعف ثقتهم باإلههم.

االأمريكية  المتحدة  الواليات  في  يعي�س  بَرُجل  دائم  ات�شال  على  ُكنت 

ات 
َّ
الَمر اإحدى  وفي  االإلكترونية.  الر�شائل  من  الكثير  نتبادل  ُكنا  حيث 

 

كتب يقول:

ما أن انتهى أحد األشخاص من شتم النبي الكريم على َمْسَمٍع ِمنِّي حتى ابتلع 

َطْقم أسنانه األمامي. وكم استمتعت بفكرة أنه سيكون أْلَثغ في الَمرَّة القادمة 

التي سيشتم فيها النبي )أي أنه لن يكون قادرًا على نطق الحروف نطًقا سليًما(. 

يجب على الوثنيِّين أن يهتدوا أو أن يموتوا. فليس هناك خيار ثالث أمامهم.

ي�شوع  ب 
ّ
الر كالم  مع  تاًما  ا  تعاُر�شً ُجل 

َّ
الر هذا  كلمات  تتعار�س 

 
الذي قال: 

وا اأَْعَداَءُكْم، اأَْح�ِشُنوا اإلى ُمْبِغ�ِشيُكْم،  اِمُعوَن: اأَِحبُّ َها ال�شَّ
ُّ
ي اأَُقوُل َلُكْم اأَي "لِكنِّ

لوقا  )اإنجيل  اإَِلْيُكْم"  ُي�ِشيُئوَن  ذِيَن  الَّ الأَْجِل  وا  لُّ َو�شَ اَلِعنِيُكْم،  َباِرُكوا 

 

الذين  اأجل  من  ي�شوع  �شّلى  ال�شليب،  على  هو  وفيما   .)28-27  :6

َيْفَعُلوَن"  َماَذا  َيْعَلُموَن  َل  ُهْم  لأَنَّ َلُهْم،  اْغفِْر  اأََبَتاُه،  "َيا  �شلبوه قائاًل: 

.
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)اإنجيل لوقا 23: 34(

ائب قايين غيِر التَّ
ة قايين. فبعد اأن قتل قايين اأخاه، َمَنَحُه اهلل ُفر�شة للرجوع  لنرجع اإلى ق�شَّ

عن تفكيره الخاطئ وُطرقه ال�شريرة:

َنا  أَ ا  
ٌ

ارِ�ض
َ

أَح ا  !
ُ
َلم

ْ
أَع ا ‘اَل  َفَقاَل:  أَُخوَك؟’  ا َن َهابِيُل 

ْ
أَي ‘ا  لَِقايِيَن: 

ُّ
ب

َّ
"َفَقاَل الر

�ِض. 
ْ
أَر  مَِن اال

َّ
إَِلي ا ارٌِخ 

َ
أَِخيَك �ش ا ُت َدمِ 

ْ
و

َ
ْلَت؟ �ش

َ
اَذا َفع

َ
‘م َفَقاَل:  أَِخي؟’  ال

أَِخيَك مِْن  ا  
َ

َدم َل 
َ
لَِتْقب َفاَها   

ْ
ت

َ
َفَتح تِي  الَّ �ِض 

ْ
أَر اال اأَنَت مَِن  وٌن 

ُ
ْلع

َ
م آَن  َفاال

.
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دَِك’" )�ِشْفر التكوين 4: 11-9(
َ
ي

َحَمل  خالل  من  اهلل  اأمام  ع  والتوا�شُ بخطيئته  االعتراف  قايين  رف�س 

" )�ِشْفر التكوين 4: 16(. بِّ
َّ

ا عن ذلك "َخَرَج َقايِيُن ِمْن َلُدِن الر مذبوح. وعو�شً

الأفكاره  اأ�شيًرا  ظّل  اهلل،  لطريق  الخ�شوع  من  فبداًل  َقّط.  قايين  َيُتب  َلْم 

تكن  لم  لكنها  ُمزدهرة،  ح�شارة  قايين  �س  اأ�شَّ وقد  ال�شخ�شّية.  وُمعتقداته 

الذي  الطريق  ن�شل قايين على غراره في ذلك   و�شار 
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الخالق. خا�شعة هلل 

يتمحور حول الذات ويوؤدي اإلى الهالك.

ة "الَمك" وهو ُمَنَحِدر  ن لنا االأ�شحاح الرابع من �ِشْفر التكوين ق�شَّ كذلك، ُيَدوِّ

من الجيل ال�شاد�س لقايين. كان "الَمك" اأنانًيا و�شهوانًيا وُمنتقًما وقاتاًل – 

والفنون  العلوم  من  الكثير  ابتكروا   اأوالده  اأنَّ  ورغم  قايين.  َجدِّه  ِغرار  على 

وكانت لديهم معرفة وا�شعة عن الكثير من االأ�شياء، اإالَّ اأنهم لم َيعرفوا اهلل. 

ا  وهكذا، فقد اأدار النا�س ظهورهم ال لطريق اهلل للخال�س فح�شب، بل واأي�شً

لطريقة اهلل للعي�س. 

جنس بشري غير تائب

ب للب�شر كالتالي:
ّ
بعد قايين بت�شعة اأجيال فقط، كان تقييم الر

ِر اأَْفَكاِر  وُّ نَّ ُكلَّ َت�شَ
�ِض، َواأَ

ْ
اِن َقْد َكُثَر ِفي االأَر  االإِْن�شَ

َّ
ر نَّ �شَ

بُّ اأَ
َّ

"َوَراأَى الر
يٌر ُكلَّ َيْومٍ" )�ِشْفر التكوين 6: 5(. َما ُهَو �ِسرِّ َقْلبِهِ اإِنَّ
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بخالقهم.  اآمنوا  الذين  الوحيدين  وعائلته  نوح  نوح، كان  النبي  زمن  في 

اهلل  اأر�شل  اهلل،  بم�شيئة  القيام  عدم  على  الم�شتمر  االإن�شان  اإ�شرار  وب�شبب 

ر – بُمقت�شى نعمته – طريقة  طوفاًنا عظيًما غمر االأر�س كّلها. لكنَّ اهلل َدبَّ

للهرب انتفع بها ثمانية اأ�شخا�س فقط. فقد كان نوح وزوجته واأوالده �شام 

اهلل  بر�شالة  اآمنوا  الذين  الثمانية  االأ�شخا�س  ُهم  ون�شاوؤهم  ويافث   وحام 

)�ِشْفر التكوين 8-6(.

ُفْلًكا  َفَبَنى  َخاَف،  َبْعُد  ُتَر  َلْم  اأُُموٍر  َعْن  اإَِلْيهِ   
َ

اأُوِحي ا  َلمَّ ُنوٌح  ِبالإِيَماِن 

َب الإِيَماِن"  ذِي َح�شَ  الَّ
ِّ

 َواِرًثا لِْلبِر
َ
ار لَِخَل�ِض َبْيتِهِ، َفبِهِ َداَن اْلَعاَلَم، َو�شَ

�شالة اإلى العبرانيِّين 11: 7(.
ِّ
)الر

الطوفان  ة  ق�شَّ من  َي�ْشَخرون  الحا�شر  وقتنا  في  كثيرين  ُعلماء  اأنَّ  ُرغم 

اأنَّ ُمعظم م�شاحة الياب�شة   فاإنهم ال ُينكرون 
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الواردة في الكتاب المقدَّ�س،

ة اكُت�شفت  رات البحريَّ كانت في يوٍم ما مغمورة بالمياه، واأنَّ ماليين الُمتحجِّ

ُينكر  اأن  الأحد  ُيمكن  ال  كذلك،  الجبلية.  ال�شال�شل  واأعظم  ال�شحارى  اأكبر  في 

ظهور قو�س قزح في ال�شماء ُرغم اأنَّ البع�س َي�شخرون من كونه عالمة على 

ة اأخرى بطوفان. 
َّ
وعد اهلل بعدم اإهالك العالم َمر

دون وُمتحيِّرون ُمتمرِّ

الطوفان،  دينونة  عقب  جديدة  بداية  واأعطاهم  النا�س  باَرك  اهلل  اأنَّ  ُرغم 

الخا�شة.  اأفكارهم  َيتبعون  وراحوا  ومالكهم  خالقهم  على  دوا 
َّ
تمر اأنهم  اإالَّ 

)�ِشْفر  االأر�ض"  "يملأوا  واأن  ينت�شروا  اأن  للب�شر  اهلل  قال  المثال،  �شبيل  فعلى 

اختاروا  لقد  يفعلوه؟  اأن  النا�س  ر 
َّ
َقر الذي  ما  لكن   .)1  :9 28؛   :1  التكوين 

العك�س تماًما:

ْنُف�ِسَنا ا�سًما  َنُع لأَ َماِء. َوَن�شْ ُه ِبال�سَّ �سُ
"َهُلمَّ َنْبِن لأَْنُف�ِسَنا َمدِيَنًة َوُبْرًجا َراأْ

�ِض" )�ِشْفر التكوين 11: 4(.
ْ
َد َعَلى َوْجهِ ُكلِّ االأَر لَِئلَّ َنَتَبدَّ

د في خططهم. فبداًل من اتِّباع اإرادة 
ُّ
الِحظ التمحور حول الذات وروح التمر

طوا التِّباع حكمتهم الخا�شة وتعظيم  اهلل ال�شالحة والكاملة من نحوهم، َخطَّ

َماءِ" �شيكونون في  ُه بِال�شَّ ٍج َراأْ�شُ
ْ

اأنف�شهم. ربما اعتقدوا اأنهم من خالل بناء "ُبر

ماأمن في حال حدوث طوفان اآخر. وبقيامهم بذلك، كانوا على غرار ُمتديِّنين 

خالل  من  اهلل  دينونة  من  النجاة  ياأملون  ن  ِممَّ الحا�شر  وقتنا  في  كثيرين 

جهودهم ال�شخ�شّية.

اإلى العي�س في مكان واحد الأّنه  ا لخّطة النا�س الرامية  لِكنَّ اهلل و�شع َحدًّ

َعِلَم اأنَّ خّطة كهذه �شتوؤدي اإلى ف�شاد الجن�س الب�شري وهالكه �شريًعا. وَيْجُدر 

َوُلَغًة  اًنا َواِحًدا  َها لِ�شَ �ضُ ُكلُّ
ْ

اأنه في تلك الحقبة: "َكاَنِت االأَر اإلى  التنويه هنا 

َواِحَدًة" )�ِشْفر التكوين 11: 1(. واالآن، ِلَنَر ماذا َفَعَل اهلل:

اٌن َواِحٌد لَِجِميِعِهْم، َوهَذا اْبتَِداوؤُُهْم  ْعٌب َواِحٌد َولِ�شَ : ‘ُهَوَذا �شَ بُّ
َّ

"َوَقاَل الر
َنْنزِْل  َهُلمَّ  َيْعَمُلوُه.  اأَْن  َيْنُووَن  َما  ُكلُّ  َعَلْيِهْم  َيْمَتنُِع  اَل  َواالآَن  بِاْلَعَمِل. 

َدُهُم  َبْع�ٍض.’ َفَبدَّ اَن  لِ�شَ ُهْم  َبْع�شُ َمَع  َي�شْ اَل  ى  َحتَّ اَنُهْم  لِ�شَ ُهَناَك  َوُنَبْلبِْل 

وا َعْن ُبْنَياِن اْلَمدِيَنةِ، لِذلَِك  �ِض، َفَكفُّ
ْ
بُّ ِمْن ُهَناَك َعَلى َوْجهِ ُكلِّ االأَر الرَّ

�ِض. َوِمْن ُهَناَك 
ْ

اَن ُكلِّ االأَر بَّ ُهَناَك َبْلَبَل لِ�شَ
َّ

نَّ الر
 ا�شمَها َباِبَل الأَ

َ
ُدِعي

�ِض" )�ِشْفر التكوين 11: 9-6(. 
ْ

بُّ َعَلى َوْجهِ ُكلِّ االأَر
َّ

َدُهُم الر َبدَّ

عجز النا�س عن التوا�شل اأحدهم مع االآخر فتركوا الُبرج دون اأن ُيكملوه، 

 ا�شمَها 
َ

وانت�شروا في العالم كما اأرادهم اهلل اأن يفعلوا منذ البداية. "لِذلَِك ُدِعي

�ِض". وهذا ُيرينا اأنَّ َرْف�س 
ْ
اَن ُكلِّ االأَر بَّ ُهَناَك َبْلَبَل لِ�شَ

َّ
نَّ الر

‘َباِبل’ )ارتباك( الأَ
خّطة اهلل يقود دائًما اإلى البلبلة واالرتباك.

ة الُمخِطئة األغلبيَّ

ومن  نوح  زمن  في  النا�س  من  نتعلَّمه  اأن  علينا  ينبغي  َقيِّم  در�س  هناك 

الذين حاولوا بناء ُبرج بابل اأال وهو:
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كانت االأغلبية ُمخطئة.

وا باأنَّ ماليين النا�س �شاركوهم راأيهم وقرارهم، فقد  ورغم اأنَّ الُخطاة َتَعزَّ

اأنزل اهلل دينونته عليهم. ويعتقد الكثيرون – حتى يومنا هذا – اأنَّ مفهومهم 

رون بالطريقة نف�شها.  د اأنَّ كثيرين غيرهم ُيَفكِّ
َّ
عن اهلل ور�شالته �شحيح لُمَجر

اأر�شل لي َرُجل يعي�س في بريطانيا هذه الر�شالة االإلكترونية:

إذا أردت أن ُتَخلِّص نفسك من الجحيم فاتبع الديانة األكثر انتشارًا في العالم...

الحقيقية،  الديانة  على  ُيبرهنان  الكبيرة  واالأرقام  ال�شريع  النمو  كان  لو 

لكنهم  ا.  اأي�شً ُمِحقِّين  بابل  ان  و�ُشكَّ نوح  والنا�س في زمن  قايين  ن�شل  لكان 

كانوا ُمخطئين تماًما.

ي  ذِي ُيوؤدِّ رِيُق الَّ ُه َوا�ِسٌع اْلَباُب َوَرْحٌب الطَّ نَّ
ِق، الأَ يِّ "ُاْدُخُلوا ِمَن اْلَباب ال�شَّ

ْكَرَب  َيَق اْلَباَب َواأَ ذِيَن َيْدُخُلوَن ِمْنُه! َما اأَ�سْ اإلى اْلَهَلِك، َوَكثِيُروَن ُهُم الَّ

)اإنجيل  َيِجُدوَنُه"  ذِيَن  الَّ ُهُم  َوَقلِيُلوَن  اْلَحَياةِ،  اإلى  ي  ُيوؤدِّ ذِي  الَّ رِيَق  الطَّ

َمتَّى 7: 14-13(.

ة اهلل ُمستمّرة خطَّ

قتل  اأن  بعد  ما حدث  َنعرف  االأولى حتى  العائلة  ة  ق�شَّ اإلى  نرجع  اإن  ما 

قايين اأخاه هابيل. 

تِ ا�شمُه �ِسيًثا، َقائَِلًة: ‘لأَنَّ 
َ

َدع
َ

ًنا و
ْ
َلَدِت اب

َ
ا، َفو �شً

ْ
ي َتُه اأَ أَ ا

َ
ر

ْ
 ام

ُ
آَدم َف ا

َ
ر

َ
ع

َ
"و

أَنَّ َقايِيَن َكاَن َقْد َقَتَلُه.  ا َعْن َهاِبيَل.’ ال اًل اآَخَر ِعَو�سً َع لِي َن�سْ اهلَل َقْد َو�سَ

ْن ُيْدَعى ِبا�سم  أَ ُتدَِئ ا
ْ
أَُنو�َض. ِحيَنئِذٍ اب ا ا�شمُه ا

َ
ٌن َفَدع

ْ
لَِد اب

ُ
ا و �شً

ْ
أَي لِ�شِيَث ا

َ
و

" )�ِشْفر التكوين 4: 26-25(. بِّ الرَّ

ا�شم  كان  به.  يوؤمن  �شعب  اقتناء  في  وخّطته  اهلل  �شوق  تعطيل  ُيمكن  ال 

ا  اء اأنَّ اهلل اأعطاها "ن�شاًل اآخر" عو�شً لهذا، فهمت َحوَّ "�شيث" َيعني "َبديل". 
عن هابيل الذي قتله قايين. وهكذا، �شوف يولد ن�شل المراأة من ن�شل �شيث. 

اأنها  كما  �شيث.  ن�شل  من  ي�شوع(  اأم  اأ�شبحت  )التي  العذراء  مريم  وكانت 

كانت من ن�شل اإبراهيم وداود – تماًما كما وعد اهلل. 

ة اهلل، اإالَّ اأنَّ هذه  وعلى الرغم من محاوالت ال�شيطان الجاهدة الإف�شال ِخطَّ

ت ولم يتمّكن اأحد 
َّ
ب االإله "قبل تاأ�شي�ض العالم" ا�شتمر

ّ
ة التي و�شعها الر الخطَّ

من اإعاقتها. 

ب اسم الرَّ

وثق �شيث باهلل وبطريقة غفرانه مثلما فعل اأخوه هابيل "فاْبُتدَِئ اأَْن ُيْدَعى 

 الُع�شور 
ِّ
" )�ِشْفر التكوين 4: 26(. ورغم اأنَّ العالم امتالأ – على َمر بِّ

َّ
بِا�شم الر

– باأ�شخا�س حاولوا اأن َي�شنعوا الأنف�شهم ا�شًما كما فعل �شعب بابل، فقد امتالأ 
ا باأنا�س اآمنوا بالرب ودعوا با�شمه مثلما فعل هابيل و�شيث.  اأي�شً

ا�شم، لكنهم ال يعرفون �شوى ت�شعة  اإنَّ هلل مئة  اأ�شدقائي  يقول لي بع�س 

َّبُّ 
"الر ال�شائع هو:  اال�شم  يكون معنى  اأن  الُمحتمل  ا�شًما. فهل من  وت�شعين 

ُيَخلِّ�س"؟ وما هو هذا اال�شم؟

اإّنه "ي�سوع".

اإنَّ عدم االإيمان بهذا اال�شم وبما فعله يعني عدم الخ�شوع هلل. لن�شتمع اإلى 

دين الُمتديِّنين: 
ِّ
�شالة الر�شول بوُل�س من اأجل اليهود الُمتمر

 
َ
ِهي اإِ�ْشَراِئيَل  الأَْجِل  اهلِل  اإلى  َوَطْلَِبِتي  َقْلِبي  َة 

َّ
َم�َشر اإِنَّ  االإِْخَوُة،  َها  يُّ

"اأَ
نَّ َلُهْم َغْيَرًةِ هلِل، َولِكْن َلْي�َس َح�َشَب اْلَمْعِرَفِة. 

نِّي اأَ�ْشَهُد َلُهْم اأَ
ِلْلَخاَل�ِس. الأَ

َلْم  اأَْنُف�ِشِهْم  ِبرَّ  ُيْثِبُتوا  اأَْن  َوَيْطُلُبوَن  اهلِل،  ِبرَّ  َيْجَهُلوَن  َكاُنوا  اإِْذ  ُهْم  نَّ
الأَ

 ِلُكلِّ َمْن ُيوؤِْمُن. 
ِّ
: اْلَم�ِشيُح ِلْلِبر

َ
اُمو�ِس ِهي نَّ َغاَيَة النَّ

ُعوا ِلِبرِّ اهلِل. الأَ ُيْخ�شَ

نَّ اهلَل اأََقاَمُه ِمَن 
َك اإِِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َي�ُشوَع، َواآَمْنَت ِبَقْلِبَك اأَ نَّ

... الأَ
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ُه  نَّ
نَّ اْلِكَتاَب َيُقوُل: ‘ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه اَل ُيْخَزى.’ الأَ

الأَ
 .
َت االأَْمَواِت، َخَل�شْ

ا ِلَجِميِع  ا َواِحًدا ِلْلَجِميِع، َغِنيًّ نَّ َربًّ
، الأَ

ِّ
َق َبْيَن اْلَيُهوِديِّ َواْلُيوَناِني

ْ
اَل َفر

)ر�شالة  َيْخُل�ُس’"  الرَّبِّ  ِبا�شم  َيْدُعو  َمْن  ‘ُكلَّ  نَّ 
الأَ ِبِه.  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ

رومية 10: 1-4، 9، 11-13 ]يوئيل 2: 32[(.

عديم القيمة أَم عظيم القيمة؟

ر �شيًكا بقيمة مليون دوالر. �شوف يبدو ال�شيك رائًعا، 
ِّ
لنفتر�س اأنني �شاأَُحر

لكنه عديم القيمة. لماذا؟ الأني ال اأملك هذا المال في ح�شابي الم�شرفي. لكن 

العالم �شيًكا بقيمة مليون دوالر؟ لن تكون  اأغنى رجل في  ر لك 
َّ
َحر لو  ماذا 

هناك اأية م�شكلة الأّنه �شيكون باإمكانك اأن ت�شرفه واأن تقب�س قيمته بالكامل. 

ال�شيك  ا�شمي �شيحترم  الذي يحمل  ال�شيك  الذي رف�س  الم�شرف  وهكذا، فاإنَّ 

الذي يحمل ا�شم الرجل الغني. 

ب اإلى اهلل من خالل اأ�شماء كثيرة، 
ُّ
َيمتلئ عالمنا باأ�شخا�س يحاولون التقر

غير اأنَّ هذه االأ�شماء في نظر اهلل القّدو�س الذي اأر�شل ابنه لُي�َشدِّد اأُْجَرة الخطيَّة 

الم�شرف لن  اأنَّ  خها. وهكذا، كما  ُتَلطِّ الخطيَّة  القيمة الأنَّ  اأ�شماء عديمة  هي 

ي�شرف �شيًكا بقيمة مليون دوالر با�شمي، فاإنَّ اهلل لن يمنح ُغفرانه والحياة 

االأبدية من خالل اأي ا�شم غير ي�شوع. 

َقْد  َماءِ،  ال�شَّ َتْحَت  اآَخُر  ا�سم  َلْي�سَ  الأَْن   . اْلَخَل�ضُ َغْيرِهِ  بِاأََحدٍ  "َوَلْي�َض 
�ُشل 4: 12(. 

ُّ
" )اأعمال الر ا�ِض، بِهِ َيْنَبِغي اأَْن َنْخُل�ضَ  َبْيَن النَّ

َ
اأُْعِطي

ه؟ وهل 
ِّ
هل تريد اأن ُيمحى َدْين خطيَّتك من �ِشِجالَّت اهلل واأن تتمتَّع بغنى ِبر

تريد اأن تنت�شر على لعنة الخطيَّة واأن تتمتَّع بعالقة وثيقة مع خالقك في هذه 

ة؟ اإًذا، لن َيْنَفُعَك اإالَّ ا�شم واحد: الحياة والحياة االأبديَّ

بِّ َيْنُجو" )�ِشْفر يوئيل 2: 32(. نَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِبا�سم الرَّ
"َوَيُكوُن اأَ

�ُشل 
ُّ
وَع اْلَم�ِسيِح َفَتْخُل�ضَ اأنَت َواأَْهُل َبْيتَِك" )اأعمال الر بِّ َي�سُ "اآِمْن ِبالرَّ

.)31 :16

اأُْجَرة  ُثمَّ قام ليمحو  ب ي�شوع الم�شيح تاألَّم ومات 
ّ
اأنَّ الر هل توؤمن بقلبك 

خطيَّتك؟ اإذا كنت توؤمن ف�شوف "َتْخُل�ض". 

دياَنتان ال ثالَث لهما

اآالف  ع�شرة  من  اأكثر  مُّ  َي�شُ اليوم  عالمنا  اإنَّ  الرحلة  هذه  بداية  في  ُقلنا 

ديانة. لكن في حقيقة االأمر اأنَّ هناك ديانتين فقط:

•  ُهناك طريقة الب�شر التي تقول باأنك 	

قادر على تخلي�س نف�شك.

• باأنك 	 تقول  التي  اهلل  خّطة   وُهناك 

تحتاج اإلى ُمَخلِّ�س.

وطالما اأنك تحاول اأن ُتَخلِّ�س نف�شك 

اأية ديانة  اإلى  اأن تلجاأ  بنف�شك، فيمكنك 

واأي ا�شم. لكن حال اإدراكك باأنك بحاجة 

ا�شم  اإال  بالغر�س  يفي  لن  ُمَخلِّ�س،  اإلى 

واحد وهو: َي�شوع.

ُغْفَراَن  ِبا�سمهِ  َيَناُل  بِهِ  ُيوؤِْمُن  َمْن  ُكلَّ  نَّ 
اأَ االأَْنبَِياءِ  َجِميُع  َهُد  َي�شْ "َلُه 

�ُشل 10: 43(.
ُّ
اْلَخَطاَيا" )اأعمال الر
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المرحلة األولى:
ابق َبرنامج اهلل السَّ

َدْو�ِض!"
ْ

َك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي اْلفِر "اْلَحقَّ اأَُقوُل َلَك: اإِنَّ
- الربُّ ي�شوع )اإنجيل لوقا 23: 43(

لكنها  الموت،  الَمحمول على  بطارية حا�شوبي  اأو�شكت  دقائق  ب�شع  منذ 

بالتيار  اأو�شلتها  لقد  موتها؟  اأُْبِطل  كيف  ُترى،  جديدة.  بطاقة  االآن  تتغذى 

خلوي  هاتف  اأو  َمحمول  حا�شوب  بطارية  هذه  كانت  و�شواء  الكهربائي. 

با�شتمرار  تموت  فاإنها  لل�شحن،  القابلة  بالبطارية  يعمل  اآخر  جهاز  اأي  اأو 

تزويدها  طريق  عن  جديد  من  بالحياة  الإمدادها  وتحتاج  �شحنتها(   )تفقد 

بالطاقة الكهربائية.

اإنَّ ن�شل اآدم ُي�شبه هذه البطاريات اإلى َحدٍّ ما. فقد بداأنا نموت منذ اليوم 

ة. ْلنا فيه، وكان من الم�شتحيل اإبطال لعنة الخطيَّ الذي َت�َشكَّ

َرُجل  ة  ق�شَّ لك  اأحكي  اأن  اأَودُّ  رحلتنا،  نهاية  من  نقترب  نحن  وفيما 

فرن�شي عا�س تائًها في حياته وبدا م�شتقبله يائ�ًشا كبطارية تو�شك �شحنتها 
 

على النفاد.
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الباِئس

التقيت ببرونو البالغ من الُعمر 26 عاًما في �شهر اآذار/مار�س �شنة 1987. 

ُجل قد بداأ ُمنذ ب�شع �شنوات بالتفكير في َمْغزى الحياة. كان َي�ْشُعر 
َّ
كان هذا الر

ن ن�شاأته الُمتديِّنة وال َمَلذَّات العالم اأن َتمالأه. بالفراغ في داخله؛ فراغ لم تتمكَّ

باه اأنَّ الذين َعلَّموه عن اهلل لم يكونوا ُيَطبِّقون  الَحظ برونو اأثناء فترة �شِ

لم. وعندما بلغ  العالم مليء بالظُّ اأنَّ  د، الحظ 
ِّ
ُمتمر َيِعظون به. وكُمراهق  ما 

الثامنة ع�شرة من ُعمره، اأ�شبح هدف برونو الوحيد في الحياة هو اأن َيخرج 

ون�شيان  الكحولية  الم�شروبات  لتناول  اأ�شبوع  كّل  نهاية  في  اأ�شدقائه  مع 

وعندها،  �َشيَّارة.   حادث  في  حبيبته  ماتت  عندما  بوؤ�شه  وت�شاعف  بوؤ�شه. 

اأ�شبح برونو غا�شًبا من اهلل. 

دياناتها  في  لحياته  َمْعًنى  يجد  لَعلَّه  الهند  اإلى  ُي�شافر  اأن  برونو  ر 
َّ
َقر

ة  المكتظَّ الهند  ُمدن  اإحدى  اإلى  و�شل  ِنَية  ُم�شْ ة  َبِريَّ ِرْحَلة  وبعد  الُمتعدِّدة. 

ُعب و�شفه.  بال�شكان حيث راأى الحما�شة الدينيَّة والبوؤ�س االإن�شاني الذي َي�شْ

وقد َعبَّر برونو عن ذلك بقوله: "راأيت اأ�شخا�س ُيعانون من التعا�شة اأكثر مني 

على الرغم من دينهم واإيمانهم". 

بعد حوالى �شنة في الهند، ا�شتنتج برونو اأنَّ اهلل وحده يقدر اأن يك�شف له 

ه اإلى خالقه ب�شالة ب�شيطة: "اإذا كنت موجوًدا  الحقيقة الُمطلقة. وعندها، َتَوجَّ

حًقا فاأعلن ذاتك لي!"

اًنا ُكتبت  ا، راأى ُدكَّ ذات يوم، وفيما كان برونو يم�شي في �شوارع كالكوتَّ

ان بطريقة  س". فدخل الُدكَّ على يافطته الكلمات التالية: "بيت الكتاب المقدَّ

�ًشا باللغة الفرن�شيَّة؟"  اأجد لديكم كتاًبا ُمقدَّ "هل  ُجل قائاًل: 
َّ
عفوية و�شاأل الر

وكانت لديهم ُن�شخة فرن�شيَّة واحدة؛ فا�شتراها وبداأ بقراءتها. 

الع�شر  الو�شايا  من  والثانية  االأولى  يَّتين  الَو�شِ مثل  كثيرة  اأمور  فاجاأته 

تِْمَثااًل  َلَك  َنْع  َت�شْ اَل  اأََماِمي.  اأُْخَرى  اآلَِهٌة  َلَك  َيُكْن  "اَل  اهلل:  فيهما  يقول  التي 

20: 3-5(. لكنه كان  " )�ِشْفر الخروج  َتْعُبْدُهنَّ َواَل  َلُهنَّ  ُجْد  َت�سْ َل   ... َمْنُحوًتا 

اأمامها. وفيما  يرى من حوله معابد مليئة بتماثيل ياأتي النا�س وي�شجدون 

ر في الديانة التي ن�شاأ عليها، اأدرك اأن الُمتديِّنين َيَتَعدُّون على و�شايا  هو ُيَفكِّ

لُّون اأمام التماثيل بُمختلف �شورها واأ�شكالها.  اهلل عندما َيركعون وُي�شَ

َبْل  َفِمَك،  ِمْن  رِيَعةِ  ال�شَّ هذِهِ  �ِسْفر  َيْبَرْح  "اَل  االآية:  بهذه  برونو  ر  تاأثَّ كذلك، 

َب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب  َظ لِْلَعَمِل َح�شَ  َتَتَحفَّ
ْ

ا َوَلْيًل، لَِكي
ً
ل[ ِفيهِ َنَهار

َّ
َتْلَهُج ]تتاأم

لُِح َطرِيَقَك َوِحيَنئِذٍ ُتْفلُِح" )�ِشْفر ي�شوع 1: 8(.  َك ِحيَنئِذٍ ُت�سْ ِفيهِ. لأَنَّ

المقدَّ�س  الكتاب  في  عنها موجودة  يبحث  التي  الحقيقة  اأنَّ  برونو  اقتنع 

قراءة  في  اال�شتمرار  من  بداًل  لكن  فرن�شا.  اإلى  وعاد  الهند  فترك  �ِشواه  دون 

العي�س  َهر وطريقة  العمل وال�شَّ اإلى  ف وعاد 
َّ
الر المقدَّ�س، و�شعه على  الكتاب 

التي لم ُت�َشبِّب له اإالَّ الَمرارة وفراغ القلب. 

ر اآية  ر في ُبْطل وجوده، فتذكَّ ت اأربع �شنوات. وذات يوم، كان برونو ُيَفكِّ
َّ
َمر

قراأها في الكتاب المقدَّ�س يقول فيها اهلل: "َتْطُلُبوَننِي َفَتِجُدوَننِي اإِْذ َتْطُلُبوَننِي 

لَّى برونو قائاًل: "ح�شًنا يا اهلل،  ِبُكلِّ َقْلبُِكْم" )�ِشْفر اإرميا 29: 13(. حينئٍذ، �شَ

�شوف اأطلبك من كّل قلبي الأرى ما اإذا كان وعدك �شادًقا اأَم ال".

ة – لكي يبتعد 
َّ
ر برونو اأن يذهب في رحلة اأخرى – اإلى اإفريقيا هذه الَمر

َّ
َقر

ا قراأ في الكتاب المقدَّ�س 
ًّ
ة. واأثناء �شفره َبر عن م�شغولياته والتاأثيرات ال�شلبيَّ

بعد  لَّى قائاًل: "يا اهلل، ُقْدني اإلى َحقِّك واحفظني من االأفكار الخاطئة".  و�شَ

االأولى في  ليلته  واأم�شى  ال�شنغال  اإلى جنوب  الُكبرى و�شل  ال�شحراء  عبور 

التالي، ذهب  اليوم  اأعي�س فيها مع عائلتي. وفي �شباح  التى كنت  المدينة 

يافطة   – ا  كالكوتَّ في  كما   – نظره  فلفتت  المدينة  في  نزهة  في   برونو 

ُكتب عليها: 

َم!" بَّ اإللََه َقْد تََكلَّ "اْسَمُعوا، ألنَّ الرَّ
دخل برونو اإلى مكتبي فراأيت َرُجاًل ُملتحًيا يحمل بيده كتاًبا �شغيًرا اأزرق 

اللون – اإنه الكتاب المقدَّ�س الذي ابتاعه من الهند. ما زلت اأْذُكر �شوؤاله االأول: 
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تفاجاأ   تابٌع للم�شيح". 
ٌّ
"هل اأنت كاثوليكي اأَم اإنجيلي؟" اأجبت: "اأنا َم�شيحي

برونو وفرح بهذه االإجابة. فهو لم يقراأ في الكتاب المقدَّ�س عن اأية طوائف، 

بل قراأ عن الم�شيحيِّين؛ اأي عن الموؤمنين بي�شوع الم�شيح. وقد قال لي برونو 

اأتعبته  فقد  اأدراجي".  َلُعْدت  اإنجيلي  اأو  كاثوليكي  اإنك  لي  ُقلت  "لو  الحًقا: 

الديانات وكان يبحث عن الحقيقة. 

ا هائاًل من االأ�شئلة وُكنت   برونو َكمًّ
َّ
في االأيام التي اأعقبت ذلك، طرح َعَلي

و�شعت  اإفريقيا(،  جنوب  )اإلى  رحيله  ليلة  وفي  المقدَّ�س.  الكتاب  من  اأُجيبه 

اأمامه التحدِّي التالي: "اقراأ كتابك المقدَّ�س من جديد وابحث عن ما فعله اهلل 

من اأجلك". 

غرفة  ا�شتاأجر  اإنه  فيها  قال  برونو  من  ر�شالة  تلقيت  اأ�شابيع،  �شتة  بعد 

مك، واأنه انتهى من قراءة الكتاب  في قرية يعمل غالبية اأهلها في �شيد ال�شَّ

المقدَّ�س باأكمله ومن الُمقارنة بين العهدين القديم والجديد. واأ�شاف اأنه راأى 

الم�شيح في الكتاب المقدَّ�س كّله. 

َوْعد  ى  َدوَّ وحدي،  فيها  كنت  ليلة  "في  الواحد:  بالحرف  قال  اأنه  كما 

قِيلِي االأَْحَماِل، َواأََنا   َيا َجِميَع اْلُمْتَعبِيَن َوالثَّ
َّ

ي�شوع في قلبي قائاًل: ‘َتَعاَلْوا اإَِلي

ع  وموا�شِ حياتي،  في  ر  اأفكِّ ُرحت  وعندها   .)28  :11 َمتَّى  )اإنجيل  اأُرِيُحُكْم’ 

ف�شلي، وَمرارتي، وندمي؛ واإذ بقلبي َيتخبَّط في �شراع رهيب. فقد كنت اأُدرك 

ا في اإ�شباع رغباتي و�شهواتي. 
ًّ
اأنني اإذا اأردت اأن اأتبع الم�شيح، فلن اأكون ُحر

اأنَّ الم�شيح �َشَفك دمه   واآمنت 
َّ
واأخيًرا، ا�شت�شلمت. وعندها فقط فتح اهلل عيني

�َشالم اهلل مالأ كياني  اأنَّ  ا. كما  اأي�شً اأجلي  ال�شليب وقام من  اأجلي على  من 

ف. لقد زال ِحْمل الخطيَّة الثقيل!" واأ�شاف برونو: "لقد  فاأخذت اأبكي دون توقُّ

ُوِلْدُت من جديد!"

وثيقة  وعالقة  طاهَرين،  و�شميًرا  قلًبا  عنه:  يبحث  كان  ما  برونو  َوَجد 

اأبدية. لقد فهم االآن الهدف من وجوده على هذه االأر�س  مع خالقه، وحياة 

ف عن البحث. وتوقَّ

يقول الكتاب المقدَّ�س:

ْت،  َياُء اْلَعتِيَقُة َقْد َم�سَ َحٌد ِفي اْلَم�ِسيِح َفُهَو َخلِيَقٌة َجدِيَدٌة: الأَ�سْ "اإًِذا اإِْن َكاَن اأَ
اَر َجدِيًدا" )ر�شالة كورنثو�س الثانية 5: 17(. ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد �سَ

ر  َتَتَغيَّ برونو  حياة  بداأت 

ال�شغيرة  االأمور  في  الفور  على 

فعلى  �َشواء.  َحدٍّ  على  والكبيرة 

ب بتحريره 
ّ
�شبيل المثال، قام الر

قد  كان  التي  التدخين  عادة  من 

من  ع�شرة  الحادية  في  بداأها 

كر وال�شهوات الرديئة اأ�شبحت ذكرى  ُعمره. كما اأنَّ حياة االأنانية المليئة بال�شُّ

لت  وتحوَّ المقدَّ�س  الكتاب  فهم  فقد  ذلك،  على  عالوة  الما�شي.  من  ُمحزنة 

�س.  ال�شالة اإلى �شيء دائم وم�شتمر في حياته مثل التنفُّ

اأ�شهر في ال�شنغال يدر�س  اإلى بلده، بقي برونو �شتة  ا عن الرجوع  وعو�شً

االآخرين  الم�شيحيِّين، وُيخبر  الموؤمنين  الوقت مع  المقدَّ�س، ويم�شي  الكتاب 

ل اإلى خليقة جديدة. عن ما فعله اهلل من اأجله. لقد َتَحوَّ

ات�شال.  على  زلنا  ما  لكننا  ببرونو،  االأول  لقائي  على  عاًما  ع�شرون   
َّ
َمر

وُهما  للم�شيح.  كتابعين  فرن�شا  في  وزوجته  الجديد"  "برونو  يعي�س  واالآن، 

حياة  اأنَّ  هذا  يعني  هل  وبركته.  ب 
ّ
الر معرفة  في  االأربعة  اأبناءهما  ُيَربِّيان 

هو  يواجه  اإنه  بل  كال،  واالألم؟  وال�شراعات  االأحزان  من  خالية  برونو 

اهلل  بل  وحدهم،  لي�شوا  لكنهم  واالختبارات؛  التجارب  من  الكثير   وعائلته 

نف�شه معهم. 

َبرنامج اهلل بمراحله الثالث

ال�شيطان  الم�شيح قد هزم  اإذا كان  "لحظة من ف�شلك!  اأحدهم:  ما يقول  ُربَّ

م�شتمر؟  �شراع  في  الموؤمنون  يعي�س  فلماذا  اأجلنا،  من  والموت  والخطيَّة 
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الموعود  التحرير  هو  اأين  والم�شاكل؟  بال�شرور  عالمنا  يمتلئ   ولماذا 

َتَقب؟" 
ْ
والكمال الُمر

ل في تاريخ الب�شرية ي�شتمل  َتْكُمن االإجابة في اأنَّ برنامج اهلل االأزلي للتدخُّ

على ثالث مراحل:

�شوف يقوم اهلل بتحرير �شعبه  المرحلة االأولى: 

من أُْجَرة الخطيَّة.

�شوف يقوم اهلل بتحرير �شعبه  المرحلة الثانية: 

من ُسلطان الخطيَّة.

�شوف يقوم اهلل بتحرير �شعبه  المرحلة الثالثة: 

232
ة. من وجود الخطيَّ

بمراحله  اهلل  برنامج  �س  ُتَلخِّ الجديد  العهد  من  الُمقتب�شة  التالية  واالآية 

الثالث: الما�شي والحا�شر والم�شتقبل:

ي ]المرحلة 2[.  اَنا ِمْن َمْوٍت ِمْثِل هَذا ]المرحلة 1[، َوُهَو ُيَنجِّ ذِي َنجَّ "الَّ
ا ِفيَما َبْعُد ]المرحلة 3[" )ر�شالة  �شً

ْ
ي اأَي ُيَنجِّ ُه �شَ نَّ

 ِفيهِ اأَ
ٌ
ذِي َلَنا َرَجاء الَّ

كورنثو�س الثانية 1: 10(.

على  المقدَّ�س  الكتاب  عبر  رحلتنا  من  الباقية  االأجزاء  في  ز  ُنَركِّ و�شوف 

مفعول  باإبطال  خالله  من  اهلل  �شيقوم  والذي  المراحل  الثالثي  اهلل  برنامج 

ال�شيطان والخطيَّة والموت. و�شوف يكون الجزء االأخير من رحلتنا رائًعا جًدا 

حيث �شُنلقي نظرة خاطفة على الفردو�س نف�شه.  

عنة: المرحلة األولى  إْبطال اللَّ

خالقهما  مع  �شداقتهما  را  َدمَّ ال�شيطان،  اإلى  اء  وحوَّ اآدم  اأ�شغى  عندما 

ل  تحوَّ وفجاأة  ن�شلهما.  وعلى  نف�شيهما  على  الخطيَّة  لعنة  وجلبا  ومالكهما، 

العالم الكامل اإلى مكان �َشعى فيه النا�س اإلى االختباء من اهلل لكي ي�شلكوا في 

�ِشم بالحزن، واالألم، والمر�س،  َتتَّ الحياة  اأ�شبحت  الخا�شة. وعندها،  طرقهم 

ه، والفقر، والجوع، والتعب، وال�شيخوخة، والموت.  والت�شوُّ

االأزلي من  اهلل  ابن  الُمَعيَّن، جاء  الوقت  لعنة. لكن في  الخطيَّة  لقد جلبت 

ال�شيطان  من  اآدم  ن�شل  ُيَخلِّ�س  لكي  المراأة  ن�شل  ب�شفته  االأر�س  اإلى  ال�شماء 

والخطيَّة والموت – تماًما كما وعد اهلل. 

َمَنا  ةٍ، َكلَّ
َ
ق َكثِير

ُ
ُطر

َ
اعٍ و

َ
ا، بِاأْنو

ً
اءِ َقدِيم

َ
 بِاالأْنبِي

َ
اء

َ
آب  اال

َ
م ا َكلَّ

َ
َد م

ْ
ع

َ
"َاهلُل، ب

ذِي  الَّ ءٍ، 
ْ

ي �شَ لُِكلِّ  ارًِثا 
َ

و َلُه 
َ
ع

َ
ذِي ج الَّ اْبنِهِ،  فِي  أَِخيَرةِ  ال امِ  الأيَّ هذِهِ  فِي 

َهرِهِ، 
ْ
و

َ
ج  

ُ
م

ْ
�ش

َ
ر

َ
و دِهِ، 

ْ
ج

َ
م  

ُ
َهاء

َ
ب  

َ
ُهو

َ
و ذِي،  الَّ اَلمِيَن، 

َ
اْلع مَِل 

َ
ع ا  �شً

ْ
اأَي بِهِ 

َتْطهِيًرا  بَِنْف�ِسهِ  َنَع  �سَ َما  َبْعَد  تِهِ، 
َ
ُقْدر ةِ 

َ
بَِكلِم اءِ 

َ
ي أَ�شْ اال ُكلَّ  امٌِل 

َ
ح

َ
و

اإلى  �شالة 
ِّ
)الر أََعالِي"  ال فِي  اْلَعَظَمةِ  َيمِينِ  فِي  َجَل�َس  لَِخَطاَياَنا، 

 
العبرانيِّين 1: 3-1(.

كافة  على  الكامل  �ُشلطانه  اأظهر  بل  بالخطيَّة،  ًخا  ُمَلطَّ ي�شوع  يكن  لم 

اأو بلم�شة من يده  الخطيَّة. فبكلمة من فمه  الملعونة ب�شبب  الخليقة  عنا�شر 

َيْطُهرون،  والبر�س  يب�شرون،  والعمي  ترحل،  ال�شريرة  االأرواح  يجعل  كان 

اأ العا�شفة، و�شاعف الخبز  اأنه م�شى على الماء، وَهدَّ والموتى يقومون. كما 

الإطعام الجياع، وغفر الخطايا، ومالأ القلوب المجروحة بال�شالم. ثم قام بما 

ل الُكُتب، وَيفدي كّل  اأباه، وُيَكمِّ د  جاء للقيام به. فقد تاألَّم ومات وقام لُيَمجِّ

َمْن يوؤمن به.  

ُه  نَّ
الأَ ْجلَِنا،  لأَ َلْعَنًة  اَر  �سَ اإِْذ  اُمو�ِس،  النَّ َلْعَنةِ  ِمْن  اْفَتَداَنا  "َاْلَم�ِسيُح 

َبٍة.’ لَِت�ِشيَر َبَرَكُة اإِْبَراِهيَم لِلأَُممِ  َق َعَلى َخ�شَ َمْكُتوٌب: ‘َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلِّ

ة  غالطيَّ )ر�شالة  وِح" 
ُّ

الر َمْوِعَد  بِاالإِيَماِن  لَِنَناَل  وَع،  َي�شُ اْلَم�ِشيِح  ِفي 

 

3: 13-14 ]�ِشْفر التثنية 21: 23[(.
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ِنْعَمة ُمْذِهَلة 

ا وكاماًل – ليفدي  جاء الم�شيح – الذي َطبَّق �شريعة اهلل االآب تطبيًقا تامًّ

ة[، اإِْذ  اُمو�ِض ]الذي يتطلَّب طاعة تامَّ الذين َخَرقوا هذه ال�شريعة "ِمْن َلْعَنةِ النَّ

نحن  ن�شتحقه  الذي  العقاب  َطْوًعا  ي�شوع  احتمل  وبهذا،  الأَْجلَِنا!"  َلْعَنًة  اَر  �شَ

لكي ُينقذنا من العقاب االأبدي. 

ب ي�شوع يتاألَّم على ال�شليب، اأظهر َعْزَمه على اإبطال 
ّ
وحتى عندما كان الر

االإعدام  ُحْكم  بحقِّهما  َدر  �شَ ُمْجِرَمْين  بين  ي�شوع  لب  �شُ لقد  الخطيَّة.  لعنة 

دار  الذي  الحديث  اإلى  اأخرى  ة 
َّ
َمر ولن�شتمع  والقتل.  وال�شرقة  الخيانة  ب�شبب 

ُثمَّ  البداية، �شخر كالهما من ي�شوع  الخاطئين. في  ب ي�شوع وهذين 
ّ
الر بين 

 

تاب اأحدهما:

ُف َعَلْيهِ َقائًِل: ‘اإِْن ُكْنَت اأَْنَت  َقْيِن ُيَجدِّ "َوَكاَن َواِحٌد ِمَن اْلُمْذنَِبْيِن اْلُمَعلَّ
‘اأََواَل  َقائًِل:  َواْنَتَهَرُهَ  االآَخُر  َفاأَجاَب  اَنا!’  َواإِيَّ َك  َنْف�شَ �ضْ  َفَخلِّ اْلَم�ِشيَح، 

َنا  نَّ
ا َنْحُن َفبَِعْدل، الأَ

َّ
اأَْنَت َتَخاُف اهلَل، اإِْذ اأَْنَت َتْحَت هَذا اْلُحْكمِ بَِعْينِهِ؟ اأَم

هِ.’  َمَحلِّ ِفي  َلْي�َض  ْيًئا  �شَ َيْفَعْل  َفَلْم  هَذا  ا 
َّ

م َواأَ َفَعْلَنا،  َما  تِْحَقاَق  ا�شْ َنَناُل 

َلُه  َفَقاَل  َمَلُكوتَِك.’  ِفي  ِجْئَت  َمَتى  َربُّ  َيا  نِي 
ْ

‘اْذُكر وَع:  لَِي�شُ َقاَل  ُثمَّ 

َدْو�ِض’" )اإنجيل 
ْ

َك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي اْلفِر اإِنَّ اأَُقوُل َلَك:  وُع: ‘اْلَحقَّ  َي�شُ
 

لوقا 23: 43-39(.

تلك  وفي  الجحيم.  اإلى  والذهاب  الموت  و�شك  على  المجرمان  هذان  كان 

في  ثقته  وو�شع  اهلل  اأمام  بخطاياه  اأحدهما  اعترف  االأخيرة،  ال�شاعات 

الُمَخلِّ�س الخالي من الخطيَّة الذي كان َم�شلوًبا في الو�شط. وعندها، اأعطاه 

ي�شوع هذا الوعد الثمين:

َدْو�ِس."
ْ
َك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي اْلِفر "اإِنَّ

الإبلي�س  اهلل  اأَعدَّه  الذي  الجحيم  في  االأبدية  ق�شاء  من  بداًل  وهكذا، 

الذي غفرت خطاياه  المجرم  َيق�شيها هذا  ال�شاقطين، �شوف  واأعوانه 

في ح�شرة خالقه وفاديه. فيا له من تغيير كامل!

فعلى اأ�شا�س ثقته بَحَمل اهلل الذي كان في تلك اللحظات َي�ْشُفك دمه لُي�َشدِّد 

 ي�شوع، 
َّ
ِبر الخاطئ من �شجالَّته، ومنحه  الخطيَّة، َمحا اهلل خطايا هذا  اأُجرة 

وكتب ا�شمه في �ِشْفر حياة الخروف – الكتاب الذي َيحوي اأ�شماء كّل الذين 

ه باالإ�شافة اإلى الحياة االأبدية. 
َّ
نالوا من خالل اإيمانهم ُغفران اهلل وِبر

ة اإلى االأبد في ما يتعلَّق بهذا الخاطئ الذي  وهكذا، فقد اأُْبِطَلت لعنة الخطيَّ

كان عاجًزا عن تخلي�س نف�شه. 

هل ُيمكن ُمسامحة الَقَتَلة؟ 

و�شلتني هذه الر�شالة االإلكترونية من اأحد االأ�شخا�س: 

الم(  ر كلمة "َعْدل" في ضوء القول بأنَّ يسوع )عليه السَّ أودُّ أن أعرف كيف ُتَفسِّ

مات بدالً عنَّا لكي يغفر خطايانا. هل يعني هذا أنني لن أُحاَسب على جميع 

في  العدالة  من  هرب  الذي  القاتل  إًذا،  حياتي؟  في  اقترفتها  التي  األخطاء 

أُجرة خطاياه...  الحياة اآلخرة ألنَّ يسوع دفع  الحياة َسُيطلق سراحه في  هذه 

إلى  نهتدي جميعنا  أن  أتمنَّى  الرأي...  قبول هذا  في  كبيرة  أجد صعوبة   إّنني 

الطريق الصحيح!

مفهوم  مع  الخطاة  من  بداًل  ال�شليب  على  ي�شوع  موت  يتوافق  هل 

عن  باالإجابة  نبداأ  �شوف  القاتل؟  ُي�شامح  اأن  هلل  ُيمكن  وهل  "الَعدالة"؟ 
الُغفران  َقَتَلة نالوا  التي �شهد بها  ال�شهادات  االأخير من خالل بع�س   ال�شوؤال 

وتغيَّرت حياتهم.  
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أََكَلة ُلحوم الَبَشر

"دون  االإن�شان  وعالم  المترجم  يتحدَّث  االأر�ض"،  "اأرباب  كتابه  في 

الب�شر  لحوم  ياأكلون  �س  ُمتوحِّ �شعب  َوُهم  "يالي"؛  �شعب  عن  ريت�شارد�شون" 

لقرون   – هوؤالء  اعتاد  اإندوني�شيا.  في  جايا"  "اإيريان  جبال  وَيقطنون 

من  االأعداء  لحوم  واأكل  والقتل  التعذيب  و�شائل  كافة  ُممار�شة   – طويلة 

االعتيادي  الطابع  هو  والخوف  االنتقام  كان  وهكذا،  المجاورة.   الُقرى 

لحياتهم اليومية. 

ثم و�شلت كلمة االإنجيل اإليهم. فقد �شمع �شعب "يالي" والقبائل المجاورة 

ار عن غفران الخطيَّة والحياة الجديدة في الم�شيح. اآمن كثيرون  خبر اهلل ال�شَّ

ُيَطبِّقون مقيا�ًشا جديًدا  واأ�شبحوا  منهم فتغيَّرت حياتهم وطريقة تفكيرهم، 

ا، بل  في حياتهم ب�شفتهم اأوالًدا هلل، ولم يعودوا اأعداًء َيكرهون بع�شهم بع�شً

ل قرى  وا ُطُرًقا جديدة َت�شِ اإخوة. ولت�شهيل ال�شداقة مع اأعدائهم ال�شابقين، �َشقُّ
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�شعب "يالي" بع�شها ببع�س.

الَقَتَلة  هوؤالء  قلوب  في  جذرًيا  تغييًرا  اهلل  روح  اأحدث  اأن  بعد  واالآن، 

حمة تجاه من يحاول اأن يوؤذيهم الأنَّ كلمة اهلل 
َّ
ال�شابقين، اأ�شبحوا ُيظهرون الر

اَمَحُكُم  اِمِحيَن َكَما �شَ ُفوِقيَن ُمَت�شَ ُكْم َنْحَو َبْع�ٍض، �شَ ُتَعلِّمهم: "ُكوُنوا ُلَطَفاَء َبْع�شُ

ا ِفي اْلَم�ِشيح" )ر�شالة اأف�ُش�س 4: 32(. اهلُل اأَْي�شً

فتاة يائسة

ن�شاأت "اإيما" في بيت اإ�شالمي ُمَت�َشدِّد في �شنغافورة. ونظًرا لطالق والديها 

�ُشرفة  من  القفز  طريق  عن  َتنتحر  اأن  رت 
َّ
قر الم�شطربة  العائلية  وحياتها 

�شقتها الواقعة في الطابق العا�شر. لكن قبل اأن ُتَنفِّذ خّطتها، �شرخت بغ�شب 

"اإذا كنت موجوًدا حًقا فاْعِلْمني  َتُكْن تعرفه وقالت:  اإلى اهلل الذي لم  وياأ�س 

�ًشا على اإحدى  بذلك بطريقة ما!" واأثناء �شعودها َدَرج البناية، راأت كتاًبا ُمقدَّ

الدرجات! فالتقطته وعادت ُم�شرعة اإلى غرفتها. وحين فتحته وقعت عيناها 

على هذه الكلمات: 

ِمَياهِ  اإلى  نِي.  بِ�شُ
ْ

ُير رٍ  َمَراٍع ُخ�شْ ْيٌء. ِفي  �سَ ُيْعوُِزِني  َفاَل  َراِعيَّ  بُّ  "الرَّ
 

ِّ
اْلبِر ُبِل  �شُ اإلى  َيْهدِينِي  َنْف�ِسي.  َيُردُّ  ُيوِرُدنِي.  اَحةِ 

َّ
الر

ِظلِّ  َواِدي  ِفي 
ُ

ت 
ْ

�ِشر اإَِذا  ا  اأَْي�شً ا�شمهِ.  اأَْجِل  ِمْن 

اَك  اأَْنَت َمِعي. َع�شَ َك  نَّ
ا، الأَ

ًّ
ر اأََخاُف �شَ اَل  اْلَمْوِت 

َمائَِدًة  اِمي  ُقدَّ ُب  ُتَرتِّ انِنِي. 
َ
ي ُيَعزِّ ُهَما  اُزَك  َوُعكَّ

َكاأْ�ِشي  َراأْ�ِشي.  ْهِن  بِالدُّ ْحَت  َم�شَ  .
َّ

ايِقِي ُم�شَ ُتَجاَه 

َبْيِت  ِفي  ُكُن  َواأَ�سْ َحَياِتي،  اِم  يَّ
اأَ ُكلَّ  َيْتَبَعاِننِي  َوَرْحَمٌة  َخْيٌر  َما  اإِنَّ ا.  َريَّ

اِم" )المزمور 23(. يَّ
بِّ اإلى َمَدى الأَ الرَّ

يمالآن  ومحبته  اهلل  ُح�شور  باأنَّ  �شعرت  المزمور،  هذا  اإيما  قراأت  اأن  بعد 

"اأََنا  قال:  الذي  ي�شوع  ب 
ّ
الر في  ثقتها  و�شعت  ق�شيرة،  فترة  وبعد  كيانها. 

)اإنجيل  اْلِخَراِف"  َعِن  ُه  َنْف�سَ َيْبذُِل  الُِح  ال�سَّ اِعي  َوالرَّ الُِح،  ال�سَّ اِعي  الرَّ ُهَو 

 

ا 10: 11(. يوحنَّ

وهكذا، اأ�شبحت اإيما اأحد خرافه، ولم َتُعد راغبة في االنتحار؛ بل اأ�شبحت 

ا لخم�شة اأبناء. و�شار �شغفها هو م�شاعدة النا�س على العثور على  زوجة واأمًّ

قة. ما وجدته في الم�شيح: محبة اهلل الُمتدفِّ

وفي و�شط ال�شغوط والتحدِّيات التي تواجه المراأة في العالم، ت�شتمد اإيما 

قّوتها وفرحها كّل يوم من محبة الم�شيح واهتمامه العجيَبين. 

َرُجل َعنيف

الغيور  الُمَتَديِّن  " – ذلك 
ّ
�ُشو�ِشي

ْ
الَطر "�َشاول  ة  �شخ�شّيَّ في  ل  لنتاأمَّ اأخيًرا، 

في  �شاول  ُولد  االأول.  الميالدي  القرن  في  اهلل  با�شم  النا�س  يقتل  الذي كان 

زمن الم�شيح في طر�شو�س باآ�شيا ال�شغرى )ُتركيا اليوم(، لكنه لم يوؤمن باأنَّ 
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بوقت  ال�شماء  اإلى  عوده  و�شُ ي�شوع  قيامة  وبعد  اهلل.  ابن  الم�شيح  هو  ي�شوع 

اأتباع  جميع  اعتقال  ة  مهمَّ ل�شاول  الُعليا  اليهودية  المحكمة  اأوكلت  ق�شير، 

ي�شوع وُمحاكمتهم واإعدامهم. َظنَّ �شاول اأنه يخدم اهلل من خالل اعتقال وَجْلد 

 لكن اإليك ما حدث في اأحد االأيام اأثناء 
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واإعدام اليهود الذين اآمنوا بي�شوع.

القب�س على مجموعة من  اأخرى الإلقاء  ة  �شاول مع رجاله في مهمَّ انطالق 

اليهود الذين اآمنوا بالم�شيح:

ِمَن   
ٌ

ُنور َحْوَلُه  َرَق 
ْ
ب اأَ َفَبْغَتًة  َق  ِدَم�شْ اإلى  اْقَتَرَب  ُه  نَّ

اأَ َحَدَث  َذَهابِهِ  "َوِفي 
اُوُل!  �شَ اُوُل،  ‘�شَ َلُه:  َقائًِل  ْوًتا  �شَ ِمَع  َو�شَ �ِض 

ْ
االأَر َعَلى  َقَط  َف�شَ َماءِ،  ال�شَّ

وُع  َي�سُ ‘اأَنا   : بُّ
َّ

الر َفَقاَل  ُد؟’  يِّ �سَ َيا 
َ

اأَْنت  ‘َمْن  َفَقاَل:  َطِهُدِني؟’  َت�سْ لَِماَذا 

َوُهَو  َفَقَاَل  َمَناِخ�َض.’  ُف�َض 
ْ

َتر ْن  اأَ َعَلْيَك  ْعٌب  �شَ َطِهُدُه.  َت�شْ اأَْنَت  ذِي  الَّ

‘ُقْم   : بُّ
َّ

الر َلُه  َفَقاَل  اأَْفَعَل؟’  اأَْن  ُترِيُد  َماَذا   ، َربُّ ‘َيا   :
ٌ

ر َوُمَتَحيِّ َتِعٌد 
ْ

ُمر

�ُشل 
ُّ
الر )اأعمال  َتْفَعَل’"  اأَْن  َيْنَبِغي  َماَذا  َلَك  َفُيَقاَل  اْلَمدِيَنَة  َواْدُخِل 

 
.)6-3 :9

انقلبت نظرة �شاول اإلى ما فعله ي�شوع اإلى النقي�س تماًما. فب�شفته ُمَعلًِّما 

للعهد القديم، َفِهم �شاول فجاأة اأنَّ ي�شوع هو الم�شيح الذي كتب عنه االأنبياء. 

ر   وقد �شهد �شاول )الذي َغيَّ
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ديقه االأعظم. ه االأكبر اإلى �شَ ل َعُدوُّ وعندها، َتَحوَّ

ا�شمه الحًقا اإلى "بول�س" ]وَمعناه: ال�شغير[( قائاًل:

ُرِحْمُت،  نِي  َولِكنَّ َوُمْفَترًِيا.  َطِهًدا  َوُم�سْ ًفا  ُمَجدِّ َقْبًل  ُكْنُت  ذِي  الَّ "اأَنا 
ا  ِجدًّ َنا  َربِّ نِْعَمُة  َلْت  َوَتَفا�شَ اإِيَماٍن.  َعَدِم  ِفي  بَِجْهل  َفَعْلُت  ي  نِّ

الأَ

 
َ

ِهي اِدَقٌة  �شَ وَع.  َي�شُ اْلَم�ِشيِح  ِفي  تِي  الَّ ةِ  َواْلَمَحبَّ االإِيَماِن  َمَع 

اْلَعاَلِم  اإلى  َجاَء  وَع  َي�سُ اْلَم�ِسيَح  نَّ 
اأَ ُقُبول:  ُكلَّ  ٌة  َتِحقَّ َوُم�شْ اْلَكلَِمُة 

االأولى  تيموثاو�س  )ر�شالة  اأََنا"  ُلُهْم  وَّ
اأَ ذِيَن  الَّ اْلُخَطاَة  �سَ  لُِيَخلِّ

 

.)15-13 :1

اختصاص المسيح
هل ُيمكن هلل اأن ُي�شامح الَقَتَلة وُيغيِّرهم؟ هذا هو ما حدث مع اآكلي لحوم 

ا ِللِّ�سِّ التائب الذي  الب�شر، واإيما، و�شاول الطر�شو�شي. وهذا هو ما حدث اأي�شً

العالم  حول  للخطاة  يوم  كّل  يحدث  ما  هو  وهذا  ي�شوع.  جانب  اإلى  لب  �شُ

فاخت�شا�س  اهلل.  بر�شالة  يوؤمنون  عندما   – وخارجها  ال�شجون  داخل   –
رحمة  هي  فهذه  الُخطاة.  و"اأف�شل"  اأ�شواأ  قلوب  وتغيير  فداء  هو   الم�شيح 

اهلل ونعمته. 

لكن من الموؤكد اأنَّ للخطيَّة عواقب. فالُمجرم الم�شلوب تاألَّم نتيجة جرائمه 

التي اقترفها، ولم َيختبر في حياته معنى ال�شالم والفرح اللذين ينبعان من 

ا.  معرفة اهلل، والعي�س الأجله، وم�شاعدة االآخرين على معرفته ُهْم اأي�شً

اهلل  اأمام  باًرا  وتجعله  الخاطئ  خطايا  بها  ُتغفر  التي  الطريقة  اأنَّ  غير 

للخال�س.  اهلل  بخّطة  ويوؤمن  خاطئ  باأنه  َيعترف  اأن  دائًما:  نف�شها  هي 

التائب  غير  الُمجرم  مع  الهالك  فيعني  ي�شوع  بالرب  االإيمان  عدم  ا  اأمَّ
 

على ال�شليب. 

حمة والَعدالة مًعا الرَّ

اإلكترونية قال فيها كاتبها:  اقتب�شنا قبل قليل بع�س االأجزاء من ر�شالة 

ا لكي يغفر  ر كلمة ‘َعْدل’ في �شوء القول باأنَّ ي�شوع مات بداًل عنَّ "كيف ُتَف�شِّ
خطايانا"؟ وكان اأحمد قد اأثار نف�س ال�شوؤال �شابًقا حين قال:

أال يقدر الله بكّل عظمته أن ُيْخِبر الناس بما يريد وأن َيغفر لهم خطاياهم دون 

الحاجة لصلب ابنه الوحيد وتعذيبه؟؟؟!
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كما راأينا �شابًقا، فاإنَّ اهلل عظيم في عدالته واأمانته بحيث ال يمكنه "اإلغاء" 

خطايا النا�س اإاّل بعد محاكمتها وُمعاقبتها. هل َتْذُكر المثال التو�شيحي في 

الف�شل 13 عن القا�شي الذي منح رحمته دون اأن تاأخذ العدالة مجراها؟ لقد 

فه هذا. 
ُّ
ر ا�شتنكر النا�س في المحكمة َت�شَ

طبيعته  َت�شوب  ال  الأّنه  االأطوار  غريب  القا�شي  ذلك  مثل  لي�س  اهلل  لِكنَّ 

و�ُشمعته �شائبة. كما اأنه ال يمنح رحمته على ح�شاب عدله. لذلك، فقد اأر�شل 

هناك  وُيظهر  ال�شليب  على  ليموت  العظيمة  محبته  بدافع  االأر�س  اإلى  ابنه 

رحمة اهلل وحقه في َتناُغم تام. 

�ِض َيْنُبُت، 
ْ

َلُم َتَلَثَما. اْلَحقُّ ِمَن االأَر  َوال�شَّ
ُّ

ْحَمُة َواْلَحقُّ اْلَتَقَيا. اْلبِر "الرَّ
لُِع" )المزمور 85: 11-10(. َماءِ َيطَّ  ِمَن ال�شَّ

ُّ
َواْلبِر

ا، فاإنَّ اهلل َيْنُظر من ال�شماء وُيَقدِّم لنا  ل غ�شب اهلل بداًل َعنَّ والأنَّ ي�شوع َتَحمَّ

عطايا الغفران والكمال والحياة االأبدية. وحين اأخذ ي�شوع مكاننا، برهن على 

عدل اهلل ورحمته ونعمته. وكما �شبق وراأينا:

الَعْدل هو نيل ما ن�شتحقه )الق�شا�س االأبدي(.  

ْحَمة هي عدم نيل ما ن�شتحقه )ال ق�شا�س(.
َّ
الر  

النِّْعَمة هي نيل ما ال ن�شتحقه )الحياة االأبدية(.  

ل على ما ال ي�شتحقه اأي اإن�شان: التطهير من  فكلُّ َمن يوؤمن بالم�شيح َيْح�شُ

ُف�س 
ْ
َير اأبدية. وكلُّ من  الم�شيح، ومكاًنا في عائلة اهلل، وحياة   

ّ
وِبر الخطيَّة، 

الم�شيح، ينال ما َي�شتحقه الجميع: العقاب االأبدي.

 
َ

َقا�ِشي رُِبوَن  "َي�شْ ميخا:  النبي  كتب  قرون،  ب�شبعة  الم�شيح  مجيء  قبل 

ان االأر�س كّلها ج�شًدا ب�شرًيا  ر في االأمر! فقد اأخذ َديَّ َرائِيَل" )ميخا 5: 1(. َفكِّ اإِ�شْ

اأ�شمى  اأيدي الُخطاة الجاحدين الذين جاء لتخلي�شهم. وهذا هو  ليموت على 

اأ�شكال الرحمة والعدالة والنعمة!

لأَْجِل  ِن  اْلُمَعيَّ اْلَوْقِت  ِفي  َماَت  َعَفاَء،  �سُ َبْعُد  ا  ُكنَّ اإِْذ  اْلَم�ِسيَح،  "لأَنَّ 
ُر  الِِح َيْج�شُ َما الأَْجِل ال�شَّ . ُربَّ

ّ
ُه بِاْلَجْهدِ َيُموُت اأََحٌد الأَْجِل َبار ارِ. َفاإِنَّ اْلُفجَّ

ُه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة  نَّ
َتُه َلَنا، الأَ َن َمَحبَّ ْن َيُموَت. َولِكنَّ اهلَل َبيَّ ا اأَ �شً

ْ
اأََحٌد اأَي

َماَت اْلَم�ِشيُح الأَْجلَِنا" )ر�شالة رومية 5: 8-6(.

ر البارُّ والُمَبرِّ

الُخطاة  خطايا  لُغفران  طريقة  اهلل  اأوجد  خّطته،  من  االأولى  المرحلة  في 

َر َمْن ُهَو ِمَن االإِيَماِن  ا َوُيَبرِّ دون اأن يتنازل عن َمعاييره الكاملة: "لَِيُكوَن َبارًّ

بالعقاب  الخطيَّة  عاقب  الأّنه   
ٌّ
بار فاهلل   .)26  :3 رومية  )ر�شالة  وَع"  بَِي�شُ

في  لذلك،  اأر�شله؟  الذي  بالُمَخلِّ�س  يوؤمن  لكّل من  ر 
ِّ
الُمَبر واهلل هو  الُمنا�شب. 

بالم�شيح  ثقتي  واأ�شع  جهودي  على  االتكال  عن  فيها  اأتوقف  التي  اللحظة 

�ِشِجلِّي  على  العادل  ان  الديَّ َيختم  ف�شوف  اأجلي،  من  وقيامته  وبموته 
 

بالكلمة التالية:

ر! ُمَبرَّ  
ر �ِشِجلَّك. لكن كيف ُيمكنه  ًرا يعني اأن ُيعلن اهلل براءتك وُيَطهِّ

َّ
واأن تكون ُمَبر

ال�شليب.  على  خطيَّتي  اأُْجَرة  دفع  الأّنه  بذلك  القيام  ُيمكنه  بذلك؟  يقوم  اأن 

فعندما اأخطاأ اآدم، اأعلن اهلل اأنَّ كّل الجن�س الب�شري خاطئ. لكن حيث اإنَّ ي�شوع 

 كّل َمن يوؤمن به. 
َّ
مات وقام من الموت، فقد اأعلن اهلل ِبر

ا  �شً
ْ
اِن اْلَواِحدِ ُجِعَل اْلَكثِيُروَن ُخَطاًة، هَكَذا اأَي ُه َكَما بَِمْع�ِشَيةِ االإِْن�شَ نَّ

"الأَ
ْبَراًرا" )ر�شالة رومية 5: 19(. ُيْجَعُل اْلَكثِيُروَن اأَ بِاإَِطاَعةِ اْلَواِحدِ �سَ

وقيامته  الم�شيح  موت  فاإنَّ  وموًتا،  نجا�شًة  اأنتجت  اآدم  ة  خطيَّ اأنَّ  فكما 

اأْنَتَجا َتطهيًرا وحياة.

اْلَجِميُع"  ُيْحَيا  �سَ اْلَم�ِسيِح  ِفي  هَكَذا  اْلَجِميُع،  َيُموُت  اآَدَم  ِفي  "َكَما 
)ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 22(.
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وهكذا، عندما َيْنُظر القا�شي البار من ال�شماء، فهل يراك في اآدم ونجا�شته؟ 

ه الكامل؟ اإنَّ َمحكمة ال�شماء ال َتعرف خياًرا ثالًثا.
ِّ
اأَْم في الم�شيح وِبر

مأزق مزدوج

على  َجَلبا  اء  وحوَّ اآدم  اأنَّ  التكوين  �ِشْفر  من  الثالث  االأ�شحاح  ُيخبرنا 

نف�شيهما ماأزًقا مزدوًجا عندما ع�شيا اهلل: الخطيَّة والَعار.

ة قادتهما اإلى االختباء. الخطيَّ

والعار دفعهما اإلى تغطية عريهما.

اء من اأوراق التين؛  َنعها اآدم وحوَّ رف�س اهلل – بُمقت�شى عدله – الماآِزر التي �شَ

لكنه – بُمقت�شى رحمته – األب�شهما ِرداَءْين من جلود حيوانات ُذِبَحت. وفي 

حين اأنَّ دماء الحيوانات رمزت اإلى الترتيب الذي و�شعه اهلل الإزالة خطيَّتهما، 

فاإنَّ جلود الحيوانات رمزت اإلى الترتيب الذي و�شعه اهلل لتغطية عارهما.

ونحن ن�شترك في الخطيَّة والعار مع اآبائنا. فنحن خطاة نج�شون، وعراة 

روحًيا اأمام اهلل، وال ن�شتحق اأن ن�شكن في مح�شره ب�شبب عارنا. لذلك، فنحن 

بحاجة اإلى غفرانه وكماله. 

�س ماأزقنا المزدوج في �شوؤالين: وُيمكننا اأن ُنَلخِّ

ر من الخطيَّة التي تف�شلنا عن خالقنا؟ 1- كيف ُيمكننا اأن نتطهَّ

2- كيف ُيمكننا اأن َنْكَت�شي بالكمال لكي ن�شكن مع اهلل اإلى االأبد؟

عالج اهلل الُمزدوج

اهلل وحده لديه العالج لخطيَّة االإن�شان وافتقاره 

. فعندما �َشَفك ي�شوع – ابن اهلل الخالي 
ّ
للبر

ة – دمه على ال�شليب، َحَمَل  من الخطيَّ

لكونه  ِبرَّه  واأعطانا  ا  َعنَّ الق�شا�س 

انت�شر على الموت.

َقاَم  ذِيَن ُنوؤِْمُن بَِمْن اأَ ُب َلَنا، الَّ ُيْح�شَ ذِيَن �شَ ا، الَّ �شً
ْ
"َبْل ِمْن اأَْجلَِنا َنْحُن اأَي

لَِم ]للموت[ ِمْن اأَْجِل َخَطاَياَنا َواأُِقيَم  ذِي اأُ�سْ َنا ِمَن االأَْمَواِت. الَّ وَع َربَّ َي�شُ

لأَْجِل َتْبرِيرَِنا" )ر�شالة رومية 4: 25-24(.

َقْد  اْلَعتِيَقُة  َياُء  االأَ�شْ َجدِيَدٌة:  َخلِيَقٌة  َفُهَو  اْلَم�ِشيِح  ِفي  َحٌد  اأَ َكاَن  اإِْن  "اإًِذا 
اَلَحَنا  ذِي �شَ الَّ ِمَن اهللِ،  اْلُكلَّ  َولِكنَّ  َجدِيًدا  اَر  َقْد �شَ اْلُكلُّ  ُهَوَذا  ْت،  َم�شَ

ذِي  ُه َجَعَل الَّ نَّ
... الأَ اَلَحةِ  َواأَْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُم�شَ اْلَم�ِشيِح،  وَع  بَِي�شُ لَِنْف�ِشهِ 

)ر�شالة  ِفيهِ"  اهللِ  ِبرَّ  َنْحُن  لَِن�ِشيَر  الأَْجلَِنا،  ًة  َخِطيَّ ًة،  َخِطيَّ َيْعرِْف  َلْم 

كورنثو�س الثانية 5: 18-17، 21(.

في اللحظة التي َتَتَخلَّى فيها عن ثقتك بنف�شك وديانتك وت�شع رجاءك في 

الم�شيح والدم الكامل الذي �َشَفَكه من اأجلك، فاإنه:

ُرَك من نجا�شة الخطيَّة. 1( ُيَطهِّ

ه الكامل.
ِّ
يك ِبِبر 2( ُيَغطِّ

واهلل ال ُيَقدِّم اأي عالج اآخر لعارنا وخطيَّتنا. 

َبرنامج اهلل التباُدلي

ه من خالل موته وقيامته. وهذا هو 
َّ
ب ي�شوع خطايانا واأعطانا ِبر

ّ
اأخذ الر

ه. تي ُمقابل ِبرَّ برنامج اهلل التباُدلي العظيم: خطيَّ

ا رائًعا كهذا؟  �شًَ
ْ
هل ُيمكن الأحد اأن َيرف�س َعر

رغم  اهلل.  برنامج  َيرف�شون  النا�س  معظم  اإنَّ  الماأ�شاوية  الحقيقة  تقول 

ا. وكّل من 
ًّ
ذلك، ما زال َعر�شه قائًما: كّل من َيقبل ِهَبة الخال�س ُيْح�َشب بار

االأبدي  الجحيم  في  بل  ت؛  موؤقَّ جحيم  في  ال  خطاياه  ثمن  �شيدفع  َيرف�شها 

الُمَعد الإبلي�س و�شياطينه.

اأنَّ كّل اإن�شان �شيدفع ثمن خطاياه. اأجل،   الكثير من الُمتديِّنين على 
ُّ
ر ُي�شِ

 �شيدفع ثمن خطاياه. غير اأنه ال ُيمكن الأي 
ّ
كّل من َيرف�س ِهَبة الغفران والِبر
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�شوف  ذلك،  على  عالوة  دائم.  َدْين  الأّنه  هذا  الخطيَّة  َدْين  ُي�َشدِّد  اأن  �شخ�س 

ولن  النار  ُبحيرة  في  خطاياهم  َدْين  ُي�َشدِّدون  وُهم  تهم  اأبديَّ الخطاة  ُيم�شي 

 الذي قد ُيتيح لهم دخول الفردو�س. 
ّ
يتمكنوا اأبًدا من اكت�شاب اأي َقْدر من الِبر

العاجزين واإعطائهم  الُخطاة  القادر على ُغفران خطايا  لذلك، اهلل وحده هو 

 لكي َيحيوا معه. 
ّ
الِبر

اهلل  برنامج  اإ�شعياء عن  النبي  كتب  �شنة،  ب�شبعمئة  الُمَخلِّ�س  قبل مجيء 

التباُدلي العظيم:

َنا،  ِبرِّ اأَْعَماِل  ُكلُّ  َقذِر[  ]َكَثوب  ةٍ  ِعدَّ َوَكَثْوِب  َكَنِج�ٍس،  َنا  ُكلُّ َنا 
ْ

"َوَقْد �ِشر
ِمْلَنا ُكلُّ  َلْلَنا.  َنا َكَغَنٍم �شَ ُكلُّ َتْحِمُلَنا.  َواآَثاُمَنا َكرِيٍح  َكَوَرَقٍة،  َذُبْلَنا  َوَقْد 

 . بِّ
َّ

َع َعَلْيهِ اإِْثَم َجِميِعَنا. َفَرًحا اأَْفَرُح بِالر بُّ َو�سَ َواِحدٍ اإلى َطرِيقِهِ، َوالرَّ

َتْبَتِهُج َنْف�ِشي بِاإِلِهي..." )�ِشْفر اإ�شعياء 64: 6؛ 53: 6؛ 61: 10(.

رت بدم الم�شيح؟ هل تلب�س َثوًبا  اأما زلَت غير طاهر اأمام اهلل؟ اأَم اأنك َتَطهَّ

 الم�شيح؟ وهذا كّله يقودنا اإلى 
ّ
ك الخا�س؟ اأَم اأنك لب�شت رداء ِبر

ِّ
بالًيا من ِبر

�شوؤال واحد: 

َق َخَبَرَنا" )�ِشْفر اإ�شعياء 53: 1(. دَّ "َمْن �شَ

دَّقت خبر اهلل؟ هل تركت كافة االحتماالت االأخرى لتعرف الحقيقة؟ هل �شَ

"ِلَكْي َتْعَلُموا"

تقول كلمة اهلل: "َكَتْبُت هَذا اإَِلْيُكْم، اأَْنُتُم اْلُموؤِْمنِيَن بِا�شم اْبِن اهللِ، لَِكْي َتْعَلُموا 

ا االأولى 5: 13(. ِن اهللِ" )ر�شالة يوحنَّ
ْ
 ُتوؤِْمُنوا بِا�شم اب

ْ
ًة، َولَِكي نَّ َلُكْم َحَياًة اأََبدِيَّ

اأَ

للحياة  اهلل  هبة  عن  جًدا  ُمتديِّنة  امراأة  مع  تكلَّمُت  �شنوات،  ب�شع  قبل 

ة  بخطَّ بعد  وثقت  قد  َتُكن  لم  لكنها  َم�شيحيَّة،  اإنها  قالت  اأنها  ورغم  االأبدية. 

اهلل للخال�س في الم�شيح. وعندما قلت لها: "اأنا اأعلم اأنني ذاهب اإلى ال�شماء 

بعد موتي"، اأجابت با�شتنكار: "اأتظنُّ اأنك �شالح لدرجة اأنك �شتذهب فوًرا اإلى 

 
ْ
ال�شماء؟" قلت: "ال، لي�س الأنني �شالح، بل الأنَّ اهلل �شالح، فهو الذي قال ‘ِلَكي

ِة  ْجَرَة اْلَخِطيَّ نَّ اأُ
ًة اإذا اآمّنا به وبما فعله من اأجلنا. الأَ نَّ َلُكْم َحَياًة اأََبِديَّ

َتْعَلُموا اأَ

)ر�شالة  َنا’"  َربِّ َي�ُشوَع  ِباْلَم�ِشيِح  ٌة  اأََبِديَّ َحَياٌة   
َ
َفِهي اهلِل  ِهَبُة  ا  مَّ

َواأَ َمْوٌت،   
َ
ِهي

 

رومية 6: 23(.

؟ كيف َعِلَم َعليٌّ

رف�شته  "َعلي"  ا�شمه  ا  �شخ�شً ُت 
ْ
َذَكر الكتاب،  هذا  من  االأول  الف�شل  في 

العمر  ال�شاد�شة والع�شرين من  َعلي في  اإيمانه بر�شالة اهلل. كان  عائلته بعد 

حقيقًيا  ُمَطبًِّقا  وكان  االأولى.  ة 
َّ
للَمر التقيته  عندما  تماًما(  "برونو"  )مثل 

لِّي يومًيا، وي�شوم �شهر رم�شان كّله، ويحاول  لواجباته الدينّية حيث كان ُي�شَ

اأن ُيعامل النا�س بطريقة جيِّدة )خالًفا لبرونو الذي �شعى وراء الَمَلذَّات(. غير 

ر:  الم في قلبه. فقد كان َينه�س من نومه في الليل وُيَفكِّ اأنه لم َيُكن َي�ْشُعر بال�شَّ

يت واجباتي الدينّية، فلماذا اأخاف من يوم الح�شاب؟ يا اإلهي،  "طالما اأنني اأدَّ
هل من طريقة اأعرف من خاللها اإلى اأين �شاأذهب بعد موتي؟"

 ال�شوؤال التالي على اأبيه ورجال الدِّين في قريته: "كيف ُيمكنني 
ٌّ
َطَرح َعلي

اأن اأتاأّكد من اأنَّ اهلل �شُيدخلني الَجنَّة؟" فاأجابه الجميع قائلين: "ال ُيمكنك اأن 

د من ذلك. ال ُيمكن الأي �شخ�س اأن يتاأّكد من َم�شيره. اهلل اأْعَلم!" وهكذا،  تتاأكَّ

 .
ٍّ
لم َتُكن اإجابتهم ُمقنعة لَعِلي

َتَعلَّم َعلي من القراآن اأنَّ ي�شوع، ابن مريم، كان نبًيا باًرا ُولد من عذراء. كما 

األقاب كثيرة مثل  اأنَّ ي�شوع كان �شانع ُمعجزات عظيًما وحامل  ا  اأي�شً َتَعلَّم 

"َلَعلَّ النبي عي�شى  ر قائاًل:  وعندها َفكَّ و"روح اهلل".  و"كلمة اهلل"  "الم�شيح" 
)ي�شوع( ُي�شاعدني على العثور على الجواب".

فاأعطيته  التقينا  اأ�شابيع  ب�شعة  وبعد  ي�شوع.  كتاب  عن  البحث  علي  ر 
َّ
َقر

�ًشا بداأ بقراءته باهتمام كبير. واإليك ما اكت�شفه علي بعد بحثه في  كتاًبا ُمَقدَّ

الكتاب المقدَّ�س لمدَّة �شنة تقريًبا:

ابق 27      المرحلة األولى: بَرنامج اهلل السَّ



حلة الُجزء الثالث: نهاية الرِّ 350351

اأنَّ ي�شوع  اإلى ي�شوع. كما قراأت  اأ�شاروا  اأنَّ االأنبياء جميعهم  "َتَعلَّمُت 
اإِالَّ  االآِب  اإلى  تِي  َياأْ اأََحٌد  َلْي�َض  َواْلَحَياُة.  َواْلَحقُّ  رِيُق  الطَّ ُهَو  ‘اأََنا  قال: 

َلنِي  �شَ
ْ
ذِي اأَر َمُع َكَلِمي َوُيوؤِْمُن بِالَّ ْلَحقَّ اْلَحقَّ اأَُقوُل َلُكْم: اإِنَّ َمْن َي�شْ بِي... اَ

اإلى  اْلَمْوِت  ِمَن  اْنَتَقَل  َقدِ  َبْل  َدْيُنوَنةٍ،  اإلى  َياأِْتي  َوَل  ٌة،  َبدِيَّ
اأَ َحَياٌة  َفَلُه 

ا 14: 6، 5: 24(. اْلَحَياةِ’" )اإنجيل يوحنَّ

ب�شفته  وقبوله  ي�شوع  فهم  على  وغيرها  االآيات  هذه  �شاعدتني  لقد 

ر  ُيَوفِّ لكي  الموت  من  وقام  دمه  �َشفك  الذي  الوحيد  الُمَخلِّ�س 

من  ومات  تاألَّم  وباأنه  به  اآمنت  فقد  لهذا،  للب�شر.  حقيقًيا  ا  َخال�شً
 

اأجل خطاياي. 

وفي اللحظة التي اآمنت فيها، �شعرت ب�شالم داخلي لم اأختبره ِمْن َقبل. 

ب 
ّ
يا له من تغيير! لم اأعد اأقلق حيال م�شيري االأبدي الأنني اأعلم اأنَّ الر

َدَفَع االأجرة الكاملة عن جميع خطاياي التي َجَلَبت لي الدينونة. لهذا 

– ال الأنني �شالح، بل بف�شل  اإلى ال�شماء  اأنني ذاهب  اأعلم االآن  فاأنا 

فاإنني  ا  اأي�شً ولهذا  الم�شيح.  بي�شوع  عليها  ح�شلت  التي  اهلل  نعمة 

اأ�شعى الإر�شاء اهلل في كّل ما اأفعله – ال الأ�شتري خال�شي، بل الأنَّ اهلل 

َخلَّ�شني وَغيَّر قلبي".

 – – هو وزوجته واأبناوؤه  اأُْبِطَلت اللعنة في حياة َعلي. لهذا، فقد �شاروا 

اأين ُهم ذاهبون بعد الموت وال�شبب الذي الأجله يعي�شون  اإلى  َيعرفون يقيًنا 

يقودوا  وا وَيخدموا خالقهم وفاديهم، ولكي  وُيِحبُّ َيعرفوا  لكي  االأر�س:  على 

اآخرين اإلى معرفته. 

الموت: خاِدم المؤمن 

الثالثية  اهلل  ة  ِخطَّ االأول من  الجزء  م  َتمَّ االأر�س،  اإلى  الم�شيح  عندما جاء 

الَمراحل الإبطال لعنة الخطيَّة. فمن خالل حياته وموته ودفنه وقيامته، َهَدَم 

ي�شوع جدار الخطيَّة والموت الذي بدا وكاأنه ال ُيْهَدم. وقد ا�شتفاد ِمْن ذلك كّل 

َمْن َقِبَل ر�شالة اهلل )كالل�س التائب على ال�شليب، واأكلة لحوم الب�شر، واإيما، 

و�شاول، وعلي، وبرونو(. 

هذا   – الموت  اإنزال  َتمَّ  بالم�شيح،  اآمنوا  الذين  باالأ�شخا�س  يتعلَّق  ففيما 

الطاغية القا�شي – اإلى َمرتبة ُدنيا حيث اأ�شبح عمله َيقت�شر على فتح باب 

َّبِّ 
الر َعْيَنِي  ِفي  "َعِزيزٌ   :

المقدَّ�س الكتاب  يقول  وكما  اهلل.  من  باأمر  ال�شماء 

ا�شتخدام  يتم  اأن  يتخيَّل  كان  وَمن   .)15  :116 )المزمور   
اأَْتِقَياِئِه"236 َمْوُت 

 كلمة "عزيز" لو�شف "الموت"؟ لكننا َن�ْشُكر اهلل الأّنه جعل الموت عزيًزا لكّل 

َمْن يوؤمن. 

ذِي  الَّ ا هلِلِ 
ً
ْكر لكِْن �شُ

َ
... و ُة؟ 

َ
ا َهاوِي

َ
ي ُتكِ 

َ
َغَلب َن 

ْ
أَي ا َمْوُت؟  َيا  ْوَكُتَك  �سَ "اأَْيَن 

 :15 االأولى  كورنثو�س  )ر�شالة  �شِيحِ" 
َ

اْلم وَع 
ُ

�ش
َ
ي َنا 

ِّ
ب

َ
بِر َة 

َ
اْلَغَلب طِيَنا 

ْ
ع

ُ
ي

.)57 ،55

ة.  لقد اأُْبِطَلت لعنة الخطيَّ

ابق 27      المرحلة األولى: بَرنامج اهلل السَّ



353

352

المرحلة الثانية:
َبرنامج اهلل الَحاضر

رِيَعتِي ِفي َداِخلِِهْم  "اأَْجَعُل �شَ
َواأَْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم."

- الربُّ )�ِشْفر اإرميا 31: 33(

َفُهم  الُمميتة،  الخطيَّة  لعنة  في  رون  ُيَفكِّ ال  الكثيرين  اأنَّ  من  الرغم  على 

يه "لعنات الحياة اليومّية". فمعظم النا�س  يعي�شون عبيًدا لما ُيمكننا اأن ُن�َشمِّ

الخوف والم�شائب والمر�س والموت. ويقلق كثيرون  يعي�شون في عالم من 

ويخاف  الديون.  ت�شديد  اأو  الطعام  ل�شراء  الكافي  المال  امتالك  عدم  حيال 

البع�س من الطالع ال�شيِّئ اأو ال�شحر االأ�شود اأو العين ال�شريرة فال ُيخبرون اأحًدا 

عن �شعادتهم حتى ال ت�شمعهم االأرواح ال�شريرة وتق�شي على االأوقات الحلوة 

 والنائبات، فاإنهم َيربطون التميمات )التعويذات( 
ّ
في حياتهم. والإبعاد ال�شر

على اأنف�شهم واأوالدهم وُيعلِّقونها في بيوتهم. كما ي�شرب العديدون ُجرعات 

  237
دون عبارات ُمَعيَّنة يعتقدون اأنها تحميهم. ة وُيَردِّ �ِشحريَّ

اأما الذين يعرفون خالقهم وفاديهم ويثقون به فال يحتاجون اإلى اإجراءات 

 الخيالية والحقيقية. فال َيْجُدر 
ّ
احتياطية كهذه، فهو اأعظم من كّل قوى ال�شر

ة  ب ي�شوع يملك �ُشلطاًنا ُمطلًقا على كّل قوَّ
ّ
بالموؤمن اأن يخاف من �شيء الأنَّ الر

بما فيها الموت نف�شه. 

ر  توؤثِّ التي  الخطيَّة  لعنة  ل  ُيْبِطَ لكي  اأُْجَرة خطايانا  ودفع  ي�شوع  لقد جاء 

على  توؤثِّر  التي  الخطيَّة  لعنة  لُيْبِطل  جاء  اأنه  كما  االأبدي.  م�شيرنا  على 

 

حياتنا اليومّية. 

عنة: المرحلة الثانية   إْبطال اللَّ

ذِي  نَّ الَّ
اَلُد، َوَقْد َغَلْبُتُموُهْم لأَ

ْ
َها االأَو

ُّ
يقول الكتاب المقدَّ�س: "اأَْنُتْم ِمَن اهللِ اأَي

ا االأولى 4: 4(. " )ر�شالة يوحنَّ ذِي ِفي اْلَعاَلمِ ِفيُكْم اأَْعَظُم ِمَن الَّ

َمْن هو هذا "الذي في" الموؤمن؟ 

في الليلة التي �شبقت �شلبه، قال ي�شوع لتالميذه:

الأََبدِ،  اإلى  َمَعُكْم  لَِيْمُكَث  اآَخَر  ًيا  ُمَعزِّ َفُيْعِطيُكْم  االآِب  ِمَن  اأَْطُلُب  "َواأََنا 
َيْعرُِفُه،  َيَراُه َواَل  ُه اَل  نَّ

َيْقَبَلُه، الأَ اأَْن  اْلَعاَلُم  َتِطيُع  َي�شْ ذِي اَل  اْلَحقِّ الَّ ُروُح 

ُه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكْم. اَل اأَْتُرُكُكْم َيَتاَمى.  نَّ
ا اأَْنُتْم َفَتْعرُِفوَنُه الأَ

َّ
َواأَم

 ، وُح اْلُقُد�سُ ي، الرُّ ا اْلُمَعزِّ
َّ

َنا ِعْنَدُكْم. َواأَم ْمُتُكْم َواأَ ي اآِتي اإَِلْيُكْم. بِهَذا َكلَّ اإِنِّ

بُِكلِّ  ُرُكْم  َوُيَذكِّ ٍء، 
ْ

ي �شَ ُكلَّ  ُمُكْم  ُيَعلِّ َفُهَو  ِبا�سمي،  االآُب  �ِشُلُه 
ْ

ُير �شَ ذِي  الَّ

ُيْعِطي  َكَما  َلْي�َض  ِطيُكْم. 
ْ

اأُع َلِمي  �شَ َلُكْم.  اأَْتُرُك  َلًما  �شَ َلُكْم.  ُقْلُتُه  َما 

ا  يوحنَّ )اإنجيل  َتْرَهْب"  َوَل  ُقُلوُبُكْم  َطرِْب  َت�سْ َل  اأََنا.  ِطيُكْم 
ْ

اأُع اْلَعاَلُم 

 

.)27-25 ،18-16 :14

ًيا آخر ُمَعزِّ

َوَعَد ي�شوع تالميذه باأنَّ االآب �شير�شل لهم "ُمَعزًِّيا اآخر" )اأي الروح الُقُد�س( 

بعد �شعوده اإلى ال�شماء.

والكلمة اليونانية الُمترجمة "ُمَعزِّي" هي "پاراكليتو�س" اأي: "الُمعين" اأو 

وفي الكتاب المقدَّ�س، ُت�شتخدم كلمة  "الُمَعزِّي" اأو "الُمر�شد" اأو "الُمحامي". 
االبن  اأنَّ  فكما   

238
القد�س". و"الروح  "ابن اهلل"  اإلى  لالإ�شارة  "پاراكليتو�س" 
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ا لتخلي�س  جاء لُيَخلِّ�س الُخطاة من اأُْجَرة الخطيَّة، فقد جاء الروح الُقُد�س اأي�شً

الموؤمنين من �ُشلطان الخطيَّة. 

نرى  لذلك،  االبن.  مثل  تماًما   - دائًما  اهلل  مع  موجود  الُقُد�س  الروح 

اهلل"  "روح  ب�شفته  المقدَّ�س  الكتاب  من  االأول  االأ�شحاح  في  الُقُد�س  الروح 
 

)�ِشْفر التكوين 1: 2(.

 اإن "الُمَعزِّي" هو المالك جبرائيل اأو نبي اأتى في ما بعد. 
239

يقول البع�س

ي�شوع  قول  ا  واأي�شً بل  فح�شب،  االأنبياء  كتب  ال  ُيناق�س  القول  هذا  اأنَّ  غير 

وفعله. فقد قال ي�شوع لتالميذه اإنه بعد موته على ال�شليب وقيامته، �شي�شعد 

اإلى ال�شماء لكي َينزل الروح الُقُد�س وي�شكن في قلوب الذين يوؤمنون بر�شالة 

ي اأَُقوُل َلُكُم  اهلل. اإًذا، االبن �شي�شعد والروح �شينزل. قال ي�شوع لتالميذه: "لِكنِّ

اإِْن  َولِكْن  ي،  اْلُمَعزِّ َياأْتِيُكُم  اَل  اأَْنَطلِْق  َلْم  اإِْن  ُه  نَّ
اأَْنَطلَِق، الأَ اأَْن  َلُكْم   

ٌ
ُه َخْير اإِنَّ  : اْلَحقَّ

ا 16: 7(. َلْيُكْم" )اإنجيل يوحنَّ َذَهْبُت اأُْر�ِسُلُه اإِ

قبل قيامة ي�شوع و�شعوده اإلى ال�شماء، كان الروح الُقُد�س ُيَقوِّي الموؤمنين 

باإمكان  اأ�شبح  الخطيَّة،  َحلَّ ي�شوع م�شكلة  اأن  ويقودهم ويباركهم. لكن بعد 

ب 
ّ
الر وقد كان  دائمة.  الموؤمنين ب�شورة  وي�شكن في  ياأتي  اأن  الُقُد�س  الروح 

ِفيُكْم"  َوَيُكوُن  َمَعُكْم  َماِكٌث   ... اْلَحقِّ  "ُروُح  ز  ُمَميَّ َحَدث  عن  ُيْعِلن  ي�شوع 

ا 14: 17(.  )اإنجيل يوحنَّ

وح الُقُدس ُحلول الرُّ

بعد قيامة ي�شوع من الموت، يقول الكتاب المقدَّ�س:

ِمْن  َيْبَرُحوا  اَل  اأَْن  اُهْم  �شَ
ْ

اأَو تلميذه[  ]مع  َمَعُهْم  ُمْجَتِمٌع  ُهَو  "َوِفيَما 
َد  ا َعمَّ نَّ يوحنَّ

ي، الأَ ِمْعُتُموُه ِمنِّ ذِي �شَ لِيَم، َبْل َيْنَتِظُروا َمْوِعَد الآِب الَّ اأُوُر�شَ

اِم 
َّ
االأَي َبْعَد هذِهِ  َلْي�َض  اْلُقُد�ِس،  وِح  ِبالرُّ ُدوَن  َتَتَعمَّ َف�شَ اأَْنُتْم  ا 

َّ
َواأَم بِاْلَماءِ، 

وُح اْلُقُد�سُ َعَلْيُكْم، َوَتُكوُنوَن  ًة َمَتى َحلَّ الرُّ َتَناُلوَن ُقوَّ ُكْم �سَ بَِكثِيرٍ. لِكنَّ

ى  اأَْق�سَ َواإلى  اِمَرِة  َوال�سَّ ةِ  اْلَيُهودِيَّ ُكلِّ  َوِفي  لِيَم  اأُوُر�سَ ِفي  ُهوًدا  �سُ لِي 

�ُشل 1: 5-4، 8(.
ُّ
الأَْر�ِس" )اأعمال الر

 من قيامة ي�شوع واليوم العا�شر 
240

وهذا هو ما َحَدَث في اليوم الخم�شين

من �شعوده اإلى ال�شماء.

اَر  َو�شَ َواِحَدٍة،  ِبَنْف�ٍس  َمًعا  اْلَجِميُع  َكاَن  اْلَخْم�ِشيَن  َيْوُم  َر  َح�شَ ا  "َوَلمَّ
اْلَبْيِت  ُكلَّ  َوَمالأَ  َفٍة  َعا�شِ ِريٍح  ُهُبوِب  ِمْن  َكَما  ْوٌت  َماِء �شَ ال�شَّ ِمَن  َبْغَتًة 

َناٍر  ِمْن  َها  نَّ
َكاأَ ُمْنَق�ِشَمٌة  اأَْل�ِشَنٌة  َلُهْم  َوَظَهَرْت  َجاِل�ِشيَن،  َكاُنوا  َحْيُث 

اْلُقُد�ِس..."  الرُّوِح  ِمَن  اْلَجِميُع  َواْمَتالأَ  ِمْنُهْم.  َواِحٍد  ُكلِّ  َعَلى  ْت 
َّ
َوا�ْشَتَقر

�ُشل 2: 4-1(.
ُّ
)اأعمال الر

�ُشل( 
ُّ
نقراأ في العهد الجديد )وتحديًدا في االأ�شحاح الثاني من �ِشفر اأعمال الر

بلغات  رون  ُيَب�شِّ ي�شوع  تالميذ  بداأ  الُقُد�س،  الروح  ة  فبقوَّ حدث.  ما  تفا�شيل 

ار اإلى الُغرباء الذين اأتوا اإلى اأور�شليم من  مختلفة من اأجل تو�شيل الخبر ال�شَّ

قة من العالم. 
ِّ
اآ�شيا و�شبه الجزيرة العربية واأنحاء ُمتفر

اآالف �شخ�س بر�شالة  اآمن ثالثة  الُقُد�س،  اليوم الذي نزل فيه الروح  وفي 

ويخبرنا  ب�شرعة.  الموؤمنين  عدد  زاد  وبهذا،  االأبدية؛  الحياة  ِهَبة  ونالوا  اهلل 

الم�شيح  خبر  انت�شر  وكيف  االأوائل  الموؤمنين  تاريخ  عن  �ُشل 
ُّ
الر اأعمال  �ِشْفر 

اهلل  َمَحبَّة  بقوة  بل  ال�شيف،  بقوة  ال   – الرومانية  االإمبراطورية  في  ار   ال�شَّ

وح الُقُد�س. 
ُّ
والر

ون الَمْدُعوُّ

ياأخذ  باأن  ر  الحا�شِ الوقت  في  االأر�س  على  الرئي�شي  اهلل  برنامج  َيْق�شي 

�ُشل 15: 14(.
ُّ
ْعًبا َعَلى ا�شمهِ" )اأعمال الر "ِمْنُهْم �شَ

من  ُمَميَّزة  عائلة  اإن�شاء  اإلى  الخم�شين  يوم  في  الُقُد�س  الروح  ُحلول  ى  اأدَّ

اأو  "الجماعة"  اأي:  باليونانية(  "اإيكليزيا"  )اأو  "الكني�سة"  ى  ُت�َشمَّ الموؤمنين 
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�شت للكثير من �شوء 
َّ
وَيْجُدر التنويه اإلى اأنَّ كلمة "كني�شة" َتَعر "الَمْدُعوُّون". 

ن َيدَّعون  الفهم والمفاهيم الخاطئة في وقتنا الحا�شر. كما اأنَّ الكثيرين ِممَّ

خون ا�شم ال�شيِّد الم�شيح ب�شبب طريقة عي�شهم. فرغم اأنهم  اأنهم م�شيحّيون ُيَلطِّ

َنُهم، لكنهم ال يتمتَّعون بعالقة حقيقية مع اهلل ولم َيْطُهروا من  ُيظهرون َتَديُّ

ب ي�شوع الم�شيح الأجلهم.
ّ
خطاياهم عن طريق االإيمان بما فعله الر

لالإيمان  مكان  كّل  في  النا�س  جميع  يدعو  اهلل  اأنَّ  هو  ار  ال�شَّ الخبر  لِكنَّ 

بابنه وباأن ُي�شبحوا خليقة جديدة واأوالًدا في عائلة الموؤمنين التي �شتم�شي 

االأبدية معه. 

القديم(  العهد  )في  الم�شيح  مجيء  قبل  اهلل  بوعود  اآمنوا  الذين  كّل  اإنَّ 

الم�شيح  مجيء  بعد  اآمنوا  الذين  ا  اأمَّ اهلل.  عائلة  من  اأ  يتجزَّ ال  ُجزًءا  لون  ُي�َشكِّ

ا  اأي�شً الكني�شة  ى  وُت�َشمَّ "الكني�شة".  ُيدعى  الذي   
ِّ
الَحي الكيان  من  ُجزء  َفُهْم 
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""َج�َشد الم�شيح" و"الَعرو�س".
ي�شوع الم�شيح: 

ْعُب اْقتَِناءٍ،  ٌة، �سَ �شَ ٌة ُمَقدَّ
َّ

، اأُم
ٌّ

، َوَكَهُنوٌت ُمُلوِكي
ٌ
ا اأَْنُتْم َفِجْن�ٌض ُمْخَتار

َّ
"َواأَم

ذِيَن  ْلَمةِ اإلى ُنوِرهِ اْلَعِجيِب. الَّ ذِي َدَعاُكْم ِمَن الظُّ ائِِل الَّ  ُتْخبُِروا بَِف�شَ
ْ

لَِكي

ُبطر�س  )ر�شالة  اهللِ..."  ْعُب  �سَ َفاأَْنُتْم  االآَن  ا 
َّ

َواأَم ْعًبا،  �شَ َتُكوُنوا  َلْم  َقْبًل 

االأولى 2: 10-9(.

ُيَبيِّن لنا االأ�شحاحان االأول والثاني من الكتاب المقدَّ�س كيف اأنَّ اهلل َجَعل 

ة  الب�شر خليقته الخا�شة في بادئ االأمر. ُثمَّ ُيخبرنا االأ�شحاح الثالث عن خطيَّ

ا ما يلي ذلك في الكتاب  اآدم التي ف�شلته والجن�س الب�شري باأكمله عن اهلل. اأمَّ

ح لنا ما فعله اهلل لكي َيرجع الخطاة النج�شون اإليه وي�شبحوا  المقدَّ�س فُيو�شِّ

من جديد �شعبه الخا�س. 

في  دخلت  فقد  كذلك،  كنت  اإذا  الخا�س؟  اهلل  �شعب  اإلى  تنتمي  اأنت  فهل 

المرحلة الثانية من برنامج اهلل الإبطال اللعنة. 

ٌص وَمختوم ُمخلَّ
الخال�س  َيقبل  الذي  الخاطئ  الُقُد�س في حياة  الروح  به  �شيء يقوم  ل  اأوَّ

هو اأنه ُيعطيه حياة جديدة. فكّل َمن يتوقف عن االتِّكال على نف�شه وجهوده 

ه ُيولد روحًيا من الروح  ه، فاإنَّ وَيتَِّكل على ي�شوع الم�شيح وعمل الفداء الذي اأَتمَّ

الُقُد�س. لهذا، قال ي�شوع:

ْب  وِح ُهَو ُروٌح. اَل َتَتَعجَّ
ُّ

ٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الر دِ َج�شَ ْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَج�شَ "اَ
اْلَعاَلَم  اأََحبَّ اهلُل  ُه هَكَذا  نَّ

َفْوُق... الأَ ِمْن  ُتوَلُدوا  اأَْن  َيْنَبِغي  َلَك:  ُقْلُت  ي  نِّ
اأَ

َلُه  َتُكوُن  َبْل  ِبهِ،  ُيوؤِْمُن  َمْن  ُكلُّ  َيْهلَِك  اَل   
ْ

لَِكي اْلَوِحيَد،  َنُه 
ْ
اب َبَذَل  ى  َحتَّ

ا 3: 7-6، 16(. ُة" )اإنجيل يوحنَّ َبدِيَّ
اْلَحَياُة الأَ

ل في  يا له من اأمر رائع اأن "ُتولد من جديد!" وفي حقيقة االأمر اأنَّ الَف�شْ

بوحدانيَّته  اهلل  اإلى  ِجع 
ْ
َير الروحي  ال�شعيد  على  جديد  من  الخاطئ  والدة 

الجامعة. فالوالدة الجديدة ُممكنة الأنَّ االآب اأر�شل ابنه، والأنَّ االبن �َشَفك َدَمه 

عن خطايانا، والأنَّ الروح الُقُد�س ُيعطي الموؤمن حياة جديدة. 

االأبد  اإلى  َيختمنا  بل  فح�شب،  االأبدية  الحياة  ُيعطينا  ال  القد�س  والروح 

َمن و�شولنا ب�شالم اإلى  كعالمة على ُملِكيَّة اهلل، وَي�ْشُكن فينا اإلى االأبد، وَي�شْ

بيت االآب عندما ياأتي دورنا لُمغادرة هذا العالم.

ذِي  الَّ اإْنِجيَل َخَل�ِشُكُم،  ظ  اْلَحقِّ ِمْعُتْم َكلَِمَة  اإِْذ �شَ اأَْنُتْم،  ا  �شً
ْ
اأَي ذِي ِفيهِ  "الَّ

ُعْرُبوُن  ُهَو  ذِي  الَّ و�ِس،  اْلُقدُّ اْلَمْوِعدِ  ِبُروِح  ُختِْمُتْم  اآَمْنُتْم  اإِْذ  ا  �شً
ْ
اأَي ِفيهِ 

ِميَراِثَنا ..." )ر�شالة اأف�ُش�س 1: 14-13(.

َنرى من خالل هاتين االآيتين اأنَّ الموؤمن الحقيقي ال ُيمكن اأن َيفقد خال�شه 

االأبدي. فالروح القد�س "ُهَو ُعْرُبوُن ِميَراِثَنا".
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رنا لُنخطئ ثانيًة؟  هل ُحرِّ
اأفعله  اأن  ينبغي  ما  كّل  "ح�شًنا،  يقولون:  البع�س  اأ�شمع  الآخر،  وقت  من 

الأ�شمن لي مكاًنا في الَجنَّة هو اأن اأومن باأنَّ ي�شوع مات من اأجل خطاياي. 

بعد ذلك، ُيمكنني اأن اأُخطئ قدر ما اأ�شاء، األي�س كذلك؟" 

اإذا لجاأنا اإلى نف�س هذا الَمنطق، هل �شتقول لمن َخلَّ�شك بعد اأن كنت تائًها 

قام  اإذا  اأو  جديد!"؟  من  اأ�شيع  اأن  االآن  ُيمكنني  "�ُشكًرا،  قاحلة:  �شحراء  في 

د اإغاظته باأن ُتزعجه  اأحد االأ�شخا�س بُم�شامحتك على َدْين كبير، فهل �شتتَعمَّ

ُثمَّ تقول في نف�شك:  اأن ترتدي ثياًبا جميلة  اأو هل ُيمكنك  وَتجرح م�شاعره؟ 

ة اأخرى!"؟ 
َّ
"الأذهب واأغو�س في الوحل َمر

ر بنو اآدم بهذه  من الموؤكد اأنَّ مثل هذا التفكير غير منطقي. اإًذا، لماذا ُيَفكِّ

الطريقة عندما يتعلَّق االأمر بالخطيَّة وعواقبها؟

لالأ�شف ال�شديد اأنَّ الجواب وا�شح. فالخطيَّة لها �ُشلطان كبير على عقولنا 

وبالطبع،  فيها.  ومرغوب  جيِّدة  الخطيَّة  باأنَّ  اإقناعنا  على  وقادرة  وقلوبنا، 

ة – الُمتمثِّلة في  اء نظرا اإلى الخطيَّ فاإنَّ هذه الفكرة لي�شت جديدة. فاآدم وحوَّ

َظرِ"  ٌة لِلنَّ ِهيَّ َدٌة لاِلأَْكِل ... وَبِهَجٌة لِْلُعُيوِن ... و�سَ مة – على اأنها "َجيِّ
َّ
الثمرة الُمَحر

)�ِشْفر التكوين 3: 6(.

بر�شالة  الخاطئ  فيها  يوؤمن  التي  اللحظة  في  ه  اأنَّ ُندرك  اأن  يجب  لكن 

ْين بالكامل  الدَّ ُدفع  الوا�شع. فقد  الخطيَّة  َيعود �شائًعا في عالم  ه ال  فاإنَّ اهلل 

ع في المولود الجديد   الم�شيح. كما اأنَّ الروح القد�س َي�شَ
ِّ
واكَت�شى الموؤمن ِبِبر

ليعي�شوا  الالزمة  القوة  اهلل  �شعب  وُيعطي  �شيِّئة،  الخطيَّة  باأنَّ  عميقة  قناعة 

�شة. وكاأفراد في العائلة ال�شماوية، ُي�شبح اأوالد  حياة تعك�س طبيعة اهلل المقدَّ

اهلل راغبين في العي�س بطريقة ُيحافظون من خاللها على �َشَرف العائلة.

ب من خالل نمط 
ّ
اإن تجاهل الموؤمنون الروح الُقُد�س واحتقروا الر وحتى 

حياتهم، ف�شوف يبقى هذا ال�شيف ال�شماوي في داخلهم. لذلك، يقول الكتاب 

المقدَّ�س لكلِّ َمن يوؤمن بالم�شيح:

)ر�شالة  اْلفَِداءِ"  لَِيْوِم  ُختِْمُتْم  ِبهِ  ذِي  الَّ و�ضَ  اْلُقدُّ اهللِ  ُروَح  ُتْحزُِنوا  "َل 
اأف�ُش�س 4: 30(.

نالوه  الذي  يفقدوا خال�شهم  اأن  ي�شوع  بالرب  للموؤمنين  ُيمكن  وهكذا، ال 

" من خالل العي�س كغير  و�ضَ باالإيمان، لكن ُيمكنهم اأن "ُيْحزُِنوا ُروَح اهللِ اْلُقدُّ

وا ِمَن  الموؤمنين. فرغم اأنَّ الموؤمنين ما زالوا يعي�شون في العالم، اإالَّ اأنهم "َلْي�شُ

ا 17: 16(. اْلَعاَلمِ" )اإنجيل يوحنَّ

على  يجب  العالم،  لهذا  يرة 
ِّ
ال�شر الُممار�شات  ُيبغ�س  ب 

ّ
الر اأنَّ  كما  لهذا، 

ا.  تالميذه اأن ُيبغ�شوها اأي�شً

ذِيَن  ا! َنْحُن الَّ ْعَمُة؟ َحا�سَ  َتْكُثَر النِّ
ْ

ةِ لَِكي "َفَماَذا َنُقوُل؟ اأََنْبَقى ِفي اْلَخِطيَّ
ةِ، َكْيَف َنِعي�ُض َبْعُد ِفيَها؟" )ر�شالة رومية 6: 2-1(. ُمْتَنا َعِن اْلَخِطيَّ

ْهَوَة  َة، اْلَهَوى، ال�شَّ َجا�شَ َنا، النَّ تِي َعَلى الأَْر�ِس: الزِّ اَءُكُم الَّ "َفاأَِميُتوا اأَْع�سَ
َياأْتِي  اأَْجلَِها  ِمْن  تِي  الَّ وَر 

ُ
االأُم َثاِن، 

ْ
االأَو ِعَباَدُة  ُهَو  ذِي  الَّ َمَع  الطَّ َة،  ِديَّ

َّ
الر

َقْبًل،  َلْكُتْم  �شَ ا  �شً
ْ
اأَي اأَْنُتْم  َبْيَنُهْم  ذِيَن  الَّ اْلَمْع�ِشَيةِ،  َناءِ 

ْ
اأَب َعَلى  ُب اهللِ  َغ�شَ

 : اْلُكلَّ ا  �شً
ْ
ي اأَ اأَْنُتْم  َعْنُكْم  َفاْطَرُحوا  ا االآَن 

َّ
م َواأَ ِفيَها.  وَن  َتِعي�شُ ُكْنُتْم  ِحيَن 

اَل  اأَْفَواِهُكْم.  ِمْن  اْلَقبِيَح  اْلَكَلَم  ْجدِيَف،  التَّ اْلُخْبَث،  َخَط،  ال�شَّ  ،
َ

ب اْلَغ�شَ

َمالِهِ، 
ْ

ع اأَ َمَع  اْلَعتِيَق  اَن  الإِْن�سَ َخَلْعُتُم  اإِْذ  َبْع�ٍض،  َعَلى  ُكْم  َبْع�شُ َتْكذُِبوا 

)ر�شالة  َخالِقِهِ"  وَرِة  �سُ َب  َح�سَ لِْلَمْعرَِفةِ  ُد  َيَتَجدَّ ذِي  الَّ اْلَجدِيَد  ُتُم  َوَلبِ�سْ

كولو�شي 3: 10-5(.

حياُة اهلل في المؤمن

الخطيَّة،  اأُْجَرة  من  الموؤمنين  الُخطاة  لُيَخلِّ�س  جاء  اهلل  ابن  اأنَّ  كما 

َيعمل  وهو  اليومي.  الخطيَّة  �ُشلطان  من  الُخطاة  لُيَخلِّ�س  اهلل  روح  جاء 

 
بالطريقة التالية:
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ع روح اهلل ملكوته  في اللحظة التي ي�شع فيها االإن�شان ثقته بالم�شيح، َي�شَ

م.  يطرة والتحكُّ داخل ال�شخ�س باأن ياأتي وَي�ْشُكن في روحه؛ اأي في مركز ال�شَّ

ه ُيعطي الموؤمن طبيعة جديدة ترغب في اإر�شاء الرب. وهذا ال يعني  وبهذا فاإنَّ

اإال  تزول  لن  القديمة  فالطبيعة  اأُزيلت.  الخاطئة  االأنانية  االإن�شان  اأنَّ طبيعة 

ل اإلى حالة الكمال  بعد ذهاب الموؤمن اإلى ال�شماء. فال َي�شتطيع الموؤمن اأن َي�شِ

الخالية من الخطيَّة وهو ما زال يعي�س في هذا العالم؛ غير اأنه َي�ْشُعر بالحزن 

242
العميق عندما ُيْحِزن اهلل.

اآدم(  من  )الموروثة  القديمة  الطبيعة  بين  دائمة  معركة  هناك  وهكذا، 

والطبيعة الجديدة )التي يزرعها الروح القد�س( في حياة كّل موؤمن حقيقي. 

ُيَعلِّم �شعبه  اأّنه  اإر�شاء اهلل. كما  اإلى  َيتوق  قلًبا  الموؤمن  ُيعطي  ُروح اهلل  لِكنَّ 

الِعبرانيِّين  اإلى  �شالة 
ِّ
)الر ة"  بالخطيَّ الوقتي  ع  "التمتُّ من  الرغم  على   اأنه 

ةِ  ا االآَن اإِْذ اأُْعتِْقُتْم ِمَن اْلَخِطيَّ
َّ

 اْلَمْوُت. َواأَم
َ

وِر ِهي
ُ

11: 25(، فاإنَّ "نَِهاَية تِْلَك االأُم

 .)22-21 :6 ٌة" )ر�شالة رومية  دِيَّ
َ
اأَب َهاَيُة َحَياٌة  ةِ، َوالنِّ لِْلَقَدا�سَ َثَمُرُكْم  َفَلُكْم   ...

لِكنَّ الروح الُقُد�س ُيْحِدث َتغييرات اأ�شا�شيَّة في حياة الموؤمن:

َلٌح،  �شَ ُلْطٌف  اأََناٍة  ُطوُل  َلٌم،  �شَ َفَرٌح  ٌة  َمَحبَّ َفُهَو:  وِح 
ُّ

الر َثَمُر  ا 
َّ

"َواأَم
ة  )ر�شالة غالطيَّ  " َناُمو�ضٌ َلْي�َض  هذِهِ  َثاِل 

ْ
اأَم �ِشدَّ  ٌف.  فُّ َ

َتع َوَداَعٌة  اإِيَماٌن 

 

.)23-22 :5

ا الديانات والجهود الذاتية فال ُتعطي ثمًرا روحًيا. ففي حين اأنَّ ال�شرائع  اأمَّ

االإن�شان  َحدٍّ ما، فاإنَّ طبيعة  اإلى  الخارجية  المرء  فات 
ُّ
ر َت�شَ ُتَغيِّر  الدينّية قد 

وح الُقُد�س. 
ُّ
ر اإالَّ من خالل عمل الر الداخلية ال تتَغيَّ

قوانين طويلة  ُيعطينا الئحة  اأن  من  بداًل  لكن  ُيدير حياتنا،  اأن  يريد  اهلل 

االآخرين  لنبارك  خاللنا  من  ويعمل  داخلنا  في  يعي�س  ه  فاإنَّ لُنَطبِّقها، 
 

ونمجد ا�شمه.

لوائح أَْم َمَحبَّة؟
ُيحكى اأنَّ َرُجاًل ماتت زوجته فَعيَّن �َشيِّدة لتنظيف منزله وَغ�ْشل ثيابه ثالث 

هذه  على  يجب  التي  ات  بالمهمَّ الئحة  ُجل 
َّ
الر َعلَّق  وقد  االأ�شبوع.  في  ات 

َّ
َمر

ة تاأتي فيها اإلى منزله. وكان يدفع لها مبلًغا 
َّ
ال�شيِّدة اأن ُتنجزها في كّل َمر

من المال لقاء عملها. 

للزواج  َيَدها  وطلب  المراأة  هذه  ُحبِّ  في  ُجل 
َّ
الر هذا  وقع  الوقت،  بمرور 

ف عن  المطلوبة وتوقَّ الواجبات  الرجل الئحة  اأزال  فوافقت. وبعد زواجهما، 

ف  ُتَنظِّ اأ�شبحت  فقد  الحبيبة!  زوجته  اأ�شبحت  الأنها  لماذا؟  لها.  المال  دفع 

المنزل وتغ�شل الثياب باإرادتها، وتقوم باأمور اأخرى غير َمذكورة في الالئحة. 

لماذا؟ الأنها اأَحبَّت زوجها واأرادت اأن ُتر�شيه. كما اأنَّ الواجبات المكتوبة في 

الالئحة اأ�شبحت َمحفورة في قلبها. 

وهذا هو ما يفعله اهلل للذين َينتمون اإليه:

لًها  اإِ َلُهْم  َواأَُكوُن  ُقُلوِبِهْم،  َعَلى  َواأَْكُتُبَها  َداِخلِِهْم  ِفي  رِيَعتِي  �شَ َعُل 
ْ

"اأَج
ْعًبا" )�ِشْفر اإرميا 31: 33(. َوُهْم َيُكوُنوَن لِي �شَ

ة  ُجل، فاإنَّ الديانات الب�شريَّ
َّ
كما هي حال تلك الالئحة التي َكَتبها ذلك الر

ُتَقدِّم لك الئحة طويلة من االأعمال التي ينبغي عليك القيام بها؛ وهي َتِعُدَك 

بالح�شول على ُدفعة َجيِّدة في يوم الدينونة "اإن �شاء اهلل"! 

على النقي�س من ذلك فاإنَّ الربُّ ُيقدِّم لك عالقة معه. فهو اأخذ الِعقاب عنك 

وَقدَّم لك الحياة االأبدية. كما اأنه ُيريد اأن ي�شكن في داخلك من خالل الروح 

ات التي  ه. وبدل اأن َيفر�س عليك الئحة طويلة من المهمَّ �شَ
ْ
الُقُد�س اإن قبلت َعر

اإر�شائه وخدمته  في  الرغبة  يعطيك  باأن  َيِعُد  فاإنه  تنفيذها،  ن من  تتمكَّ لن 

الديانة  – ولي�شت  به  تربطك  التي  المحبَّة  فعالقة  بالمحبة.  ُمفعم  قلب  من 

القائمة على ال�شرائع والقوانين – هي التي �شُتعطيك الدافع للقيام باالأعمال 

: ال�شالحة. وال�شبب في ذلك هو اأنَّ
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اُمو�ِض" )ر�شالة رومية 13: 10(.  َتْكِميُل النَّ
َ

ة ِهي "اْلَمَحبَّ

الُقُد�س هو  الروح  لِكنَّ  ال�شماء،  الدِّين بحياة جديدة ومكاًنا في  َيِعُدَك  قد 

يمالأ  اأن  يقدر  الذي  الوحيد  فهو  الوعد.  هذا  بمثل  الوفاء  على  القادر  الوحيد 

قلبك بالمحبة، والفرح، وال�شالم، وال�شمان االأبدي. 

وِح  ِبالرُّ ُقُلوِبَنا  ِفي  َكَبْت  اْن�سَ َقدِ  اهللِ  َة  َمَحبَّ نَّ 
الأَ ُيْخزِي،  اَل   

ُ
َجاء

َّ
"َوالر

اْلُقُد�ِس اْلُمْعَطى َلَنا" )ر�شالة رومية 5: 5(.

طاعة قلبيَّة

د اأنَّ خدمة الموؤمنين للرب وللنا�س من قلب ُمفعم بمحبة اهلل ال  ِمَن الموؤكَّ

َعد ي�شوع  اأنه لي�شت هناك و�شايا ينبغي عليهم تنفيذها. فقبل اأن َي�شْ تعني 

اإلى ال�شماء، قال لتالميذه:

َوَتْلِمُذوا  َفاْذَهُبوا  �ِض، 
ْ
االأَر َوَعَلى  َماءِ  ال�شَّ ِفي  ْلَطاٍن  �شُ ُكلُّ   

َّ
اإَِلي "ُدِفَع 

ُموُهْم اأَْن  وِح اْلُقُد�ِض. َوَعلِّ
ُّ

ُدوُهْم بِا�شم االآب َواالْبِن َوالر َجِميَع الأَُمِم َوَعمِّ

اءِ  اِم اإلى اْنقِ�شَ
َّ
ْيُتُكْم ِبهِ. َوَها اأََنا َمَعُكْم ُكلَّ االأَي َيْحَفُظوا َجِميَع َما اأَْو�سَ

ْهرِ" )اإنجيل َمتَّى 28: 20-18(. الدَّ

ار اإلى جميع االأمم. وبعد  اأتباعه باإعالن َخَبر الَخال�س ال�شَّ اأو�شى ي�شوع 

َي�ْشُلك في  َيَتَعلَّم كيف  اأن  اهلل، يجب عليه  الخال�س من  لِهَبة  ال�شخ�س  قبول 

وا اأعداءهم واأن  ب ي�شوع. فمثاًل، َعلَّم ي�شوع تالميذه اأن ُيِحبُّ
ّ
جميع و�شايا الر

اأن  اأتباع الم�شيح هو  اأن يكون �َشوق قلوب  يخدموا الجميع بفرح. كما يجب 

َيعرف النا�س اهلل، واأن يوؤمنوا به، واأن ُي�َشبِّحوه في كّل اأنحاء العالم. 

االآب  "بِا�شم  الُجُدد  الموؤمنين  دوا  ُيَعمِّ اأن  تالميذه  ي�شوع  اأو�شى  كذلك، 

وِح اْلُقُد�ِض". الِحظ �شيغة المفرد في "با�ْشِم" )ولي�س "باأ�ْشَماء"(. 
ُّ

َواالْبِن َوالر

واالبن  االآب  هو  )الذي  الحقيقي  الواحد  اهلل  مع  اأبدية  عالقة  في  َيدخل  فلن 

دِّقون  والروح الُقُد�س( �شوى اأولئك الذين َيرون اأنف�شهم كُخطاة عاجزين، وُي�شَ

دِّق ر�شالة  ار عن حياة ي�شوع وموته وقيامته. ويجب على َمْن ُي�شَ الَخَبر ال�شَّ

اهلل اأن ُيظهر اإيمانه من خالل ُممار�شته لمعمودية الماء. 

ة الَمْعموديَّة؟ ما هي أهميَّ

هل يحتاج الموؤمن اأن يو�شع تحت الماء – في اإطار ُطقو�س ُمَعيَّنة – لكي 

عمله  ما  بف�شل  باًرا  اهلل  واأعلنه  َطُهَر  قد  فالموؤمن  كال!  خطاياه؟  من  َيْطُهر 

ُمز اإلى حقيقة داخلية. 
ْ
ة الماء َتر الم�شيح من خالل موته وقيامته. لِكنَّ معموديَّ

لُمَخلِّ�شنا  بر�شالة اهلل كعالمة طاعة  اإيماننا  بعد  الماء  َنْعَتِمَد في  اأن  فيجب 
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ة ال توؤهلنا لدخول ال�شماء. و�َشيِّدنا الجديد. لِكنَّ المعموديَّ

ة – اإلى  ة الماء َترمز – بطريقة مرئيَّ اإًذا ما هي اأهّمية المعمودّية؟ َمعموديَّ

ب ي�شوع في موته ودفنه وقيامته. كما اأنها طريقة 
ّ
ان�شمام الموؤمن اإلى الر

ُيعلن الموؤمنون من خاللها اإيمانهم ببرنامج اهلل الخال�شي. فالماء ُي�شير اإلى 

الموت. وعندما يو�شع الموؤمن تحت الماء فكاأنه ُيعلن قائاًل: "ي�شوع مات من 

"ي�شوع  ُيعلن قائاًل:  المياه فكاأنه  َي�شعد من  وعندما  اأجل خطاياي وُدفن". 

رني من الخطيَّة بموته ودفنه وقيامته، ُثمَّ اأعلنني  َغَلَب الموت من اأجلي وطهَّ

باًرا واأعطاني الحياة االأبدية". 

ي�شوع  على عمل  بناًء  اإالَّ  الُخطاة  َيقبل  ال  اهلل  اأنَّ  نفهم  اأن  ال�شروري  من 

مع  �شاأعي�س  اأنني  ُمتيقِّن  اأنا  خطاياه،  ُغِفَرت  وكخاطئ  الكامل.  الم�شيح 

ذِي  الَّ ي 
ِّ

بِر لِي  َوَلْي�َض  ِفيهِ،  "اأُوَجُد  الأني  بل  �شالح،  الأني  ال  االأبد  اإلى  ب 
ّ
الر

ِبالإِيَماِن"  اهللِ  ِمَن  ذِي  الَّ اْلبِرُّ  اْلَم�ِشيِح،  بِاإِيَماِن  ذِي  الَّ َبِل  اُمو�ِض،  النَّ ِمَن 

)ر�شالة فيلبِّي 3: 9(. 

وهكذا فاإنَّ ديانات الب�شر ُتَعلِّمك اأن تنظر اإلى نف�شك واإلى جهودك الذاتية. 

ه الكامل. 
ِّ
ا اإنجيل اهلل فُيَعلِّمك اأن َتنظر اإلى الم�شيح وِبر اأمَّ
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ال دينونة على المؤمنين؟ 

لقد قام الم�شيح بكّل ما يلزم لتخلي�س الُخطاة من الدينونة االأبدية. غير 

اأحد  َطَرَحُه  �شوؤال  وهو  اآخر؛  �شوؤال  لطرح  الكثيرين  َتدفع  الحقيقة  هذه  اأنَّ 

االأ�شخا�س في ر�شالة اإلكترونية اأر�شلها لي:

إْن كان المسيح قد َسَفك دمه على الصليب لكي ُيَخلِّص الناس من خطاياهم، 

فهل هذا ُيْبِطل الغاية من يوم الدينونة؟

كال! اإنَّ موت الم�شيح على ال�شليب ال ُيلغي حقيقة اأنه ينبغي على الموؤمنين 

ا اإِنَّ اْلَوْقَت  قًّ َ
اأن ُيَقدِّموا ح�شاًبا عن اأنف�شهم اإلى اهلل. فالكتاب المقدَّ�س يقول: "ح

اًل، َفَما 
َّ

و اُء َيْبَداأُ بَِنا اأَ اُء ِباأَْهِل َبْيِت اهللِ. َفاإِْن َكاَن اْلَق�شَ َقْد َحاَن لَِيْبَتدَِئ اْلَق�سَ

17؛   :4 االأولى  ُبطر�س  )ر�شالة  اهللِ؟"  بِاإِْنِجيِل  ُيوؤِْمُنوَن  اَل  ذِيَن  الَّ َم�ِشيُر  ُهَو 

 
ترجمة الحياة(.

حسابان

االأبرار  َيقوم  اأواًل، �شوف  المقدَّ�س عن ح�شاَبين مختلَفين:  الكتاب  َيَتَحدَّث 
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وُيَقدِّمون ح�شاًبا عن حياتهم؛ ُثمَّ تاأتي قيامة االأ�شرار ودينونتهم.

• الأنَّ 	 المحا�شبة  ُجزًءا من هذه  اأن تكون  لك  االأف�شل  الأبرار: من  محا�شبة 

اأ�شا�س  على  هناك  �شيكونون  الم�شيح  كر�شي  اأمام  �شيقفون  الذين  الموؤمنين 

�شك  وجود  عدم  ورغم  االأر�س.  على  حياتهم  اأثناء  اهلل   
ّ
بر على  ح�شولهم 

�شُيَقيِّم  اهلل  فاإنَّ  الجحيم،  اأو  الفردو�س  اإلى  �شيذهبون  هوؤالء  كان  اإذا  ما  في 

الُمكافاآت  على  �شيح�شلون  ذلك،  على  وبناًء  كموؤمنين.  واأعمالهم  دوافعهم 

التي ي�شتحقونها. ففي حال اأنَّ الموؤمن عا�س بح�شب اإرادة اهلل، وخدم االآخرين 

تو�شيلها  اهلل وحر�س على  واأحب كلمة  التجارب،  بتوا�شع، ووثق باهلل في 

الموؤمن  ا  اأمَّ اهلل.  ُيكافئه  ف�شوف  با�شتعداد،  ب 
ّ
الر مجيء  وانتظر  لالآخرين، 

 ، َيْخُل�ضُ ا ُهَو َف�شَ
َّ

الذي تمحورت حياته حول ذاته ف�شوف َيْخ�َشُر ُمكافاأته "َواأَم

َولِكْن َكَما بَِناٍر" )انظر ر�شالة كورنثو�س االأولى 3: 11-15(. وَيْذُكر الكتاب 

بدورهم  َوُهْم  عليها؛  يح�شلوا  اأن  للموؤمنين  ُيمكن  "اأكاليل"  المقدَّ�س خم�شة 

اأََماَم  ْوَف َنقُِف  َنا َجِميًعا �شَ نَّ
"الأَ  245

�شي�شعونها عند قدمي الم�شيح بالت�شبيح.

اًبا هلِلِ" )ر�شالة  ِح�شَ َنْف�ِشهِ  َعْن  ُيْعِطي  �شَ ا  ِمنَّ َواِحدٍ  ُكلُّ  ًذا  َفاإِ
 
 ... اْلَم�ِشيِح   

ِّ
�ِشي

ْ
ُكر

رومية 14: 10، 12(.

• د اأنك ال تريد التواجد اأمام العر�س العظيم االأبي�س 	 دينونة الأ�شرار: ِمَن الموؤكَّ

مُّ هذا الحدث الرهيب كّل َمن مات كخاطئ دون اأن يثق  للدينونة. ف�شوف َي�شُ

بخال�س اهلل اأثناء حياته على االأر�س. ف�شوف ُيطرح الجميع في ُبحيرة النار 

حيث �شيح�شل كّل واحد على درجة ق�شا�س ُمَعيَّنة بح�شب ما فعله بالحقيقة 

اأَْعَماِلِهْم ...  ا ُهَو َمْكُتوٌب ِفي االأَ�ْشَفاِر ِبَح�َشِب  التي عرفها: "َوِديَن االأَْمَواُت ِممَّ

اِر. هَذا  ِب اأَْعَمالِهِ. َوُطِرَح اْلَمْوُت َواْلَهاِوَيُة ِفي ُبَحْيَرِة النَّ َوِديُنوا ُكلُّ َواِحدٍ ِبَح�سَ

اِني. َوُكلُّ َمْن َلْم ُيوَجْد َمْكُتوًبا ِفي �ِشْفر اْلَحَياِة ُطِرَح ِفي ُبَحْيَرِة  ُهَو اْلَمْوُت الثَّ

اِر" )انظر �ِشْفر الروؤيا 20: 15-11(. النَّ

من  ينجو  اأن  الكلمات  هذه  يقراأ  َمن  لكّل  ُيمكن  اأنه  هو  ار  ال�شَّ الَخَبر 

�شخ�س  كّل  عن  الخطيَّة  اأُْجَرة  دفع  ي�شوع  ب 
ّ
الر الأنَّ  الُمرعب  الم�شير  هذا 

 
يوؤمن به. 

أوالد اهلل

لقد راأينا اأنه في اللحظة التي ت�شع فيها ثقتك بالرب ي�شوع الم�شيح وبما 

بل  بعيًدا،  اهلل  يكون  لن  وعندها،  اهلل.  عائلة  في  فرًدا  ت�شبح  الأجلك،  فعله 

�شُي�شبح اأًبا لك: 

اهللِ،  اأَْوَلَد  َي�ِشيُروا  اأَْن  ْلَطاًنا  �شُ َطاُهْم 
ْ

َفاأَع َقبُِلوُه  ذِيَن  الَّ ُكلُّ  ا 
َّ

"َواأَم
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ا  يوحنَّ )اإنجيل  اهللِ"  ِمَن  ُولُِدوا...  ذِيَن  َالَّ ِمهِ.  بِا�شْ ِمُنوَن  اْلُموؤْ اأَِي 

 

ارًِخا:  َل اهلُل ُروَح اْبنِهِ اإلى ُقُلوِبُكْم �سَ ْر�سَ
ُكْم اأَْبَناٌء، اأَ نَّ

1: 12-13(. "بَِما اأَ

ة 4: 6(. ‘َيا اأََبا الآُب’" )ر�شالة غالطيَّ

اأية  ويرف�س  وُمَتَطلِّب  بعيد  اإله  وكاأنه  اهلل  وِّر  ُت�شَ بديانات  العالم  َيمتلئ 

عالقة �شخ�شّيَّة مع االإن�شان. غير اأنَّ اهلل الذي اأر�شل ابنه اإلى االأر�س اأظهر نف�شه 

كاآٍب �َشماويٍّ ُمِحبٍّ للُخطاة. فهو َيِعد كّل َمن يوؤمن بابنه ي�شوع الم�شيح باأنه 

 الم�شيح الكامل، وُير�شل الروح الُقُد�س لي�شكن في قلبه. 
َّ
ُره، وَيمنحه ِبر �شُيَطهِّ

الباك�شتانية  "بلقي�س �شيخ"  اأبي"، تتحدث  اأدعوه  اأن  اأت 
َّ

"تجر في كتابها 

ُمقارنة  من  اأ�شهر  ب�شعة  وبعد  الحقيقي.  الواحد  اهلل  ر�شالة  عن  بحثها  عن 

بما حدث  ُتخبرنا  فاإنها  ت عليه،  َتَربَّ الذي  الديني  بالكتاب  المقدَّ�س  الكتاب 

معها حين �شرخت اإلى اهلل لكي يك�شف لها الحقيقة فتقول:

ورفعتهما  الُي�شرى  بيدي  واالآخر  الُيمنى  بيدي  الكتب  اأحد  "َحَمْلُت 
الأعلى وقلت ُمخاطبًة اهلل: ‘اأيهما يا اأبي؟ اأيهما هو كتابك؟’ وعندها 

اأختبر مثله في حياتي. فقد �شمعت �شوًتا في  حدث �شيء عجيب لم 

د تلك الكلمات في راأ�شي. كانت   بو�شوح وكاأنني اأَُردِّ
َّ
داخلي َتَكلَّم اإلي

الكلمات ُمنع�شة ومليئة بالحنان؛ لكنها كانت – في الوقت نف�شه – 

َوَجْدُت  وعندها،  كاأب؟’  بي  التقيِت  كتاب  اأيِّ  ‘في  لطان:  بال�شُّ مليئة 

نف�شي اأُجيب: ‘في الكتاب المقدَّ�س’. وكان هذا هو كّل ما َتَطلَّبه االأمر 

246
الأتخذ قراري".

ا. ففي  وكما هي الحال مع هذه المراأة الباك�شتانية، فاإنَّ اهلل اأبي اأنا اأي�شً

ا ولن ينزع اأحد مني  اليوم الذي اآمنت فيه بر�شالة اهلل، ُولدت من جديد روحيًّ

ْوِتي، َواأََنا اأَْعِرُفَها  مركزي كاأحد اأفراد عائلة اهلل. قال ي�شوع: "ِخَراِفي َت�ْشَمُع �شَ

ًة، َوَلْن َتْهِلَك اإلى الأََبِد، َواَل َيْخَطُفَها اأََحٌد ِمْن  َبِديَّ
َفَتْتَبُعِني. َواأََنا اأُْعِطيَها َحَياًة اأَ

ا 10: 28-27(. َيِدي" )اإنجيل يوحنَّ

َعالقة وَشِرَكة

ًدا عن اهلل؟  ماذا يحدث عندما اأخطئ؟ هل َيت�شبَّب ذلك في انف�شالي ُمَجدَّ

اإذا اأخطاأ االبن اإلى اأبيه االأر�شي، هل يتوقف عن كونه جزًءا من العائلة؟ 

كال. فع�شيان االبن ال يوؤدي اإلى اإنكار والدته كابن. فال يمكن قطع الروابط 

الروحيَّة  التي تربطه باأبَويه. وكذلك االأمر فيما يتعلَّق برابطتنا  البيولوجيَّة 

مع اهلل. فال يمكن الأي �شيء اأن ينزع منك مكانتك كابن هلل: "َمْوُلودِيَن َثاِنَيًة، 

ةِ اْلَباِقَيةِ اإلى الأََبدِ" )ر�شالة  ا اَل َيْفَنى، بَِكلَِمةِ اهللِ اْلَحيَّ ٍع َيْفَنى، َبْل ِممَّ
ْ

اَل ِمْن َزر

واأنَّ  ال�شماوي،  اأبوك  هو  اهلل  اأنَّ  ُتدرك  اأن  يجب  لهذا   .)23 :1 االأولى  ُبطر�س 

الُقُد�س لن  اأن ُينزع منك، واأنَّ الروح   الم�شيح الذي َك�شاك اهلل به ال ُيمكن 
َّ
ِبر

ة َم�شمونة:  يتركك، واأنَّ حياتك االأبديَّ

اِت،  اَء َواَل ُقوَّ ُه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة، َواَل َمَلئَِكَة َواَل ُروؤَ�شَ نَّ
ٌن اأَ ي ُمَتَيقِّ "َفاإِنِّ

اأُْخَرى،  َخلِيَقَة  َواَل  ُعْمَق،  َواَل  ُعْلَو  َواَل  َتْقَبَلًة،  ُم�شْ َواَل  وَر َحا�ِشَرًة 
ُ

اأُم َواَل 

َنا" )ر�شالة 
ِّ
ب

َ
وَع ر تِي ِفي اْلَم�ِشيِح َي�شُ ةِ اهللِ الَّ َتْقدُِر اأَْن َتْف�ِشَلَنا َعْن َمَحبَّ

رومية 8: 39-38(.

وهكذا، ال ُيمكن الأي عمل اأقوم به اأن ُيف�شد العالقة االأبدية التي اأن�شاأها اهلل 

معي. غير اأنَّ الخطيَّة توؤثِّر على �شركتي اليومّية مع اهلل. 

الَمقام والحالة

لنفتر�س اأنَّ اأًبا طلب من ابنه اأن َيُجزَّ الع�شب في حديقة المنزل، لِكنَّ االبن 

ذهب ليلعب كرة القدم مع اأ�شدقائه. لن يتاأثر َمقام )اأو َمركز( االبن بالن�شبة 

ر بكّل تاأكيد! فعندما يعود االبن اإلى  اإلى اأبيه؛ لِكنَّ �شركة االبن مع اأبيه �شتتاأثَّ

تاأديبية  اإجراءات  بحقِّه  وَيتَّخذ  تق�شيره  �شبب  عن  االأب  ي�شاأله  �شوف  البيت 

عالقته  ال�شترجاع  بع�شيانه  يعترف  اأن  االبن  على  يجب  حينئٍذ،  حازمة. 

و�شركته الحلوة مع اأبيه. 
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وكذلك االأمر مع اأوالد اهلل. فاهلل يوؤدِّب اأوالده حين ُيخطئون:

بُّ 
َّ

ُه الر ذِي ُيِحبُّ نَّ الَّ
بِّ َواَل َتْكَرْه َتْوبِيَخُه، الأَ

َّ
 َتاأِْديَب الر

ْ
"َيا اْبنِي، اَل َتْحَتقِر

 بِهِ" )�ِشْفر االأمثال 3: 12-11(.
ُّ

ر نٍ ُي�شَ
ْ
ُه، َوَكاأٍَب بِاب

ُ
ب ُيوؤدِّ

وفي ما يتعلَّق ب�شركتنا اليومية مع اهلل، يقول الكتاب المقدَّ�س:

َنْعَمُل  َنا  َوَل�شْ َنْكذُِب  ةِ، 
َ

ْلم الظُّ ِفي  َلْكَنا  َو�شَ َمَعُه  رَِكًة  �سَ َلَنا  اإِنَّ  ُقْلَنا:  "اإِْن 
َنا َوَلْي�َض اْلَحقُّ ِفيَنا. اإِِن  ٌة ُن�ِشلُّ اأَْنُف�شَ ُه َلْي�َض َلَنا َخِطيَّ ... اإِْن ُقْلَنا: اإِنَّ اْلَحقَّ

َرَنا  ى َيْغفَِر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو اأَِميٌن َوَعادٌِل، َحتَّ

ا االأولى 1: 6، 9-8(. ِمْن ُكلِّ اإِْثٍم" )ر�شالة يوحنَّ

الروح الُقُد�س ال�شاكن في الموؤمن ُيريد اأن ُيَعلِّم جميع اأوالد اهلل اأن ُيبغ�شوا 

الِح�سِّ  َهفي 
ْ
ُمر اأن نكون  اأنه يريدنا  واأحجامها. كما  اأ�شكالها  الخطيَّة بكافة 

المثال،  �شبيل  فعلى  االآخرون خطايا.  يعتبرها  ال  قد  التي  االأمور  تلك  تجاه 

 ،
َّ
فت بعدم محبة مع �شخ�س اأ�شاء اإلي

َّ
اإذا تكلَّمت بفظاظة مع زوجتي، اأو ت�شر

خطّيتي.  على  ُتني  ُيَبكِّ الُقُد�س  الروح  فاإنَّ  تماًما،  �شحيح  غير  �شيًئا  قلت  اأو 

اأ�شاأت  الذين  من  الغفران  وطلب  ب 
ّ
الر اأمام  بخطّيتي  االعتراف  هو  والعالج 

والطيِّبة  الحميمة  ب�شركتي  للتمتُّع  اأعود  �شوف  بذلك،  اأقوم  وحالما  اإليهم. 
 

مع الرب.

هل ترى الفرق؟

فحالتي  ة  اليوميَّ حياتي  في  ا  اأمَّ اهلل.  اأمام  كامل  الم�شيح  في  َمقامي  اإنَّ 

 
َّ
ِفي اأما عمله  اأجلي.  ال�شليب من  الم�شيح عمله على  اأكمل  لي�شت كاملة. فقد 

ف�شوف ي�شتمر اإلى اأن األتقي به في ال�شماء. 

َمْفِديُّون لهدف

فاتهم. 
ُّ
الروح الُقُد�س ُيريد اأن َيَغيِّر طريقة تفكير الموؤمنين وكالمهم وت�شر

لهذا فهو يقول:

" )ر�شالة ُبطر�س االأولى 1: 16(. و�سٌ ي اأََنا ُقدُّ ي�ِسيَن لأَنِّ "ُكوُنوا ِقدِّ

 . بِّ
َّ

 َم�ِشيَئُة الر
َ

اأَْغبَِياَء َبْل َفاِهِميَن َما ِهي كما اأنه يقول ل�شعبه: "اَل َتُكوُنوا 

ُمنقادين  ]كونوا  وح 
ُّ

بِالر اْمَتلُِئوا  َبِل  اْلَخَلَعُة،  ِفيهِ  ذِي  الَّ بِاْلَخْمرِ  َكُروا  َت�شْ َواَل 

بالروح[" )ر�شالة اأف�ُش�س 5: 18-17(.

رنا لنعي�س في كّل يوم حياة 
ِّ
اإنَّ الروح الُقُد�س ال َيْقَمع �شخ�شّياتنا، بل ُيحر

ُمَعيَّن.  ٍد  لَق�شْ اهلل  َخلَّ�شنا  فقد  نحياها.  اأن  اهلل  يريدنا  التي  واالنت�شار   
ِّ
الِبر

ون لتمجيده باأفكارنا واأقوالنا واأفعالنا:  ونحن َمْدُعوُّ

ذِي  ذِي ِفيُكُم، الَّ وِح اْلُقُد�ِس الَّ َدُكْم ُهَو َهْيَكٌل لِلرُّ نَّ َج�شَ
ُتْم َتْعَلُموَن اأَ  َل�شْ

ْ
"اأَم

ُدوا  َفَمجِّ ُترِيُتْم بَِثَمٍن.  ا�شْ ُكْم َقدِ  نَّ
لأَْنُف�ِسُكْم؟ الأَ ُتْم  َل�سْ ُكْم  َواأَنَّ َلُكْم ِمَن اهللِ، 

 هللِ" )ر�شالة كورنثو�س االأولى 
َ

تي ِهي ادُِكْم َوِفي اأَْرَواِحُكُم الَّ ْج�سَ
اهلَل ِفي اأَ

 .)20-19 :6

يا لها من حقيقة ُمَغيِّرة لحياة الذين اآمنوا باالإنجيل! فُح�شور اهلل �شاكن 

د ا�شمه في حياتنا ونكون َبَركة لالآخرين.  فينا! وعندما نخ�شع له فاإننا ُنَمجِّ

ويمكننا اأن نقول المزيد عن عمل الروح الُقُد�س في حياة �شعب اهلل:

فهو ُيَعزِّي، وُيَقوِّي، وُير�شد، وَيقود، وُينير، وُيَعلِّم.

247
وهو ي�شاعد الموؤمنين على فهم الكتاب المقدَّ�س.

248
َلُهم مع اهلل. َمن توا�شُ وهو ُيَهيِّئهم لل�شالة بطريقة َت�شْ

وُي�شاِهموا  االآخرين  ُي�شاعدوا  لكي  ة  خا�شَّ مواهب  الموؤمنين  ُيعطي  وهو 

 
249

في ُبنيانهم.

ن اأتباع الم�شيح من العمل وال�شهادة له مهما ا�شتد اال�شطهاد. فقد  وهو ُيَمكِّ

قال ي�شوع لتالميذه:

اِت  َكاْلَحيَّ ُحَكَماَء  َفُكوُنوا  ِذَئاٍب،  ِط  َو�شْ ِفي  َكَغَنٍم  �ِشُلُكْم 
ْ

اأُر اأََنا  "َها 
اإلى  لُِموَنُكْم  ُي�شْ �شَ ُهْم  نَّ

الأَ ا�ِض،  النَّ ِمَن  اْحَذُروا  َولِكِن  َكاْلَحَماِم.  َطاَء  َوُب�شَ

ِمْن  َوُمُلوٍك  ُواَلٍة  َماَم  اأَ اُقوَن  َوُت�شَ َيْجلُِدوَنُكْم.  َمَجاِمِعِهْم  َوِفي  َمَجالِ�َض، 
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بَِما   
ْ

و اأَ َكْيَف  وا  َتْهَتمُّ َفَل  َلُموُكْم  اأَ�شْ َفَمَتى  مِ.  َ
َولِلأُم َلُهْم  َهاَدًة  �شَ اأَْجلِي 

ُتْم  َل�سْ لأَْن  بِهِ،  ُموَن  َتَتَكلَّ َما  اَعةِ  ال�شَّ تِْلَك  ِفي  ُتْعَطْوَن   
ْ
ُكم نَّ

الأَ ُموَن،  َتَتَكلَّ

َمتَّى  )اإنجيل  ِفيُكْم"  ُم  َيَتَكلَّ ذِي  الَّ اأَِبيُكُم  ُروُح  َبْل  مِيَن  اْلُمَتَكلِّ اأَْنُتُم 

 .)20-16 :10

ُمشابهون صورته

د اهلل الرئي�شي  ن �شعب اهلل من تحقيق َق�شْ باخت�شار، فاإنَّ الروح الُقُد�س ُيَمكِّ

بال�شركة  يتمتَّعوا  واأن  الحقيقي  الواحد  اهلل  �شورة  يعك�شوا  اأن  وهو  للب�شر 

الحميمة معه اإلى االأبد.

ي الأَْجلِهِ  لِّ َنا َنْعَلُم َما ُن�شَ َنا َل�شْ نَّ
َعَفاتَِنا، الأَ ا ُيِعيُن �شَ �شً

ْ
 اأَي

ُ
وح

ُّ
"َوَكذلَِك الر

اٍت اَل ُيْنَطُق بَِها ... َوَنْحُن  َفُع ِفيَنا بِاأَنَّ ُه َي�شْ وَح َنْف�شَ
ُّ

َكَما َيْنَبِغي. َولِكنَّ الر

ُهْم  ذِيَن  الَّ اهلَل،  وَن  ُيِحبُّ ذِيَن  لِلَّ لِْلَخْيرِ  َمًعا  َتْعَمُل  َياءِ  االأَ�شْ ُكلَّ  نَّ 
اأَ َنْعَلُم 

َنُهْم لَِيُكوُنوا  َبَق َفَعيَّ َبَق َفَعَرَفُهْم �شَ ذِيَن �شَ نَّ الَّ
دِهِ. الأَ َب َق�شْ وَن َح�شَ َمْدُعوُّ

)ر�شالة  َكثِيرِيَن"  ْخَوٍة  اإِ َبْيَن  بِْكًرا  ُهَو  لَِيُكوَن  اْبنِهِ،  وَرَة  �سُ اِبِهيَن  ُم�سَ

رومية 8: 26، 29-28(.

وهكذا، يجب اأن ُندرك اأنَّ اهلل َي�شتخدم كّل حادثة وتجربة ُيمكن اأن تجعل 

وَرة اْبنِهِ".  �شعبه "ُم�شابهين �شُ

َلين ُخلقا "َعلى  ُجل والمراأة االأوَّ
َّ
ُيعلن االأ�شحاح االأول من كتاب اهلل اأنَّ الر

اختار  عندما  جذرًيا  ال�شورة  هذه  ه  �َشوَّ االإن�شان  لِكنَّ  َبِههِ".  َو�شَ اهللِ  ْوَرةِ  �شُ

العالم  اإلى  المجيد  الكامل  ابنه  اأر�شل  اهلل  اأنَّ  غير  خالقه.  تجاه  ُيخطئ  اأن 

المرحلة  وقيامته  وموته  ة 
َّ
البار ي�شوع  حياة  لت  �َشكَّ وقد  الُمَعيَّن.  الوقت  في 

راأينا  الخطيَّة. لكن كما  اأحدثته  الذي  ال�شرر  االأولى من برنامج اهلل الإبطال 

اأبعد  هو  ما  اإلى  يمتد  بل  هنا،  ينتهي  ال  اهلل  برنامج  فاإنَّ  الف�شل  هذا   في 

من ذلك. 

في اللحظة التي يوؤمن فيها الخطاة العاجزون – مثلي ومثلك – بخال�س 

ْوَرتِهِ  �شُ "َعَلى  لنكون  عمله  يبداأ  الذي  الُقُد�س  الروح  ُيعطينا  اهلل  فاإنَّ  اهلل، 

َبِههِ" في اأفكارنا ودوافعنا واأقوالنا واأعمالنا. وهذه هي المرحلة الثانية  َك�شَ

من برنامج اهلل الإبطال لعنة الخطيَّة. فاهلل ُيريد من اأوالده اأن يعك�شوا طبيعة 

الم�شيح و�شخ�شّيته. وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة "م�شيحي". غير اأنَّ عمل 

الروح الُقُد�س في ت�شكيلنا لن�شبح على �شورة الم�شيح هو عمليَّة م�شتمرة لن 

250
ف اإال عندما نراه وجًها لوجه. تتوقَّ

اأَْجِل هَذا  ِمْن  اهللِ!  اأَْوَلَد  ُنْدَعى  ى  َحتَّ الآُب  اأَْعَطاَنا  ةٍ  َمَحبَّ َة  يَّ
اأَ "ُاْنُظُروا 

اهللِ،  اَلُد 
ْ

اأَو َنْحُن  االآَن  اُء،  االأَِحبَّ َها  يُّ
اأَ َيْعرُِفُه.  اَل  ُه  نَّ

الأَ اْلَعاَلُم،  َيْعرُِفَنا  اَل 

َنا  نَّ
 َنُكوُن ِمْثَلُه، الأَ

َ
ُه اإَِذا اأُْظهِر نَّ

َنُكوُن. َولِكْن َنْعَلُم اأَ  َبْعُد َماَذا �شَ
ْ

َوَلْم ُيْظَهر

ا االأولى 3: 2-1(. َنَراُه َكَما ُهَو" )ر�شالة يوحنَّ �شَ

وبف�شل عمل الفداء الذي اأْكَمَلُه ابن اهلل من اأجل جميع الذين يوؤمنون به، 

وعمل الروح الُقُد�س الُمَغيِّر لقلوب جميع الذين َيخ�شعون له، لم َيُعد ل�ُشلطان 

ال�شيطان اأي تاأثير الأنَّ ملكوت اهلل الُمْفَعم بالمحبة والفرح وال�شالم قد عاد. 

المرحلة االأخيرة  ال�شبر  نا ننتظر بفارغ  الهادفة فاإنَّ وفيما نحيا حياتنا 

من برنامج اهلل حيث �شيق�شي على ال�شيطان والخطيَّة والموت اإلى االأبد. 

ي�شوع اآٍت ثانيًة. 
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ْيَطاَن َحُق ال�سَّ َي�سْ َلِم �سَ "َواإِلُه ال�شَّ
رِيًعا."  ُجلُِكْم �سَ

ْ
َتْحَت اأَر

)ر�شالة رومية 16: 20(

التي  االأولى  العجيبة  ة  الُنُبوَّ تلك  من  للموؤمنين  ه  الُمَوجَّ الوعد  هذا  َينبثق 

الَمراأة  َن�ْشل  الب�شري:  الجن�س  الخطيَّة  فيه  اأف�شدت  الذي  اليوم  في  اهلل  اأعلنها 

ة. �شَي�شحق راأ�س الحيَّ

م كّل ما وعد به، لكنه �شيفعل ذلك  من الموؤكد اأنَّ خالق العالم ومالكه �شُيَتمِّ

بح�شب جدوله وتوقيته. 

عنة: الَمرحلة الثالثة إْبطال اللَّ

ة  الخطيَّ اأُْجَرة  ت�شديد  خالل  من  االأول  مجيئه  في  ال�شيطان  الم�شيح  غلب 

ًنا من ذهابه اإلى  بالكامل. لهذا، لم َيُعد الموؤمن يخاف الجحيم، بل اأ�شبح ُمتيقِّ

ل -  ال�شماء. ونتيجة لذلك، لم َيُعد للموت – الذي هو �شالح ال�شيطان الُمَف�شَّ

ة. تاأثير على الموؤمنين. وبهذا، اأُْبِطَلت اأُْجَرة الخطيَّ

ب ي�شوع اإلى ال�شماء، اأر�شل الروح القد�س اأي "الُمَعزِّي" لكي 
ّ
بعد اأن عاد الر

لهم  ُي�َشكِّ اليوميَّة ولكي  ال�شيطان في حياتهم  ن �شعبه من مقاومة تاأثير  ُيَمكِّ

ة.  ة الخطيَّ على �شورته. وبهذا، اأُْبِطَلت ُقوَّ

ة اإال بعد عودة ي�شوع اإلى االأر�س حيث  ر من وجود الخطيَّ
َّ
غير اأننا لن نتحر

ة.  ر �شعبه من وجود الخطيَّ
ِّ
�شَي�شحق ال�شيطان بالكامل وُيَحر

ة  األمور الُمستقبليَّ

بمجيئه  ا  اأي�شً اأوا  تنبَّ فقد  للم�شيح،  االأول  بالمجيء  اهلل  اأنبياء  اأ  تنبَّ كما 

ات، ف�شوف يكون مجيئه   وكما اأنَّ مجيئه االأول كان ُمطابًقا للنبوَّ
251

الثاني.

ي فيه  �شُيَدوِّ الذي  اليوم  اأننا نقترب من  َنعلم  اأن  ا. ويجب  اأي�شً الثاني كذلك 

�شوت من ال�شماء ُمعلًنا:

َيْملُِك اإلى اأََبدِ الآِبدِيَن"  َنا َوَم�ِسيِحهِ، َف�سَ اَرْت َمَمالُِك اْلَعاَلِم لَِربِّ "َقْد �سَ
)�ِشْفر الروؤيا 11: 15(.

ع النا�س اإكلياًل من ال�شوك على  عندما َيرجع الم�شيح اإلى االأر�س، لن َي�شَ

مجيئه  ففي  نبي.  د 
َّ
ُمَجر اإنه  يقولوا  ولن  َي�شتموه،  ولن  َي�شلبوه،  ولن  راأ�شه، 

ن اأي �شخ�س من ُمعاملته بتلك الطريقة الُمزرية التي عاملوه  الثاني، لن يتمكَّ

ياأتي  فعندما  ال�شاأن.  بهذا  وا�شح  المقدَّ�س  والكتاب  االأول.  مجيئه  في  بها 

الم�شيح ثانيًة �شوف "َتْجثو اأمامه كّل ُرْكَبة" )�ِشْفر اإ�شعياء 45: 23(. لكن قبل 

ق.  حدوث ذلك، هناك �شل�شلة من النبوءات االأخرى التي ال ُبدَّ اأن تتحقَّ

ماء َفَرح في السَّ

خالقها  اأمام  العالم  اأَُمم  َتجثو  اأن  قبل  تتّم  اأن  ُبدَّ  ال  التي  االأحداث  اأحد 

ومالكها هو نزول ي�شوع اإلى الغالف الجوي الُمحيط باالأر�س لُمالقاة �شعبه 

المفدي في الهواء. 

29      المرحلة الثالثة: بَرنامج اهلل المستقبلي

29



حلة الُجزء الثالث: نهاية الرِّ 374375

ْوَف َيْنزُِل  ْوِت َرئِي�ِض َمَلئَِكٍة َوُبوِق اهللِ، �شَ ُه بُِهَتاٍف، بِ�شَ ْف�شَ  َنَ
ّ

ب
َّ

"الأَنَّ الر
َياَء اْلَباِقيَن 

ْ
 َنْحُن االأَح

َّ
اًل. ُثم

َّ
و َيُقوُموَن اأَ َواُت ِفي اْلَم�ِشيِح �شَ

ْ
َماءِ َواالأَم ِمَن ال�شَّ

بِّ ِفي اْلَهَواءِ، َوهَكَذا َنُكوُن 
َّ

ُحِب لُِمَلَقاةِ الر ُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم ِفي ال�شُّ �شَ

" )ر�شالة ت�شالونيكي االأولى 4: 17-16(. بِّ
َّ

ُكلَّ ِحيٍن َمَع الر

اأج�شاد  تقوم  �شوف  وعندها،  وقت.  اأي  في  العجيب  الحدث  هذا  يتّم  قد 

الموؤمنين  مع  وُيخطفون  ال�شماء  في  اأرواحهم  الذين  الم�شيح"  في  "االأموات 
ر الموؤمنون بالم�شيح فوًرا   و�شوف يتغيَّ

252
َّبِّ ِفي اْلَهَواِء".

االأحياء "ِلُماَلَقاِة الر

دة ُتالئم  ُمَمجَّ اأج�شاد  ُم�شابهين للم�شيح وذلك باأن َيح�شلوا على  فُي�شبحون 

الحياة االأبدية، اأج�شاد ال ُيَقيُِّدها زمان وال مكان. 

بعد اأن ُنْخَطف َجميًعا، �شوف يح�شل كّل موؤمن على اأكاليل )ُمكافاآت( على 

 ُثمَّ �شُي�شبح 
253

االأعمال التي قام بها على االأر�س لمجد اهلل وَبَركة االآخرين.

 
254

اأوالد اهلل "قدي�شين وبل عيب" اإلى االأبد، و�شُيَقدَّمون اإلى "َعري�شهم" االأبدي،

البطل الذي َبَذل حياته لُيَخلِّ�شهم من الدينونة االأبدية. 

�َس اْلَحَمِل َقْد َحاَن َمْوِعُدُه، َوَعُرو�َشُه 
ْ
ْدُه، َفاإِنَّ ُعر َوَنْبَتِهْج َوُنَمجِّ "ِلَنْفَرْح 

َع!  النَّا�شِ االأَْبَي�َس  اَن  الَكتَّ َتْلَب�َس  اأَْن  َلَها  َوُوِهَب  َنْف�َشَها،  اأَْت  َهيَّ َقْد 

 
َّ
اَلِح الَِّتي َقاَم ِبَها اْلِقدِّي�ُشوَن. َواأَْمَلى َعَلي ِمُز اإَِلى اأَْعَماِل ال�شَّ

ْ
اُن َير َواْلَكتَّ

)�ِشْفر  اْلَحَمِل’"  �ِس 
ْ
ُعر َوِليَمِة  اإَِلى  ِلْلَمْدُعوِّيَن  ‘ُطوَبى  اأَْكُتَب:  اأَْن  اْلَماَلُك 

 

الروؤيا 19: 7-9؛ ترجمة الحياة(.

وهكذا، �شوف تكون العالقات التي �شنتمتَّع بها في االأبدية اأ�شمى واأرقى 

من كّل ما عرفناه على االأر�س. 

ضيق َيسود األرض

 �شي�شود االأر�س حين َي�ْشُكب 
ُيعلن الكتاب المقدَّ�س اأنَّ زمن "�شيق عظيم"255

د الطريق لمجيء ابنه ثانيًة. وُي�شار اإلى  اهلل غ�شبه على العالم الُمعاند له وُيَمهِّ

ا بـ"َوْقت �ِشيق َعَلى َيْعُقوَب" )�ِشْفر اإرميا 30: 7( الأنَّ الغاية  هذه الفترة اأي�شً

ة اإ�شرائيل على التوبة.  مَّ
منها هي َحثُّ اأُ

في هذه الفترة، �شوف َيَت�َشلَّط على العالم حاكم قوي ذو نفوذ هائل ُي�شير 

 :2 االأولى  ا  يوحنَّ )ر�شالة  اْلَم�ِشيِح" و"الوح�س"  دَّ  بـ"�شِ المقدَّ�س  الكتاب  اإليه 

�شَيتبعون  اأنهم  كما  وعي.  دون  النا�س  َيتبعه  و�شوف   .)13 الروؤيا  �ِشْفر  18؛ 

ُيْظِهر والءه  اأن  الكذَّاب الذي �شُيرافقه. و�شوف يتعيَّن على كّل �شخ�س  النبي 

ل�شّد الم�شيح عن طريق و�شع عالمة الوح�س على يده الُيمنى اأو على َجبهته:

َواالأَْحَراَر   ،
َ
اء

َ
اْلُفَقر

َ
و َواالأَْغنَِياَء  َواْلِكَباَر،  َغاَر  ال�شِّ اْلَجِميَع:  "َوَيْجَعَل 

اَل  َواأَْن  َجْبَهتِِهْم،  َعَلى   
ْ

اأَو اْلُيْمَنى  َيدِِهمِ  َعَلى  َلُهْم �شَِمٌة  َنُع  ُت�شْ َواْلَعبِيَد، 

 َعَدُد 
ْ

َمُة اأَِو ا�شم اْلَوْح�ِض اأو ْن َلُه ال�شِّ
َ

 َيبِيَع، اإِالَّ م
ْ

َترَِي اأو َيْقدَِر اأََحٌد اأَْن َي�شْ

ا�شمهِ" )�ِشْفر الروؤيا 13: 16(.

ا الذين يرف�شون الخ�شوع للوح�س ف�شوف ُتقطع روؤو�شهم. وفيما يتعلَّق  اأمَّ

�شيقود  اأنه  غير  واالزدهار،  بال�شالم  النا�س  َيِعُد  ف�شوف  ال  الدَّجَّ بالم�شيح 

النا�س في طريق الخداع والدَّمار والموت. 

ون َهْرَمَجدُّ

العالمية  الحرب  عن  المقدَّ�س  الكتاب  في  اهلل  اأنبياء  من  العديد  كتب 

اإلى  ال�شماء  من  ي�شوع  ب 
ّ
الر ينزل  عندما  اأوجها  في  �شتكون  التي  االأخيرة 

االأر�س. و�شوف تحدث هذه الحرب الُمرعبة في �شهول يزرعيل؛ وهي منطقة 

الكتاب  وي�شير  ط.  المتو�شِّ االأبي�س  البحر  اإلى  االأردن  نهر  من  تمتدُّ  وا�شعة 

اأي  َمَجدُّون"؛ 
ْ
بـ"َهر هذه  والم�شتقبلية  القديمة  المعركة  اأر�س  اإلى   المقدَّ�س 

"َجَبل الذَّْبح". 

َوُكلِّ  اْلَعاَلمِ  ُمُلوِك  َعَلى  َتْخُرُج  اٍت، 
َ
اآي انَِعٌة  �شَ َياِطيَن  �شَ َواُح 

ْ
اأَر ُهْم  "َفاإِنَّ

ُكوَنةِ، لَِتْجَمَعُهْم لِقَِتاِل ذلَِك اْلَيْوِم اْلَعِظيِم، َيْوِم اهللِ اْلَقادِرِ َعَلى ُكلِّ  اْلَم�شْ
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َ

َهُر َوَيْحَفُظ ثَِياَبُه لِئلَّ َيْم�ِشي ! ُطوَبى لَِمْن َي�شْ اآتِي َكلِ�ضٍّ اأََنا  ْيءٍ. ‘َها  �سَ

ةِ:  بِاْلِعْبَرانِيَّ ُيْدَعى  ذِي  الَّ اْلَمْو�ِشِع  اإلى  َيَتُه.’ َفَجَمَعُهْم 
ْ

ُعر َفَيَرْوا  َياًنا 
ْ

ُعر

وَن" )�ِشْفر الروؤيا 16: 16-14(. َهْرَمَجدُّ

ا االأحداث التي �شترافق عودة الم�شيح فقال:  ا اأي�شً وقد و�شف النبي زكريَّ

لِْلُمَحاَرَبةِ،  لِيَم  اأُوُر�شَ َعَلى  مِ  َ
االأُم ُكلَّ  َواأَْجَمُع   ... َياأِْتي  بِّ  لِلرَّ َيْوٌم  "ُهَوَذا 

ُف  نِ�شْ َوَيْخُرُج   ،
ُ
اء

َ
�ش النِّ ُح  َوُتْف�شَ اْلُبُيوُت،  َوُتْنَهُب  اْلَمدِيَنُة،  َفُتوؤَْخُذ 

ا  )�ِشْفر زكريَّ اْلَمدِيَنةِ"  ِمَن  ُتْقَطُع  اَل  ْعِب  ال�شَّ ُة  َوَبقِيَّ ْبِي،  ال�شَّ اإلى  اْلَمدِيَنةِ 

 .)2-1 :14

واغت�شاب  ونهبها،  اأور�شليم،  بُمحا�شرة  االأَُممِ"  "ُكّل  تقوم  �شوف  وهكذا، 

ن�شائها، و�َشْبي ن�شف اأهلها. 

َعودة المسيح

العون  اإلى  االأحياء  المدينة  ان  �ُشكَّ ويفتقر  االآمال  كّل  ت�شيع  عندما 

ُينقذهم.  لكي  ب 
ّ
الر اإلى  ُرخون  وَي�شْ اأعلى  اإلى  َينظرون  �شوف  والم�شاعدة، 

ولكثرة  �ض".  ُيَخلِّ بُّ 
َّ

"الر َيعني  ا�شمه  الذي  ذاك  ال�شماء  من  �شينزل  وعندها، 

ة 
َّ
الَمر لكن في هذه  الذي �شلبوه!  ي�سوع  �شوى  الُمَخلِّ�س  يكون  لن  ده�شتهم، 

ا عليهم: �شوف ي�شعرون بالمرارة، وُيعلنون التوبة، وَيقبلونه َمِلَكً

ْعَمةِ  النِّ ُروَح  لِيَم  وُر�شَ اأُ اِن  كَّ �شُ َوَعَلى  َداُوَد  َبْيِت  َعَلى  "َواأُِفي�ضُ 
ذِي َطَعُنوُه، َوَيُنوُحوَن َعَلْيهِ َكَنائٍِح َعَلى  ، الَّ َعاِت، َفَيْنُظُروَن اإَِليَّ

ُّ
ر �شَ َوالتَّ

َوِحيدٍ َلُه، َوَيُكوُنوَن ِفي َمَراَرٍة َعَلْيهِ َكَمْن ُهَو ِفي َمَراَرٍة َعَلى بِْكرِهِ" )�ِشْفر 

ا 12: 10(. زكريَّ

المطاف،  نهاية  في  روحًيا  العمي  اليهود  عيون  ُتفتح  �شوف  وهكذا، 
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ويعرفون ي�شوع، ويوؤمنون باأنه الم�شيح الوحيد.

بعد ذلك، �شوف يرى النا�س اأعظم عر�س للقوة الحربية حين يقوم الم�شيح 

)الكلمة( باإلحاق الهزيمة بجيو�س االأعداء: 

اْلقَِتاِل.  َيْوَم  بِهِ، 
ْ

َحر َيْومِ  ِفي  َكَما  االأَُمَم  تِْلَك  َوُيَحارُِب  بُّ  الرَّ "َفَيْخُرُج 
لِيَم ِمَن  اَم اأُوُر�شَ ذِي ُقدَّ ْيُتوِن الَّ َوَتقُِف َقَدَماُه ِفي ذلَِك اْلَيْوِم َعَلى َجَبِل الزَّ

ِب َواِدًيا 
ْ

ِق َوَنْحَو اْلَغر
ْ

ر ِطهِ َنْحَو ال�شَّ ْيُتوِن ِمْن َو�شَ قُّ َجَبُل الزَّ ْن�شَ َ
ِق، َفي

ْ
ر ال�شَّ

ُعوِب  بُّ ُكلَّ ال�شُّ
َّ

رُِب بَِها الر تِي َي�شْ َبُة الَّ
ْ

ر ا، ... َوهذِهِ َتُكوُن ال�شَّ َعِظيًما ِجدًّ

لِيَم. َلْحُمُهْم َيُذوُب َوُهْم َواِقُفوَن َعَلى اأَْقَداِمِهْم،  ُدوا َعَلى اأُوُر�شَ ذِيَن َتَجنَّ الَّ

َيْوٌم  َوَيُكوُن  َفِمِهْم.  ِفي  َيُذوُب  اُنُهْم  َولِ�شَ َقابَِها، 
ْ

اأَو ِفي  َتُذوُب  َوُعُيوُنُهْم 

اءِ  اْلَم�شَ َوْقِت  ُه ِفي  نَّ
اأَ َيْحُدُث  ْل 

َ
ب َلْيَل،  َواَل  َنَهاَر  اَل   . بِّ

َّ
َمْعُروٌف لِلر َواِحٌد 

َيُكوُن  اْلَيْوِم  ذلَِك  ِفي  الأَْر�ِس.  ُكلِّ  َعَلى  َملًِكا  بُّ  الرَّ َوَيُكوُن   .
ٌ

ُنور َيُكوُن 

ا 14: 4-3، 12، 7، 9(. بُّ َوْحَدُه َوا�سمُه َوْحَدُه" )�ِشْفر زكريَّ الرَّ

وهكذا، �شوف َيلقى اهلل الواحد الحقيقي الت�شبيح واالإكرام الالئَقين به في 

نهاية المطاف. 

لطان استعادة السُّ

ة التي قراأناها، اأعطى اهلل روؤيا ُم�شابهة  ا للنبوَّ قبل عقود من كتابة زكريَّ

للنبي دانيال:

انٍ  اإِْن�سَ اْبِن  ِمْثُل  َماءِ  ال�شَّ ُحِب  �شُ َمَع  َذا  َواإِ ْيِل  اللَّ ى  ُروؤَ ِفي  ى 
َ
اأَر "ُكْنُت 

َوَمْجًدا  ْلَطاًنا  �سُ  
َ

ِطي
ْ

َفاأُع اَمُه.  ُقدَّ ُبوُه 
َّ
َفَقر اِم، 

َّ
االأَي اْلَقدِيمِ  اإلى  َوَجاَء  اأََتى 

دِيٌّ 
َ
ْلَطاٌن اأَب ْلَطاُنُه �سُ مِ َواالأَْل�ِشَنةِ. �سُ َ

ُعوِب َواالأُم َد َلُه ُكلُّ ال�شُّ َوَمَلُكوًتا لَِتَتَعبَّ

" )�ِشْفر دانيال 7: 14-13(. َما َلْن َيُزوَل، َوَمَلُكوُتُه َما اَل َيْنَقرِ�ضُ

والمراأة،  الرجل  اهلل  خلق  عندما  ات. 
َّ
َمر ثالث  "�ُشلطان"  كلمة  ر 

َّ
َتَتَكر

�ِض" )�ِشْفر التكوين 
ْ

تِي َتدِبُّ َعَلى االأَر اَباِت الَّ بَّ لطاًنا َعَلى َجِميِع الدَّ  اأعطاهما "�سُ

على  ده 
ُّ
تمر ب�شبب  الإبلي�س  لطان 

ُّ
ال�ش ذلك  عن  َتَخلَّى  اآدم  لِكنَّ   .)28  ،26  :1
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�شي�شتعيده  ل" 
َّ

االأو "االإن�شان  اآدم  فقده  الذي  لطان  ال�شُّ فاإنَّ  ذلك  رغم  خالقه. 

 
257

ي�شوع "االإن�شان الثاني".

الم�شيح( روؤيا �شاملة  اأحد تالميذ  ا )وهو  الر�شول يوحنَّ اأعطى  اأنَّ اهلل  كما 

ة دانيال: ا وُنُبوَّ ة زكريَّ تتناغم تماًما مع ُنُبوَّ

ُيْدَعى  َعَلْيهِ   
ُ

الِ�ض
َ

اْلج
َ

و َي�ضُ 
ْ
ب اأَ َفَر�ضٌ  َواإَِذا  َمْفُتوَحًة،  َماَء  ال�شَّ ُت 

ْ
َراأَي "ُثمَّ 

َوَعَلى  َناٍر،  َكَلِهيِب  َوَعْيَناُه  َوُيَحاِرُب.  َيْحُكُم  َوبِاْلَعْدِل  اِدًقا،  َو�شَ اأَِميًنا 

َوُهَو  ُهَو.  اإِاَل  َيْعرُِفُه  اأََحٌد  َلْي�َض  َمْكُتوٌب  ا�شم  َوَلُه  َكثِيَرٌة،  تِيَجاٌن  َراأْ�ِشهِ 

ذِيَن  بٌِل بَِثْوٍب َمْغُمو�ٍض بَِدٍم، َوُيْدَعى ا�شمُه ‘َكلَِمَة اهللِ’. َواالأَْجَناُد الَّ
ْ

ر ُمَت�شَ

ا.  َي�ضَ َوَنقِيًّ
ْ
ا اأَب َماءِ َكاُنوا َيْتَبُعوَنُه َعَلى َخْيل بِي�ٍض، اَلبِ�ِشيَن َبزًّ ِفي ال�شَّ

َعاُهْم 
ْ

َير �شَ َوُهَو  َم. 
َ

االأُم بِهِ  رَِب  َي�شْ  
ْ

لَِكي َما�ٍض  ْيٌف  �شَ َيْخُرُج  َفِمهِ  َوِمْن 

اْلَقاِدِر  ِب اهللِ  َخِط َوَغ�شَ �شَ َرَة َخْمرِ  َيُدو�ضُ َمْع�شَ َوُهَو  ِمْن َحدِيدٍ،  ا  بَِع�شً

اْلُمُلوِك  : ‘َملُِك 
ٌ

ا�شٌم َمْكُتوب َوَعَلى َفْخذِهِ  ٍء. َوَلُه َعَلى َثْوبِهِ 
ْ

ي َعَلى ُكلِّ �شَ

َوَربُّ الأَْرَباِب’" )�ِشْفر الروؤيا 19: 16-11(.

ا  َماءِ ... اَلبِ�ِشيَن َبزًّ ذِيَن ِفي ال�شَّ َناُد الَّ
ْ

عندما يعود ملك الملوك، �شُيرافقه "االأَج
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المفدي. اآدم  ال�شماء ون�شل  الُجند من مالئكة  ا". ويتاأّلف هذا 
ًّ
َوَنقِي َي�ضَ 

ْ
اأَب

في  ي�شوع  �شُيظهرهما  اللذين  الفائق  والَمْجد  الُمْطَلق  لطان  ال�شُّ �شوء  وفي 

َدها ي�شوع في  لطان التي َج�شَّ مجيئه الثاني، �شوف تبدو مظاهر المجد وال�شُّ

مجيئه االأول باِهَتة.

ماء َتمِلُك في القلوب السَّ

ُل اأن ُت�شادف َحَماًل اأَم اأ�شًدا؟  اإذا كنت تم�شي وحدك في غابة، هل ُتَف�شِّ

لُيَخلِّ�س  َكَحَمل  اأتى  االأولى،  ة 
َّ
الَمر في  االأر�س  اإلى  الم�شيح  جاء  عندما 

كاالأ�شد  ياأتي  ف�شوف  واالأخيرة  الثانية  ة 
َّ
للمر ياأتي  عندما  لكن  الُخطاة. 
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لُيدين الخطاة.

اْقَتَرَب  َقدِ  ُه  نَّ
الأَ "ُتوُبوا  قائاًل:  ر  َب�شَّ االأر�س،  اإلى  للم�شيح  ل  االأوَّ المجي  في 

عن  يتوبوا  اأن  عن  ا  عو�شً لكن   .)17  :4 َمتَّى  )اإنجيل  َماَواِت"  ال�شَّ َمَلُكوُت 

والرومان  اليهود  تاآمر  قلوبهم،  على  ا  َمِلَكً ي�شوع  وَيقبلوا  الخاطئة  اأفكارهم 

ة  االأزليَّ اهلل  – خّطة  َيدروا  اأن  – دون  موا  َتمَّ بذلك  وبقيامهم  لي�شلبوه.  مًعا 

ت باإر�شال الم�شيح اإلى االأر�س لكي َي�شفك دمه ويدفع اأُْجَرة الخطيَّة  التي َق�شَ

 

عن العالم. 

ار هو اأنه عندما يوؤمن الخطاة بالرب ي�شوع وبما فعله الأجلهم،  والخبر ال�شَّ

فاإنَّ اهلل ُين�شئ ملكوته في قلوبهم ويجعلهم اأوالًدا له اإلى االأبد. هل تعرف اأنَّ 

ل كمواطن في ال�شماء؟  كّل موؤمن حقيقي في الم�شيح ُم�َشجَّ

ا  �شً ا َنْنَتِظُر ُمَخلِّ �شً
ْ
تِي ِمْنَها اأَي َماَواِت، الَّ  ِفي ال�شَّ

َ
"َفاإِنَّ �ِشيَرَتَنا َنْحُن ِهي

ِعَنا لَِيُكوَن َعَلى  دِ َتَوا�شُ ْكَل َج�شَ ُر �شَ ُيَغيِّ ذِي �شَ وُع اْلَم�ِشيُح، الَّ بُّ َي�شُ
َّ

ُهَو الر

ٍء" 
ْ

ي تَِطاَعتِهِ اأَْن ُيْخ�ِشَع لَِنْف�ِشهِ ُكلَّ �شَ ِب َعَمِل ا�شْ دِ َمْجدِهِ، بَِح�شَ وَرةِ َج�شَ �شُ

)ر�شالة فيلبِّي 3: 21-20(.

ماء َتمِلُك على األرض السَّ

اأور�شليم حيث  �س مملكته في  ُيوؤَ�شِّ اإلى االأر�س، �شوف  عندما يعود ي�شوع 

وتكون  ملكوته  ياأتي  �شوف  واأخيًرا،  �شنة.  األف  لمدة  االأر�س  على  �شيملك 

�ِض" )َمتَّى 6: 10(. وعندها، لن تحتمل 
ْ

َماءِ َكذلَِك َعَلى االأَر م�شيئته "َكَما ِفي ال�شَّ

َحدِيدٍ"  ِمْن  ا  بَِع�شً َعاُهْم 
ْ

َير "�شَ الم�شيح  الأنَّ  و�شطها  في  ر  ال�شَّ وجود  ة  مَّ
اأُ  اأية 

)�ِشْفر الروؤيا 19: 15(.

الكثيرون ال يوؤمنون باأنَّ ابن اهلل �شيعود فعلًيا اإلى االأر�س. غير اأنَّ الكتاب 

ا في مجيئه  المقدَّ�س وا�شح في هذا ال�شاأن. فكما اأنَّ ابن اهلل اأخذ ج�شًدا ب�شريًّ

ثانيًة  ياأتي  ف�شوف  المحدود،  غير  الُمقام  بج�شده  ال�شماء  اإلى  و�شعد  االأول 

د. وهذا هو ما قاله المالكان للتالميذ يوم عودته اإلى ال�شماء: بج�شده الُمَمجَّ
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ُتُموُه 
ْ
َياأِْتي هَكَذا َكَما َراأَي َماءِ �سَ َتَفَع َعْنُكْم اإلى ال�شَّ

ْ
ذِي ار وَع هَذا الَّ "اإِنَّ َي�سُ

�ُشل 1: 11(.
ُّ
َماءِ" )�ِشْفر اأعمال الر ُمْنَطلًِقا اإلى ال�شَّ

َتقييد الشيطان 

اأننا  الُملك االألفي لي�شوع الم�شيح، غير  يتحدَّث الكتاب المقدَّ�س كثيًرا عن 

�شنكتفي هنا بتلخي�س االأحداث الرئي�شية:

�شتحدث  التي  االأ�شياء  اأولى  تكون  �شوف  االأر�س،  اإلى  ي�شوع  عودة  بعد 

ُمتعلِّقة بال�شيطان – "الَحيَّة" القديمة التي قادت الجن�س الب�شري في طريق 

الدمار الذاتي:

َماءِ َمَعُه ِمْفَتاُح اْلَهاِوَيةِ، َو�ِشْل�ِشَلٌة َعِظيَمٌة  ُت َمَلًكا َناِزاًل ِمَن ال�شَّ
ْ
"َوَراأَي

اإِْبلِي�ُس  ُهَو  ذِي  الَّ اْلَقدِيَمةِ،  ةِ  اْلَحيَّ يِن،  نِّ التِّ َعَلى  َفَقَب�سَ  َيدِهِ.  َعَلى 

ْغَلَق َعَلْيهِ، َوَخَتَم  َواأَ َنةٍ، َوَطَرَحُه ِفي اْلَهاِوَيةِ  اأَْلَف �سَ َدُه  ْيَطاُن، َوَقيَّ َوال�سَّ

َنةِ. َوَبْعَد ذلَِك  ى َتتِمَّ الأَْلُف ال�سَّ َعَلْيهِ لَِكْي َل ُي�ِسلَّ الأَُمَم ِفي َما َبْعُد، َحتَّ

لَّ َزَماًنا َي�ِشيًرا" )�ِشْفر الروؤيا 20: 3-1(. َ
ح

ُ
ال ُبدَّ اأَْن ي

د ال�شيطان وُي�شجن لمدة األف �شنة كاملة. وعندها، �شَيِحلُّ ال�شالم  �شوف ُيَقيَّ

�ِض 
ْ

اأخيًرا وُي�شبح باإمكان المرء اأن يقول "اْلَمْجُد هللِ ِفي االأََعالِي، َوَعَلى االأَر

ًدا  ُمَقيَّ ال�شيطان  يكون  فيما   )14 :2 لوقا  )اإنجيل  ُة" 
َّ

ر اْلَم�شَ ا�ِض  َوبِالنَّ َلُم،  ال�شَّ

 )الم�شيح( َيملك على االأر�س. وبهذا، �شوف ُت�شبح �شياَدة اهلل البار التي 
ُّ
والبار

َيتوق اإليها العالم حقيقة واقعة: 

َبًدا ... َوِهَي َتْثُبُت اإلى الأََبدِ"  َماَواِت َمْمَلَكًة َلْن َتْنَقرِ�ضَ اأَ "ُيقِيُم اإِلُه ال�شَّ
)�ِشْفر دانيال 2: 44(.

ُخضوع َحقيقي

الم�شيح  ُمْلك  عن   
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�ُشليمان الملك  كتب  تقريًبا،  �شنة  اآالف  ثالثة  قبل 

اأنَّ  ة وكّل �شخ�س في خ�شوع تام. ورغم  مَّ
اأُ له كّل  �شَتجثو  الم�شتقبلي حيث 

النا�س  جميع  اأنَّ  اإالَّ  الحقيقي،  الواحد  هلل  َيخ�شعون  اأنهم  َيْزُعمون  الكثيرين 

�شَيخ�شعون له خ�شوًعا حقيقًيا في ذلك اليوم.

اْلَقَمُر.  َمِحلَّ  َي�شْ اأَْن  اإلى  َلِم  ال�شَّ َوَكْثَرُة  يُق،  دِّ ال�شِّ اِمهِ  يَّ
اأَ ِفي  رُِق  "ُي�شْ

اَمُه 
َ

اأَم �ِض. 
ْ
االأَر اأََقا�ِشي  اإلى  ْهرِ  النَّ َوِمَن  اْلَبْحرِ،  اإلى  اْلَبْحرِ  ِمَن  َوَيْملُِك 

]اأوروبا[  �ِشي�َض 
ْ

َتر ُمُلوُك  َراَب.  التُّ وَن  َيْلَح�شُ  
ُ
َداوؤُه

ْ
َواأَع ةِ،  يَّ

ِّ
اْلَبر اأَْهُل  َتْجُثو 

َباأٍ ]اإفريقيا  َبا َو�شَ �ِشُلوَن َتْقدَِمًة. ُمُلوُك �شَ
ْ

]البلدان البعيدة[ ُير َواْلَجَزائِرِ 

الأَُمِم  ُكلُّ  اْلُمُلوِك.  ُكلُّ  َلُه  ُجُد  َوَي�سْ ًة.  َهدِيَّ ُموَن  ُيَقدِّ العربية[  والجزيرة 

َلُه.  ُمِعيَن  اَل  اإِْذ  ِكيَن  �شْ َواْلِمَ َتِغيَث،  اْلُم�سْ اْلَفقِيَر  ي  ُيَنجِّ ُه  لأَنَّ َلُه.  ُد  َتَتَعبَّ

ْلمِ  الظُّ ِمَن  اْلُفَقَراءِ.   
َ

اأَْنُف�ض �ضُ  َوُيَخلِّ َواْلَبائِ�ِض،  ِكيِن  �شْ اْلِمَ َعَلى  فُِق  ُي�شْ

َوُيْعِطيهِ  َوَيِعي�ُس  َعْيَنْيهِ.  ِفي  َدُمُهْم  َوُيْكَرُم  ُهْم،  اأَْنُف�شَ َيْفدِي  َواْلَخْطِف 

ُحْفَنُة  َتُكوُن  ُيَباِرُكُه.  ُه  ُكلَّ اْلَيْوَم  َدائًِما.  لِهِ 
ْ

الأَج ي  لِّ َوُي�شَ َبا.  �شَ َذَهِب  ِمْن 

َثَمَرُتَها،  ُلْبَناَن  ِمْثَل  َتَتَماَيُل  اْلِجَباِل.  ُروؤُو�ِض  ِفي  الأَْر�ِس  ِفي  ُبرٍّ 

ْهرِ.  الدَّ اإلى  ا�سمُه  َيُكوُن  �ِض. 
ْ

االأَر ِب  ُع�شْ ِمْثَل  اْلَمدِيَنةِ  ِمَن  َوُيْزِهُروَن 

ُبوَنُه.  ُيَطوِّ الأَْر�ِس  اأَُمِم  ُكلُّ  ِبهِ.  َوَيَتَباَرُكوَن  ا�شمُه،  َيْمَتدُّ  ْم�ِض  ال�شَّ اَم  ُقدَّ

ا�شم  َوُمَباَرٌك  َوْحَدُه.  اْلَعَجائَِب  انُِع  ال�شَّ َرائِيَل،  اإِ�شْ اإِلُه  اهلُل  بُّ 
َّ

الر ُمَباَرٌك 

اآِميَن"  ُثمَّ  اآِميَن  َمْجدِِه.  ِمْن  َها  ُكلُّ الأَْر�سُ  َوْلَِتْمَتلِِئ  ْهرِ،  الدَّ اإلى  َمْجدِهِ 

 

)المزمور 72: 19-7(.

ُيخبرنا هذا المزمور بو�شوح عن ُمْلك الم�شيح الم�شتقبلي الذي �شَيْمِلُك "اإلى 

�ِض".
ْ

اأََقا�ِشي االأَر
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ُحكم مثالي

ِكيَن". �شوف يكون ُملك الم�شيح ُمختلًفا  �شْ َتِغيَث َواْلِمَ ي اْلَفقِيَر اْلُم�شْ ُه ُيَنجِّ نَّ
"الأَ

ة 
َّ
ل َمر تماًما عن ُحْكم العالم الحا�شر الذي َي�شوده الف�شاد واال�شطراب. والأوَّ

منذ ال�شقوط، �شوف يتمتَّع الجميع بالحرية والعدالة. كما اأنَّ حياة كّل َر�شيع 

َواْلَخْطِف  ْلمِ  الظُّ "ِمَن  الحدود.  اأبعد  اإلى  ر  وُتَقدَّ �شُتحَترم  وَرُجل  وامراأة  وطفل 

ُهْم، َوُيْكَرُم َدُمُهْم ِفي َعْيَنْيهِ".  َيْفدِي اأَْنُف�شَ

ُتعلن و�شائل االإعالم ب�شورة دائمة عن قادة �شيا�شيين ودينيين ُينادون 

محدودية  ب�شبب  لكن  الح.  ال�شِّ َنْزع  اأجل  من  وُيفاو�شون  ال�شالم  باإحالل 

�ُشلطتهم وقّوتهم، َيعجز هوؤالء القادة عن اإحالل ال�شالم الذي ينادون به. غير 

اأنه عندما ياأتي الذي خ�شعت له الرياح واالأمواج، �شوف تتمّتع االأر�س اأخيًرا 

َلم".  بالعدالة الحقيقّية "َوَكْثَرة ال�شَّ

ا ي�شوع،  ام على هذه االأر�س وماتوا. اأمَّ  الع�شور، عا�س ملوك وُحكَّ
ِّ
على َمر

تزدهر  �شوف  لذلك،  "َوَيِعي�ُض".  المقدَّ�س:  الكتاب  عنه  فيقول  الملوك،  ملك 

وي�شود  ال�شالم  �شيحل  حيث  له  مثيل  ال  الذي  االألفي  الُملك  هذا  في  االأر�س 

خاء تحت ُحْكم ابن االإن�شان الذي انت�شر على الخطيَّة والموت. 
َّ
الر

�ِض 
ْ
االأَر م 

َ
اأُم ُكلُّ  ِبهِ.  ]النا�س[  َوَيَتَباَرُكوَن   ... اْلُمُلوِك  ُكلُّ  َلُه  ُجُد  "َوَي�شْ

ُبوَنُه" )المزمور 72: 11، 17(. ُيَطوِّ

ا  اأمَّ الُمْتَعب.  العالم  لهذا  الوحيد  البار  الُحْكم  نف�شه  ب 
ّ
الر ر  ُيوفِّ �شوف 

 – الَمفديِّين  جماعة  فهي  االآبدين  اأبد  اإلى  معه  �شتملك  التي  الوحيدة  الفئة 

دة والطبيعة الُمَقدَّ�شة. و�شوف يكون ُملكه  المالكين االأبديِّين لالأج�شاد الُمَمجَّ

عديم الف�شاد: 

�ضٌ َمْن َلُه َن�ِشيٌب ِفي اْلقَِياَمةِ االأُوَلى. هوؤُاَلءِ َلْي�َض لِْلَمْوِت  "ُمَباَرٌك َوُمَقدَّ
َيْملُِكوَن  َو�سَ َواْلَم�ِشيِح،  ِهللِ  َكَهَنًة  َيُكوُنوَن  �شَ َبْل  َعَلْيِهْم،  ْلَطاٌن  �شُ انِي  الثَّ

َنةٍ" )�ِشْفر الروؤيا 20: 6(. َمَعُه اأَْلَف �سَ

الَمَلكيَّة،  الُحْكم  )اأنظمة  العالم  في  الُحكم  اأ�شكال  كّل  اأنَّ  حين  ففي 

بل  َيف�شل؛  لن  ُملكه  فاإنَّ  ف�شلت،  قد  والدينيَّة(  والديمقراطيَّة،  ة،  واال�شتبداديَّ

�شيكون كاماًل تماًما كطبيعته. 

الم رئيس السَّ

اأ  تنبَّ فمثاًل،  للم�شيح.  ل  االأوَّ المجيء  عن  عديدة  ات  ُنُبوَّ ال�شابق  في  راأينا 

ة ميخا  النبي ميخا اأنَّ الم�شيح �شيولد في بيت لحم. لكن هل الحظت اأنَّ ُنُبوَّ

ا اأنَّ الم�شيح �شيحكم كّل االأر�س في يوٍم ما؟  اأَعلنت اأي�شً

ْن َتُكونِي َبْيَن اأُُلوِف َيُهوَذا،  ِغيَرٌة اأَ ا اأَْنِت َيا َبْيَت َلْحمَِ اأَْفَراَتَة، َواأَْنِت �شَ
َّ

"اأَم
ُمْنُذ  َوَمَخارُِجُه  َراِئيَل،  اإِ�سْ َعَلى  ًطا  لِّ ُمَت�سَ َيُكوُن  ذِي  الَّ لِي  َيْخُرُج  َفِمْنِك 

هَذا  َوَيُكوُن  الأَْر�ِس.  اأََقا�ِسي  اإلى  ُم  َيَتَعظَّ  ... الأََزِل.  اِم  يَّ
اأَ ُمْنُذ  اْلَقدِيِم، 

اَلًما" )�ِشْفر ميخا 5: 2، 5-4(. �سَ

اأ هو االآخر  كما اأنَّ النبي اإ�شعياء – الذي كان ُمعا�شًرا للنبي ميخا – تنبَّ

ة اإ�شعياء  عن الطفل الذي �شيولد واالبن االأزلي الذي �شُيعطى. وقد اأ�شارت نبوَّ

ا اإلى ُحْكم االبن الذي �شَي�شمل كّل االأر�س: اأي�شً

َوُيْدَعى  َكتِفِهِ،  َعَلى  ُة  َيا�سَ الرِّ َوَتُكوُن  اْبًنا،  َوُنْعَطى  َوَلٌد  َلَنا  ُيوَلُد  ُه  نَّ
"الأَ

تِهِ،  اَلِم. لُِنُموِّ رَِيا�سَ ا، َرِئي�سَ ال�سَّ َبدِيًّ
ا�شمُه َعِجيًبا، ُم�ِسيًرا، اإِلًها َقدِيًرا، اأًَبا اأَ

َدَها  َتَها َوَيْع�شُ  َداُوَد َوَعَلى َمْمَلَكتِهِ، لُِيَثبِّ
ِّ

�ِشي
ْ
اَلِم َل ِنَهاَيَة َعَلى ُكر َولِل�سَّ

، ِمَن االآَن اإلى الأََبدِ" )�ِشْفر اإ�شعياء 9: 7-6(.
ِّ

بِاْلَحقِّ َواْلبِر

َي�شتحقها:  التي  باالألقاب  اهلل  ابن  كّله  العالم  ُيخاطب  �شوف  اأخيًرا، 

 

"َوُيْدَعى ا�شمُه: 
َعِجيًبا، 

ُم�ِشيًرا، 

اإِلًها َقِديًرا، 
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ا،  اأًَبا اأََبِديًّ

اَلِم". َرِئي�َس ال�شَّ

�شوف تتمّتع اأَُمم االأر�س بالعدل وال�شالم "ِمَن االآَن ]من ذلك الوقت[ اإلى 

ق رغبة اهلل في البقاء مع االإن�شان اإلى االأبد.  الأََبدِ". وبهذا، �شوف تتحقَّ

ُكُن  أَ�سْ ْعًبا َفا مِ، َوَيُكوُنوَن لِي �سَ
ْ
و

َ
بِّ فِي ذلَِك اْلي أَُمٌم َكثِيَرٌة بِالرَّ �ِسُل ا "َفَيتَّ

ا 2: 11( طِكِ" )�ِشْفر زكريَّ فِي َو�سَ

ار اليوم هو اأنه ُيمكن لكّل من َي�ْشُكن الروح الُقُد�س في قلبه اأن  الخبر ال�شَّ

يتمّتع بح�شور اهلل و�شالمه االآن. 

ال َجْهل بعد اليوم

بين  وعا�س  �شنة  األفي  نحو  قبل  االأر�س  اإلى  ي�شوع  ب 
ّ
الر جاء  عندما 

الكثيرون  يرف�س  اليوم،  هذا  وحتى  حقيقته.  النا�س  معظم  ُيدرك  لم  الب�شر، 

الذهبي  الع�شر  اأنَّ  غير  حياتهم.  على  و�َشيِّد  ملك  هو  ي�شوع  باأنَّ  االعتراف 

الملوك  ملك  هو  ي�شوع  باأنَّ  االأر�س  على  نف�س  كّل  �شتعترف  حين   اآٍت 

ورب االأرباب. 

دٍ 
َ

�ش
َ

ج ذِي  ُكلَّ  أَنَّ  ا ٍت، 
ْ
ب

َ
�ش إلى  ا ٍت 

ْ
ب

َ
�ش مِْن 

َ
و هَِلل  إلى  ا هَِلل  مِْن  ُكوُن 

َ
ي

َ
"و

" )�ِشْفر اإ�شعياء 66: 23(. بُّ أََمامِي، َقاَل الرَّ َد ا
ُ

ج
ْ

�ش
َ
أْتِي لِي ا

َ
ي

يتجراأ  ولن  والِبَدع،  والطوائف  الديانات  باآالف  االأر�س  تمتلئ  ولن 

ال�شليب  على  مات  اهلل  ابن  ي�شوع  باأنَّ  التاريخية  الحقيقة  اإنكار  على  اأحد 

يعرفون حقيقته  ف�شوف  الجميع،  به  يوؤمن  َلْم  اإن  االأموات. وحتى  من   وقام 

وحقيقة ر�شالته: 

 "
َ
ر

ْ
ح

َ
اْلب  

ُ
اه

َ
اْلمِي ي  ُتَغطِّ ا 

َ
َكم  

ِّ
ب

َّ
الر دِ 

ْ
ج

َ
م رَِفةِ 

ْ
ع

َ
م مِْن  َتلُِئ 

ْ
َتم �ضَ 

ْ
أَر اال أَنَّ  "ال

)�ِشْفر َحَبقوق 2: 14(.

ال َحْرب بعد اليوم

ب على االأر�س، �شوف ُي�شبح النِّزاع بين ال�شمال والجنوب 
ّ
حين َيملك الر

اإ�شرائيل  بين  النِّزاع  اأنَّ  كما  الما�شي.  من  َحَدًثا  والغرب  ال�شرق  وبين 

ة 
َّ
القار ُمعاناة  �شيتوقف. عالوة على ذلك، �شوف تتوقف  المجاورة  والبلدان 

�شتنتهي  ا حيث  اأي�شً االأخرى  ات 
َّ
القار االأبد. وهذا ينطبق على  اإلى  االإفريقية 

بال�شالم  �َشَتْنُعم  كّلها  االأر�س  اأنَّ  كما  اال�شطهاد.  ويتوقف  االأهلية  الحروب 

 

الحقيقي واالزدهار. 

 ، بِّ الرَّ َجَبِل  اإلى  َعْد  َن�سْ ‘َهُلمَّ  َوَيُقوُلوَن:  َكثِيَرٌة،  ُعوٌب  �سُ "َوَت�ِسيُر 
مْن  ُه  نَّ

الأَ ُبلِهِ’.  �شُ ِفي  ُلَك  َوَن�شْ ُطُرِقهِ  مْن  َمَنا  َفُيَعلِّ َيْعُقوَب،  اإِلهِ  َبْيِت  اإلى 

. َفَيْق�ِشي َبْيَن االأَُممِ  بِّ
َّ

لِيَم َكلَِمُة الر رِيَعُة، َوِمْن اأُوُر�شَ �ِشْهَيْوَن َتْخُرُج ال�شَّ

ُيوَفُهْم �ِشَكًكا َوِرَماَحُهْم َمَناِجَل.  ُعوٍب َكثِيرِيَن، َفَيْطَبُعوَن �شُ َوُيْن�ِشُف ل�شُ

َبْعُد" )�ِشْفر  َما  ِفي  اْلَحْرَب  ُموَن  َيَتَعلَّ َوَل  ْيًفا،  ٍة �شَ
َّ

اأُم ٌة َعَلى 
َّ

اأُم َفُع 
ْ

َتر اَل 

اإ�شعياء 2: 4-3(. 

اهلل  النا�س  ويعرف  كّلها،  االأر�س  والوحدة  ال�شالم  َي�شود  �شوف  وهكذا، 

ُبرج  بناء  عند  َحَدثت  التي  االأل�ُشن  َبْلَبَلة  اأنَّ  كما  ويعبدونه.  الحقيقي  الواحد 

ة اأخرى: 
َّ
بابل �شتنتهي فيرجع النا�س للتحدُّث بُلَغة واحدة َمر

 ، بِّ
َّ

ُهْم بِا�شم الر ٍة، لَِيْدُعوا ُكلُّ َفٍة َنقِيَّ ُعوَب اإلى �شَ ُل ال�شُّ اأَُحوِّ ي ِحيَنئِذٍ  نِّ
"الأَ

َفنيا 3: 9(. لَِيْعُبُدوُه بَِكتٍِف َواِحَدٍة" )�ِشْفر �شَ

عنة ُرِفَعت اللَّ

َيرفع  االألفي، �شوف  الُملك  االزدهار على فترة  في اهلل مزيًدا من  ُي�شْ لكي 

اللَّعنة التي َحلَّت على االأر�س ب�شبب الخطيَّة. 

عندما عا�س الم�شيح على االأر�س في المرة االأولى، اأظهر ُقدرته على اإبطال 

29      المرحلة الثالثة: بَرنامج اهلل المستقبلي



حلة الُجزء الثالث: نهاية الرِّ 386387

واأقام  المر�شى،  و�شفى  ال�شياطين،  اأخرج  فقد  َبَركة.  اإلى  وتحويلها  اللعنة 

الطبيعة.  على  الكامَلين  و�شيطرته  �ُشلطانه  واأثبت  الجموع،  واأطعم  الموتى، 

وبقيامه بهذه االأعمال َقدَّم الدليل القاطع على اأنه الم�شيح والملك المنتظر. 

كّله عند  العالم  �شائًدا في  �شُي�شبح  االأول  ي�شوع في مجيئه  َقدَّمه  ما  كّل 

ه واالأمرا�س  مجيئه الثاني. ف�شوف ُيَقيِّد اإبلي�س و�شياطينه، ويق�شي على الت�شوُّ

والموت النا�شئ عن االأ�شباب الطبيعية. كما اأنَّ االأر�س لن ُتنتج �شوًكا وَح�َشًكا 

ِمْن  يروا مثلها  لم  �شيح�شدون محا�شيل وفيرة  الُمزارعين  اإنَّ  بل  االآن؛  بعد 

َقْبل. و�شوف ي�شبح "الفقر" و"الجوع" ُم�شطلَحين قديَمين غير ُمتداوَلين. 

ة الع�شر الذهبي التاريخي هذا. و�شوف ينت�شر ملكوت  مَّ
�شوف َتختبر كّل اأُ

ة االأولى انت�شاًرا 
َّ
ال�شماوات الذي رف�شه �شكان االأر�س عند مجيء ي�شوع للَمر

�شاماًل عند مجيئه الثاني. 
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لِ ُقْد�شِي، َقاَل 
َ
ب

َ
لُِكوَن فِي ُكلِّ ج

ْ
ه

ُ
اَل ي

َ
ُذوَن و وؤْ ُ

َراُب َطَعاُمَها. اَل ي ُة َفالتُّ اْلَحيَّ

" )�ِشْفر اإ�شعياء 35: 6-5، 65: 25(.
ُّ

ب
َّ
الر

الذي  النباتي  النظام  اإلى  �شتعي�س في �شالم وتعود  الحيوانات  اإنَّ  وحتى 

كان �شائًدا في جنة َعْدن قبل دخول الخطيَّة. 

غير اأّن جذور الخطيَّة �شتبقى في قلوب الذين ُولدوا في اأثناء ُملك الم�شيح 

االألفي. فكما هي الحال في كّل ع�شر، �شوف يحتاج ن�شل اآدم اإلى قبول ُغفران 

اهلل من خالل الثقة بخال�شه. 

َراُب  ُة َفالتُّ ا اْلَحيَّ هل الحظت ما تقوله االآية االأخيرة اأعاله عن الَحيَّة؟ "اأَمَّ

َطَعاُمَها". ففي اأثناء الُملك االألفي، �شوف ت�شتمر الَحيَّات بالزحف على بطنها 

للتذكير باأنه ما زال هناك َحَدث مهم في المرحلة الثالثة واالأخيرة من خّطة 

اهلل الإبطال اللعنة اإلى االأبد. 

يطان األخيرة محاولة الشَّ

ة الَقدْيَمة" )ال�شيطان اأو اإبلي�س( �شُتقيَّد وُتحتجز في  راأينا من قبل اأنَّ "الَحيَّ

ى َتتِمَّ االأَْلُف  َم ِفي َما َبْعُد، َحتَّ
َ

 اَل ُي�ِشلَّ االأُم
ْ

حفرة في فترة الُملك االألفي: "لَِكي

َنةِ. َوَبْعَد ذلَِك َل ُبدَّ اأَْن ُيَحلَّ َزَماًنا َي�ِسيًرا" )�ِشْفر الروؤيا 20: 3-2(. ال�شَّ

ة اأخرى؟ ِلَم ال ُيبقيه م�شجوًنا؟ 
َّ
لِكْن لماذا �شيقوم اهلل بتحرير ال�شيطان َمر

ب – بُمقت�شى حكمته الُمطلقة – لقلب االإن�شان الخاطئ 
ّ
�شوف َي�شمح الر

ة االأخيرة لل�شيطان الذي �شُي�شجن اإلى االأبد. وعندها، 
َّ
�س للَمر

ُّ
والفا�شد بالتعر

عن  عاجز  اآدم  ن�شل  ال�شم�س:  كعين  وا�شحة  التالية  الحقيقة  ت�شبح  �شوف 

التغلُّب على طبيعته ال�شاقطة، وال ُيمكن الأحد �شوى اهلل اأن ُيَحوِّل الخطاة اإلى 

اأبرار واأن ُيَغيِّر قلوبهم العا�شية. 

بُّ َفاِح�ضُ 
َّ

، َمْن َيْعرُِفُه؟ اأََنا الر ْيءٍ َوُهَو َنِجي�سٌ "َاْلَقْلُب اأَْخَدُع ِمْن ُكلِّ �سَ
َمالِهِ" 

ْ
َب َثَمرِ اأَع َب ُطُرِقهِ، َح�شَ  ُكلَّ َواِحدٍ َح�شَ

َ
ِطي

ْ
اْلَقْلِب ُمْخَتبُِر اْلُكَلى الأُع

)�ِشْفر اإرميا 17: 10-9(.

يا لقلب االإن�شان المخادع! فحتى بعد األف �شنة من العي�س في بيئة كاملة 

الُمْلك  فترة  في  ُولدوا  ن  )ِممَّ الكثيرون  دِّق  ُي�شَ �شوف  كامل،  َمِلك  ُحْكم  تحت 

طف  االألفي( اأكاذيب ال�شيطان ويتبعونه عندما ُيْطِلق اهلل �َشراحه! ف�شوف َي�شْ

دون على خالقهم – تماًما كما فعل اآباوؤهم في َعْدن. 
َّ
هوؤالء مع عدو اهلل ويتمر

و�شوف تكون هذه هي محاولة ال�شيطان االأخيرة. 

يطان األخير موقف الشَّ

َوَيْخُرُج لُِي�ِشلَّ  ِمْن �ِشْجنِهِ،  َطاُن 
ْ
ي ال�شَّ ُيَحلُّ  َنةِ  ال�شَّ االأَْلُف  ِت  َتمَّ "ُثمَّ َمَتى 

ِب، 
ْ

�ِض: ُجوَج َوَماُجوَج، لَِيْجَمَعُهْم لِْلَحر
ْ
َبِع َزَواَيا االأَر

ْ
ذِيَن ِفي اأَر َم الَّ

َ
االأُم

�ِض، َواأََحاُطوا 
ْ
�ِض االأَر

ْ
ِعُدوا َعَلى َعر ذِيَن َعَدُدُهْم ِمْثُل َرْمِل اْلَبْحرِ. َف�شَ الَّ
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ِمَن  اهللِ  ِعْندِ  ِمْن  َناٌر  َفَنَزَلْت  اْلَمْحُبوَبةِ،  َوبِاْلَمدِيَنةِ  ي�ِشيَن  اْلقِدِّ َكرِ  بُِمَع�شْ

َماِء َواأََكَلْتُهْم" )�ِشْفر الروؤيا 20: 9-7(. ال�سَّ

اأور�شليم. لكن  باأن ُتحا�شر  ال�شيطان  َتتبع  التي  ب لالأُمم 
ّ
الر َي�شمح  �شوف 

ل  َي�شِ �شوف  وهنا  وتلتهمهم.  ال�شماء  من  نار  تنزل  �شوف  عهم،  َتَجمُّ حال 

ال�شيطان واأتباعه اإلى طريق م�شدود.

يطان ُيْسَحق الشَّ

ما �شيحُدث بعد ذلك هو الحدث االأعظم في التاريخ:

َوْجِههِ  ِمْن  ذِي  الَّ َعَلْيهِ،  َواْلَجالِ�سَ   ، اأَْبَي�سَ َعِظيًما  ا  َعْر�سً َراأَْيُت  "ُثمَّ 
َواَت 

ْ
االأَم ُت 

ْ
َوَراأَي َمْو�ِشٌع!  َلُهَما  ُيوَجْد  َوَلْم  َماُء،  َوال�سَّ الأَْر�سُ  َهَرَبِت 

اآَخُر  �ِشْفر  َواْنَفَتَح   ،
ٌ
َفار اأَ�شْ َواْنَفَتَحْت  اهللِ،  اَم 

َ
اأَم َواِقفِيَن  َوِكَباًرا  �ِشَغاًرا 

بِ  بَِح�شَ َفاِر  االأَ�شْ ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو  ا  ممَّ َواُت 
ْ

االأَم َوِديَن  اْلَحَياةِ،  �ِشْفر  ُهَو 

َواْلَهاِوَيُة  اْلَمْوُت  َم  لَّ َو�شَ ِفيهِ،  ذِيَن  الَّ َواَت 
ْ

االأَم اْلَبْحُر  َم  لَّ َو�شَ َمالِِهْم. 
ْ

اأَع

اْلَمْوُت  َوُطرَِح  َمالِهِ. 
ْ

اأَع ِب  بَِح�شَ َواِحدٍ  ُكلُّ  َوِديُنوا  ِفيِهَما.  ذِيَن  الَّ َواَت 
ْ

االأَم

َلْم  َمْن  َوُكلُّ  اِني.  الثَّ اْلَمْوُت  ُهَو  هَذا  اِر.  النَّ ُبَحْيَرةِ  ِفي  َواْلَهاِوَيُة 

الروؤيا  )�ِشْفر  ارِ"  النَّ ُبَحْيَرِة  ِفي  ُطرَِح  اْلَحَياِة  �ِسْفر  ِفي  َمْكُتوًبا  ُيوَجْد 

 
.)15-10 :20

اإًذا، �شوف ينتهي ال�شراع الذي امتد الأجيال واأجيال.

بعد الدينونة اأمام العر�س العظيم االأبي�س، �شوف ُتطوى �شفحة لعنة العالم 

 لن ُتن�شى اأبًدا. 
ّ
من التاريخ. غير اأنَّ الدرو�س الُم�شتخل�شة من دينونة اهلل لل�شر

 اهلل. 
ِّ
ف�شوف ت�شهد الخليقة كّلها على نبذ الخطيَّة وعلى ِبر

اأخيًرا، �شيتّم �َشْحق راأ�س الحيَّة. ف�شوف ُيْطَرح ال�شيطان واأتباعه اإلى االأبد في 

ن  لِي�َض َوَمَلئَِكتِهِ" )اإنجيل َمتَّى 25: 41(. ولن يتمكَّ
ْ
ةِ الإِب اْلُمَعدَّ ةِ  دِيَّ

َ
اِر االأَب "النَّ

نوا من  المحكوم عليهم في ذلك ال�شجن االأبدي من الهرب. كما اأنهم لن يتمكَّ

دهم عليه رغم اأنه 
ُّ
اإلقاء اللَّوم على اهلل ب�شبب عقابه لهم الأنهم ا�شتمروا في تمر

باركهم بَمِلك كامل وباألف �شنة من الحياة المثالية على االأر�س. لذلك، لن 

يكون هناك اأي ُعذر لالإن�شان. 

و�شوف  االأبد.  اإلى  الحقيقي  الواحد  اهلل  ر�شالة  ة  حَّ �شِ َتْثُبت  �شوف  وبهذا، 

ا 
َّ

م "َواأَ الخروف.  حياة  �ِشْفر  في  ا�شمه  ُكِتَب  من  كّل  االأبد  اإلى  اهلل  مع  يبقى 

َوَعَبَدُة  َحَرُة  َوال�شَّ َناُة  َوالزُّ َواْلَقاتُِلوَن  وَن  ِج�شُ
َّ

َوالر اْلُموؤِْمنِيَن  َوَغْيُر  اْلَخائُِفوَن 

ذِي ُهَو  قَِدةِ بَِناٍر َوِكْبرِيٍت، الَّ َثاِن َوَجِميُع اْلَكَذَبةِ، َفَن�ِشيُبُهْم ِفي اْلُبَحْيَرةِ اْلُمتَّ
ْ

االأَو

ة اأخرى، 
َّ
ر راأ�شه القبيح َمر  ولن َيرفع ال�شَّ

261
انِي" )�ِشْفر الروؤيا 21: 8( اْلَمْوُت الثَّ

بل �شتخ�شع الخليقة كّلها هلل الواحد الحقيقي. 

َمَعُه إلى األبد!

ره عقل َب�َشر! وَّ ما �شيحدث بعد ذلك �شيكون اأروع من اأن َيَت�شَ

ا�ِس،  َماِء َقاِئاًل: ‘ُهَوَذا َم�ْشَكُن اهلِل َمَع النَّ ْوًتا َعِظيًما ِمَن ال�شَّ "َو�َشِمْعُت �شَ
َمَعُهْم  َيُكوُن  َنْف�ُشُه  َواهلُل  َلُه �َشْعًبا،  َيُكوُنوَن  َوُهْم  َمَعُهْم،  �َشَي�ْشُكُن  َوُهَو 

ِفي  َيُكوُن  اَل  َواْلَمْوُت  ُعُيوِنِهْم،  ِمْن  َدْمَعٍة  ُكلَّ  اهلُل  َو�َشَيْم�َشُح  َلُهْم.  اإِلًها 

االأُُموَر  نَّ 
َبْعُد، الأَ َما  َوَجٌع ِفي  َوَل  َراٌخ  َوَل �شُ ُحْزٌن  َيُكوُن  َوَل  َبْعُد،  َما 

َنُع ُكلَّ �َشْيٍء  �شْ
َنا اأَ �ِس: ‘َها اأَ

ْ
ْت.’ َوَقاَل اْلَجاِل�ُس َعَلى اْلَعر االأُوَلى َقْد َم�شَ

َجِديًدا!’" )�ِشْفر الروؤيا 21: 5-3(.

فان خليقة اهلل االأولى،  لين من العهد القديم َي�شِ وكما اأنَّ االأ�شحاحين االأوَّ

فان خليقته الجديدة. فبعد  فاإنَّ االأ�شحاحين االأخيرين من العهد الجديد َي�شِ

زوال ال�شيطان والخطيَّة والموت، �شوف َيرجع الكون اإلى َتناُغمه التام ال�شابق 

ة اأخرى فري�شة الخطيَّة. 
َّ
مع الخالق الُقدُّو�س. ولن ي�شقط الب�شر وال المالئكة َمر

ُه َيُكوُن َمَعُهْم اإِلًها َلُهْم". فقد تعلَّموا الدرو�س الالزمة "َواهلُل َنْف�شُ
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فهو  اآدم.  ة  خطيَّ تاأثيرات  اإزالة  من  اأكثر  هو  ما  على  اهلل  برنامج  َي�شتمل 

ة  �َشماويَّ اأج�شاد  ب على 
ّ
الر ل �شعب  َيْح�شُ "كّل �شيء جديًدا". و�شوف  �شيجعل 

وِحْقَبة  ة  مَّ
اأُ كّل  من  ون  المفديُّ َي�شترك  و�شوف  البهي.  ح�شوره  ُتالئم  دة  ُمَمجَّ

ة. كما اأنه �شيكون من دواعي �شرورنا –  زمنيَّة في برامج اهلل الرائعة واالأبديَّ

ا اأن  كموؤمنين – اأن َنحيا معه اإلى االأبد. و�شوف يكون من دواعي �شروره اأي�شً

نكون هناك. وعندها، �شُت�شبح عبارة "اهلل معنا" حقيقة دائمة. 

ِمثله تماًما!

ة  لن تتوقف ال�شركة الرائعة بين الفادي و�شعبه. فكّل ما فقده اآدم في الَجنَّ

ه اأ�شعاًفا ُم�شاعفة في الفردو�س ال�شماوي. عندما كان اهلل  االأر�شية �شَي�شتردُّ

لين قال:  ُجل االأوَّ
َّ
على و�شك خلق المراأة والر

َبِهَنا" )�ِشْفر التكوين 1: 26(. وَرتَِنا َك�شَ اَن َعَلى �شُ "َنْعَمُل االإِْن�شَ

ال�شماء  ة اهلل. و�شوف تمتلئ  راأينا، �شوف ي�شير كّل �شيء وفًقا لخطَّ وكما 

فاتهم. 
ُّ
جال الذين َعَك�شوا �شورته و�شبهه في �شخ�شّياتهم وت�شر

ِّ
بالن�شاء والر

. وقد ا�شتبق النبي 
ِّ
كما اأنَّ الخطيَّة لن تعود موجودة؛ بل �شُيختم �شعب اهلل بالِبر

َتْيَقْظُت  ا�شْ َذا  اإِ َبُع  اأَ�شْ َوْجَهَك.  اأَْنُظُر  َفبِاْلبِرِّ  اأََنا  ا  "اأَمَّ داود هذا الم�شهد حين قال: 

َبِهَك" )المزمور 17: 15(. ِب�سَ

االأبد  اإلى  َمختومين  المفديون  واالأطفال  والن�شاء  جال 
ِّ
الر يكون  و�شوف 

َنُهْم لَِيُكوُنوا  َبَق َفَعيَّ َبَق َفَعَرَفُهْم �شَ ذِيَن �شَ ب�شفتهم خليقة اهلل الجديدة: "الأَنَّ الَّ

وَرَة اْبنِهِ" )ر�شالة رومية 8: 29(. اِبِهيَن �سُ ُم�سَ

َنُكوُن.  �شَ َماَذا  َبْعُد   
ْ

ُيْظَهر َوَلْم  اهللِ،  اَلُد 
ْ

اأَو َنْحُن  االآَن  اُء،  االأَِحبَّ َها 
ُّ
"اأَي

)ر�شالة  ُهَو"  َكَما  َنَراُه  �شَ َنا  نَّ
الأَ ِمْثَلُه،  َنُكوُن  اأُْظِهَر  اإَِذا  ُه  نَّ

اأَ َنْعَلُم  َولِكْن 

 
ا االأولى 3: 2(. يوحنَّ

ِمْن أجله! 
د اهلل هو اإن�شاء ملكوته بين الب�شر بطريقة نعرف من  منذ البداية، كان َق�شْ

خاللها مجده، وطهارته، ومحّبته، وعدله، ورحمته، ونعمته. 

د اهلل هو افتقاد االأمم  وطوال هذه الحرب الطويلة مع ال�شيطان، كان َق�شْ

ب 
ّ
�ُشل 15: 14(. و�شوف ُيَحقِّق الر

ُّ
ْعًبا َعَلى ا�شمهِ" )اأعمال الر "لَِياأُْخَذ ِمْنُهْم �شَ

د الذي جاء اإلى هذه االأر�س لتحقيقه: �شعًبا َمفدًيا على �شورته يتمتَّع  الَق�شْ

ْكر.  ه اإلى االأبد من قلب يفي�س بالت�شبيح وال�شُّ ده، وُيِحبُّ بح�شوره، وُيَمجِّ

ة اأن  ويمكن للمرحلة الثالثة واالأخيرة من برنامج اهلل الإبطال لعنة الخطيَّ

تبداأ في اأية لحظة. فهل اأنت ُم�شتعد؟ وهل التفكير في المجيء الثاني للم�شيح 

ْعب؟
ُّ
يمالأ قلبك بالفرح اأَم بالر

ورغم اأنَّ الكتاب المقدَّ�س ُيَقدِّم لنا تو�شيحات كثيرة عن نهاية االأزمنة، اإالَّ 

اأنه ال ُيمكننا هنا اأن ُن�َشلِّط ال�شوء عليها في رحلتنا هذه َعْبر الكتاب المقدَّ�س. 

�شُيَحقِّق  بالثقة  الجدير  خالقنا  اأنَّ  َنْعَلم  اأن  المرحلة  هذه  في  َيكفينا  لذلك، 

ة الواردة في االأ�شحاح االأخير من كتابه:  الُنُبوَّ

َتُكوُن َلْعَنٌة َما ِفي َما َبْعد" )�ِشْفر الروؤيا 22: 3(. "َواَل 

29      المرحلة الثالثة: بَرنامج اهلل المستقبلي
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اإنَّ كلمة "ِيْن"  ر من خالل مفهوم الـ "ِيْن-َياْنغ".  َيْنُظر الكثيرون اإلى ال�شَّ

ُم�ْشِرق(.  )اأو  "ُم�ْشِم�س"  فتعني  "َياْنغ"  كلمة  ا  اأمَّ ُمْعِتم(.  )اأو  "َظليل"  َتعني 

ز  ولعلَّك راأيت يوًما رمز الـ "ِيْن-َياْنغ"؛ وهو عبارة عن دائرة فيها مزيج ُمَميَّ

على  ت�شتمل  القديمة  ال�شينّية  الفل�شفة  هذه  اأنَّ  ورغم  واالأبي�س.  االأ�شود  من 

ال�شواب  وبين  وال�شر،  الخير  بين  بو�شوح  ُتَميِّز  ال  اأنها  اإالَّ  الحقيقة،  بع�س 

والخطاأ، وبين الحياة والموت. فهي تنظر اإلى الخير وال�شر َك�ِشَمَتْين طبيعيَّتين 

 

لوجود االإن�شان. 

لكن كما راأينا �شابًقا، فاإنَّ الكتاب المقدَّ�س ُيَقدِّم َنْظَرة ُمختلفة عن الخير 

د الفكرة التي تقول باأنَّ االألم والحزن ُي�َشكِّالن جزًءا ال يتجزاأ  وال�شر. فهو ال ُيوؤيِّ

في  وا�شح  المقدَّ�س  الكتاب  اإنَّ  بل  دائًما.  هكذا  �شيظالَّن  واأنهما  الكون  من 

ربة قا�شية  ال�شر واالألم والموت �شَ ال�شاأن. ف�شوف ياأتي يوم يتلقَّى فيه  هذا 

وِّر الر�شم التالي برنامج اهلل غير  تجعلها تختفي من �شفحات التاريخ. وُي�شَ

القابل للتغيير: 

االأبد ]الزمن[االأزل

كّل �شيء َح�َشن]الخير/ال�شر[كّل �شي َح�َشن

للداللة  قو�شين  بين  مح�شور  و�َشر[  ]َخْير  من  الموؤلَّف  الراهن  الو�شع  اإنَّ 
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على اأّنه لن ي�شتمر اإلى االأبد.

الن واالأ�شحاحان االأخيران من الكتاب المقدَّ�س  وِّر االأ�شحاحان االأوَّ ُي�شَ

عالًما يخلو من الخطيَّة، عالًما يتمتَّع اهلل فيه بمحبة الب�شر وتمجيدهم له. غير 

َلين واالأ�شحاَحين  االأوَّ االأ�شحاَحين  ُيَنفِّذ خّطته ما بين هذين  اأننا نرى اهلل 

االأخيَرين حيث اإّنه ُيعالج ُم�شكلة الخطيَّة ولعنتها ليح�شل على �شعب َمفدي 

يعرفه وُيحبُّه وَيتوق اإلى تم�شية االأبدية معه. 

ة جيِّدة، فاإنَّ تاريخ الفداء له بداية، وو�شط، ونهاية: وكما هو حال اأّية ق�شَّ

البداية: �ِشْفر التكوين 1 و 2:
عالم كامل – قبل دخول ال�شر.

وؤيا 20:
ُّ
الوسط: من �ِشْفر التكوين 3 اإلى �ِشْفر الر

ل اهلل. عالم فا�شد – َتَدخُّ

وؤيا 21 و 22:
ُّ
النهاية: �ِشْفر الر

عالم كامل – بعد الق�شاء على ال�شر. 

ِسْفر النِّهايات

ْفر  ْفر االأول من الكتاب المقدَّ�س ُيدعى "�ِشْفر البدايات"، فاإنَّ ال�شِّ كما اأنَّ ال�شِّ

االأخير من الكتاب المقدَّ�س ُيدعى "�ِشْفر النهايات". 

ِسْفر التَّكوين
بداية كّل �شيء	•

خلق ال�شماء واالأر�س	•

خلق ال�شم�س من اأجل االأر�س	•

اختبار ال�شيطان االأول لالإن�شان 	•

دينونة اهلل االأوىل	•

دخول اخلطيَّة واملوت	•

ؤيا ِسْفر الرُّ
نهاية كّل �شيء	•

خلق ال�شماء واالأر�س اجلديدَتني	•

اهلل هو نور ال�شماء	•

اختبار ال�شيطان االأخري لالإن�شان	•

دينونة اهلل االأخرية 	•

اإْبطال اخلطيَّة واملوت	•



حلة الُجزء الثالث: نهاية الرِّ 394395

"اآدم االأول" يفقد �ُشلطانه	•
اهلل َيِعُد ب�شحق ال�شيطان	•

احَلَمل االأول ُيْذَبح	•

 االإن�شان ُيطَرد من الفردو�س االأر�شي	•

االإن�شان ُمنف�شل عن �شجرة احلياة	•

الب�رش ُمنف�شلون عن اهلل	•

"اآدم االأخري" ي�شتعيد �ُشلطانه	•
ح ال�شيطان يف ُبحرية النار	•

ْ
َطر

د	• جَّ َحَمل اهلل ُيَ

االإن�شان يف الفردو�س ال�شماوي	•

االإن�شان ياأكل من �شجرة احلياة	•

الب�رش امُلَخلَّ�شون مع اهلل اإىل االأبد	•

د المزيد والمزيد؛ لِكْن ما يهمنا هنا هو اأن نفهم 
ْ
ُيمكننا اأن ن�شتمر في �َشر

الفكرة الرئي�شية. 

الرؤيا

ة اهلل التي �شتكون  ل في "نهاية" ق�شَّ فيما ُنكمل رحلتنا مًعا، نود اأن نتاأمَّ

المقدَّ�س  الكتاب  االأخير من  ْفر  ال�شِّ يبداأ  – بداية جديدة.  االأمر  في حقيقة   –
بهذه الكلمات:

اأَْن  اُه اهلُل، لُِيرَِي َعبِيَدُه َما اَل ُبدَّ 
َّ
ي اإِ َطاُه 

ْ
ذِي اأَع وَع اْلَم�ِشيِح، الَّ "اإِْعاَلُن َي�شُ

ِهَد  �شَ ذِي  الَّ ا،  يوحنَّ لَِعْبدِهِ  َمَلِكهِ  بَِيدِ  �ِشًل 
ْ

ُمر َنُه  َوَبيَّ َقرِيٍب،  َعْن  َيُكوَن 

َيْقَراأُ  ذِي  لِلَّ ُطوَبى   .
ُ
َراآه َما  بُِكلِّ  اْلَم�ِشيِح  وَع  َي�شُ َهاَدةِ  َوبِ�شَ اهللِ  بَِكلَِمةِ 

نَّ 
الأَ ِفيَها،  َمْكُتوٌب  ُهَو  َما  َوَيْحَفُظوَن  ةِ،  ُبوَّ النُّ اأَْقَواَل  َمُعوَن  َي�شْ ذِيَن  َولِلَّ

َواِت، 
ْ

ِمَن االأَم اْلبِْكرِ  االأَِميِن،  اِهدِ  ال�شَّ اْلَم�ِشيِح  وَع  َي�شُ َوِمْن  َقرِيٌب.  اْلَوْقَت 

ِبَدِمهِ،  َخَطاَياَنا  ِمْن  َلَنا  َغ�سَّ َوَقْد  َنا،  َحبَّ
اأَ ذِي  الَّ �ِض: 

ْ
االأَر ُمُلوِك  َوَرئِي�ِض 

ْلَطاُن اإلى اأََبدِ الآِبدِيَن.  اأَِبيهِ، َلُه اْلَمْجُد َوال�سُّ َوَجَعَلَنا ُمُلوًكا َوَكَهَنًة هللِ 

َطَعُنوُه،  ذِيَن  َوالَّ َعْينٍ،  ُكلُّ  َتْنُظُرُه  َو�سَ َحاِب،  ال�سَّ َمَع  ِتي  َياأْ ُهَوَذا  اآِميَن. 

َواْلَياُء،  االأَلُِف  ُهَو  ‘اأََنا  اآِميَن.  َنَعْم  �ِض. 
ْ

االأَر َقَبائِِل  َجِميُع  َعَلْيهِ  َوَيُنوُح 

اْلَقاِدُر  َياأْتِي،  ذِي  َوالَّ ذِي َكاَن  َوالَّ اْلَكائُِن  بُّ 
َّ

َهاَيُة’ َيُقوُل الر َوالنِّ اْلَبَِداَيُة 
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ٍء" )�ِشْفر الروؤيا 1: 3-1، 8-5(.

ْ
ي َعَلى ُكلِّ �شَ

ا الذي كان اأحد التالميذ االثني ع�شر  اأوحى اهلل بهذه الكلمات للر�شول يوحنَّ

 وبعد مرور �شتة عقود على 
264

الذين تبعوا ي�شوع اأثناء خدمته على االأر�س.

ْفر  ا بكتابة هذا ال�شِّ اإلى يوحنَّ اإلى ال�شماء، اأوحى الروح الُقُد�س  �شعود ي�شوع 

االأخير من كتاب اهلل. 

ْفر الرائع َيك�شف لنا عن اأحداث ال  فهذا ال�شِّ كلمة "روؤيا" تعني "الك�شف". 

رها. وهو ُيرينا كيف اأنَّ اهلل �شُيبرئ ا�شمه وي�شتعيد ذلك  وُّ ي�شتطيع اأي ب�شر َت�شَ

بع�س  ُيلقي  ْفر  ال�شِّ هذا  اأنَّ  كما  الخطيَّة.  ب�شبب  االإن�شان  فقده  الذي  لطان  ال�شُّ

ال�شوء على الفردو�س. 

الَعْرش

َلْمَحة  �ُشكناه  َيلمحوا مكان  اأن  وُر�ُشله  اأنبيائه  لفئة �شغيرة من  اهلل  اأتاح 

ا فراأى ذلك بو�شوح تام، وكتب:  ا الر�شول يوحنَّ خاطفة. اأمَّ

ذِي  الَّ ُل 
َّ

االأَو ْوُت  َوال�شَّ َماِء،  ال�سَّ ِفي  َمْفُتوٌح  َباٌب  َواإَِذا  ُت 
ْ
َنَظر هَذا  "َبْعَد 

اأَْن  ُبدَّ  اَل  َما  َفاأُِرَيَك  ُهَنا  اإلى  َعْد  ‘ا�شْ َقائًِل:  َمِعي  ُم  َيَتَكلَّ َكُبوق  ِمْعُتُه  �شَ

ِفي  وٌع  َمْو�سُ َعْر�سٌ  َذا  َواإِ وِح، 
ُّ

الر ِفي  ُت 
ْ

�ِشر َولِْلَوْقِت  هَذا.’  َبْعَد  َي�ِشيَر 

�ِشْبَه َحَجرِ  اْلَمْنَظرِ  ِفي   
ُ

الِ�ض
َ

اْلج َوَكاَن   . َجالِ�سٌ اْلَعْر�ِس  َوَعَلى  َماِء،  ال�سَّ

ِفي  �ِض 
ْ

اْلَعر َحْوَل  ُقَزَح  َوَقْو�ضُ   ،]
265

]حجران كريمان َواْلَعقِيِق  ِب  اْلَي�شْ

د" )�ِشْفر الروؤيا 4: 3-1(.
ُّ

ُمر اْلَمْنَظرِ �ِشْبُه الزُّ

اجتهد يوحنَّا في و�شف مكان العر�س في ال�شماء. فقد كان الم�شهد بديًعا 

قائلة:  تن�شد  اهلل  عر�س  حول  ُتَحلِّق  التي  المالئكة  وكانت  االألباب.  يخلب 

ذِي َكاَن َواْلَكائُِن  ٍء، الَّ
ْ

ي بُّ االإِلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ �شَ
َّ

، الر و�سٌ ، ُقدُّ و�سٌ ، ُقدُّ و�سٌ "ُقدُّ
ذِي َياأْتِي" )�ِشْفر الروؤيا 4: 8(. الَّ

َ
و

ا اإنَّ ما راآه كان �شبيًها بع�س ال�شيء بما راآه على االأر�س، ولكنه  قال يوحنَّ

يفوقه جمااًل وروعًة بما ال ُيقا�س. كما اأنه راأى مكاًنا ُي�ِشعُّ منه نور �شاطع، 

30      نَْظَرة إلى الِفْرَدوس
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ي  ُتَدوِّ اأ�شواًتا  �شمع  فقد  ذلك  على  عالوة  و�شفها.  َيْع�ُشر  بديعًة  األواًنا  وراأى 

اأَ�َشَر قلب  اأكثر ما  اأنَّ  الفرح والت�شبيح. غير  ُتَعبِّر عن  اأخرى  عد واأ�شواًتا 
َّ
كالر
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يوحنَّا كان ذلك الجال�س على العر�س.

َفَرح غاِمر!

يدعو  بع�شها  مختلفة  وطرق  باأ�شكال  الفردو�س  االأر�س  ديانات  وِّر  ُت�شَ

الر�شوم  بع�س  في  الحال  هي  كما  لل�شحك  يدعو  االآخر  وبع�شها  َجر  لل�شَّ

كة: اأ�شخا�س يجل�شون على الغيوم ويعزفون على القيثارات. لِكنَّ هذا 
ِّ
المتحر

ا يقوله الكتاب المقدَّ�س عن مكان �ُشكنى اهلل المجيد.  بعيد كّل الُبعد عمَّ

وِّر الفردو�س وكاأنه حديقة يجل�س في و�شطها  كما اأنَّ بع�س الديانات ُت�شَ

ا.  الرجال ويتمتَّعون بالَمَلذَّات الِح�ِشيَّة. لِكنَّ هذه الفكرة لي�شت �شحيحة اأي�شً

ب ي�شوع على االأر�س، قال عن الموؤمنين في الفردو�س اإنهم 
ّ
فعندما كان الر

)اإنجيل  َماءِ"  ال�شَّ ِفي  اهللِ  َكَمَلئَِكةِ  َيُكوُنوَن  َبْل  ُجوَن،  َيَتَزوَّ َواَل  ُجوَن  ُيَزوِّ ""اَل 
َمتَّى 22: 30(.

َي�شوده  مكان  وهو  اهلل.  حول  �شيٍء  كّل  فيه  َيَتَمْحَور  مكان  هو  الفردو�س 

ر اهلل ونتيجة  الفرح الغامر وال�شعادة التي ال تو�شف نتيجة التواجد في َمْح�شَ

ا  المحبة التي ال تن�شب. وهو مكان َتتَِّخذ فيه العالقات طابًعا اأ�شمى جًدا ممَّ

االأر�شي  الزواج  م اهلل  مَّ المثال، لقد �شَ االأر�س. فعلى �شبيل  كانت عليه على 

ب و�شعبه 
ّ
لكي ُيعطينا لمحة خاطفة عن العالقة المجيدة التي �شتن�شاأ بين الر

الَمفدي طوال االأبدية. لذلك فاإنَّ اأنجح العالقات الزوجّية االأر�شّية تقف عاجزة 

الموؤمنون  بهما  �شيتمتَّع  اللذين  المقدَّ�شة  فقة 
ِّ
والر الغامر  الفرح  تمثيل  عن 

 الَعِظيمِ" 
ِّ

ر ف هذه العالقة  بـ "ال�شِّ الُمتَّحدون مع الم�شيح. والكتاب المقدَّ�س َي�شِ

اِء ُعْر�ِس اْلَخُروِف!"  يَن اإلى َع�سَ )ر�شالة اأف�ُش�س 5: 32( ويقول "ُطوَبى لِْلَمْدُعوِّ

ر الرب. )�ِشْفر الروؤيا 19: 9(. وهكذا، فالفردو�س يعني الوجود في َمْح�شَ

اأكثر  اأنَّ المالئكة التي ُخِلَقت ُمنذ القديم ُمنده�شة االآن بح�شور اهلل  وكما 

من اأي وقت م�شى، فاإنَّ بني اآدم الَمفديِّين �شيحتاجون اإلى االأبدية باأ�شرها 

ب اإلهنا، وحكمته، وكماله!
ّ
الإدراك روعة الر

 اأَْكَثُر 
َ

هلُل ِعْندِي! َما اأَْكَثَر ُجْمَلَتَها! اإِْن اأُْح�ِشَها َفِهي "َما اأَْكَرَم اأَْفَكاَرَك َيا اَ
َتْيَقْظُت َواأََنا َبْعُد َمَعَك" )المزمور 139: 18-17(.

ْ
ْمِل. ا�ش

َّ
ِمَن الر

لن  ب 
ّ
الر ر  َمْح�شَ في  وجودنا  ب�شبب  �شَيْغُمُرنا  الذي  الفرح  فاإنَّ  وهكذا، 

اأَْم ال، بل ما اإذا  َجر  ا �شن�شُعر بال�شَّ ينتهي اأو ينق�س. فال�شوؤال لي�س ما اإذا ُكنَّ

ن من َحْجب اأنظارنا عنه للحظة واحدة!  ا �شنتمكَّ ُكنَّ

دِ" 
َ
ُرورٍ. ِفي َيِمينَِك نَِعٌم اإلى االأَب بِيَل اْلَحَياةِ. اأََماَمَك �ِسَبُع �سُ ُفنِي �شَ

ِّ
"ُتَعر

)المزمور 16: 11(.

َجماعة الَمْفِديِّين

ا  ب الجال�س على العر�س، فقد راأى اأي�شً
ّ
ا لمح الر اإلى جانب اأنَّ الر�شول يوحنَّ

جماعة الَمْفِديِّين. 

ُه، ِمْن ُكلِّ الأَُمِم  َحٌد اأَْن َيُعدَّ َتِطْع اأَ  َلْم َي�شْ
ٌ

ُت َواإَِذا َجْمٌع َكثِير
ْ

"َبْعَد هَذا َنَظر
وِف، 

ُ
اْلَخر َواأََماَم  �ِض 

ْ
اْلَعر اَم 

َ
اأَم َواِقُفوَن  َوالأَْل�ِسَنةِ،  ُعوِب  َوال�سُّ َواْلَقَباِئِل 

ُرُخوَن  َي�شْ َوُهْم  ْخِل  النَّ َعُف  �شَ دِيِهْم 
ْ
اأَي َوِفي  بِي�ٍض  بِثَِياٍب  بِلِيَن 

ْ
ر ُمَت�شَ

�ِض 
ْ

اْلَعر َعَلى  اْلَجالِ�ِض  الإِلِهَنا  ‘اْلَخَل�ضُ  َقائِلِيَن:  َعِظيٍم  ْوٍت  بِ�شَ

َولِْلَخُروِف’" )�ِشْفر الروؤيا 7: 10-9(.

و�شعوبها من خالل  االأر�س  اأمم  بُمباركة جميع  اهلل  َتْذُكر كيف وعد  هل 

 لقد �شمح اهلل ليوحنَّا 
267

الُمَخلِّ�س المولود من ن�شل اإبراهيم واإ�شحق ويعقوب؟

�شعوب  جميع  تقف  ف�شوف  وعده.  تنفيذ  على  لي�شهد  الم�شتقبل  اإلى  بالنظر 

االأر�س واأُممها وجماعاتها اأمام عر�س اهلل. كما اأنَّ جماعة الَمْفِديِّين �شتقف 
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َرها من الموت االأبدي ويمنحها 
ِّ
ُم�َشبِّحًة وعابدًة الَخروف الذي �َشَفك دمه لُيَحر

الحياة االأبدية.  

ُذِبْحَت  َك  لأَنَّ  ... اأَْنَت  َتِحق  ‘ُم�سْ نِيَمًة َجدِيَدًة َقائِلِيَن: 
ْ

َتر ُموَن  َيَتَرنَّ "َوُهْم 
ٍة، َوَجَعْلَتَنا الإِلِهَنا 

َّ
ْعٍب َواأُم اٍن َو�شَ َتَرْيَتَنا هللِ بَِدِمَك ِمْن ُكلِّ َقبِيَلةٍ َولِ�شَ َوا�سْ

ْوَت َمَلئَِكةٍ  ِمْعُت �شَ ُت َو�شَ
ْ

�ِض.’ َوَنَظر
ْ
َنْملُِك َعَلى االأَر ُمُلوًكا َوَكَهَنًة، َف�شَ

َرَبَواِت  َعَدُدُهْم  َوَكاَن  ُيوِخ،  َوال�شُّ َواْلَحَيَواَناِت  �ِض 
ْ

اْلَعر َحْوَل  َكثِيرِيَن 

اْلَخرُوُف  ُهَو  َتِحق  ‘ُم�سْ َعِظيمٍ:  ْوٍت  بِ�شَ َقائِلِيَن  اأُُلوٍف،  َواأُُلوَف  َرَبَواٍت 

َواْلَمْجَد  َواْلَكَراَمَة  َة  َواْلُقوَّ َواْلِحْكَمَة  َواْلِغَنى  اْلُقْدَرَة  ُخَذ  َياأْ اأَْن  اْلَمْذُبوُح 

َواْلَبَرَكَة!’" )�ِشْفر الروؤيا 5: 12-9(. 

 ! هذا هو فاديَّ

وب:  قبل اأربعة اآالف �شنة تقريًبا، قال النبي اأيُّ

�ِض َيُقوُم، 
ْ
، َواالآِخَر َعَلى االأَر [ َحيٌّ ي ]فاِديَّ ا اأََنا َفَقْد َعلِْمُت اأَنَّ َولِيِّ مَّ

"اأَ
ذِي اأََراُه اأََنا لَِنْف�ِشي،  دِي اأََرى اهلَل. الَّ َوَبْعَد اأَْن ُيْفَنى ِجْلدِي هَذا، َوِبُدوِن َج�سَ

َوَعْيَناَي َتْنُظَراِن َوَلْي�َض اآَخُر. اإلى ذلَِك َتُتوُق ُكْلَيَتاَي ِفي َجْوِفي!" )�ِشْفر 

وب 19: 27-25(. اأيُّ

وب؟ وهل تعرفه كفاٍد لك؟  هل َيتوق قلبك لروؤية اهلل كاأيُّ

اأنني  ورغم  الراأي.  وب  اأيُّ النبي  ُي�شاطرون  الحقيقيين  الموؤمنين  اإنَّ جميع 

ال اأ�شتطيع اأن اأتكلَّم نيابة عنك، اإالَّ اأنني ُمتيقِّن من اأنني �شاأرى فاِديَّ وجًها 

ْجلِي"  الأَ ُه  َنْف�شَ َلَم  َواأَ�شْ نِي  بَّ َ
اأَح ذِي  الَّ اهللِ،  ن 

ْ
"اب واأتكلَّم مع  اأم�شي  لوجه! ف�شوف 

ة 2: 20(. )ر�شالة غالطيَّ

نعم، اإّنني اأتطلَّع ب�شوق لق�شاء اأوقات رائعة من ال�شركة مع �شعب اهلل من 

في  �شبقوني  الذين  واالأ�شدقاء  العائلة  اأفراد  ذلك  في  بما  وع�شر  جيل  كّل 

ا من  الذهاب عند الرب. كما اأنني اأتمنى من اأعماق قلبي اأن تكون اأنت اأي�شً

بين هوؤالء االأ�شخا�س. لِكنَّ اأكثر ما اأتوق اإليه هو اأن اأرى ي�شوع الذي َخلَّ�شني 

وَفداني من دينونة الخطيَّة! 

ب 
ّ
ل فيها هي اأنَّ الر اإحدى الحقائق المده�شة التي يحاول ذهني اأن يتاأمَّ

ي�شوع  اعتقال  فيها  َتمَّ  التي  الليلة  ففي  معه!  االأبدية  اأم�شي  اأن  ُيريدني 

لَّى قائاًل:  لبه، �شَ لُمحاكمته و�شَ

اأَُكوُن  َحْيُث  َمِعي  َيُكوُنوَن  اأَْعَطْيَتنِي  ذِيَن  الَّ اأَنَّ هوؤَُلِء  اأُرِيُد  الآُب  َها  "اأَيُّ
 " اْلَعاَلمِ اءِ  َك اأَْحَبْبَتنِي َقْبَل اإِْن�شَ نَّ

ذِي اأَْعَطْيَتنِي، الأَ اأََنا، لَِيْنُظُروا َمْجدِي الَّ

ا 17: 24(. )اإنجيل يوحنَّ

اأنه لن ُيجبرك  وهذا هو ُلبُّ ر�شالة اهلل. فقد خلق الب�شر ليكونوا معه، غير 

على قبول عر�شه هذا. فهو يترك الخيار لك: 

َدْو�ِض 
ْ

ِط ِفر تِي ِفي َو�شَ َجَرةِ اْلَحَياةِ الَّ ْعِطيهِ اأَْن َياأُْكَل ِمْن �شَ اأُ "َمْن َيْغلُِب َف�شَ
ُن اهللِ؟" 

ْ
وَع ُهَو اب نَّ َي�شُ

ذِي ُيوؤِْمُن اأَ ذِي َيْغلُِب اْلَعاَلَم، اإِالَّ الَّ اهللِ ... َمْن ُهَو الَّ

ا االأولى 5: 5(. )�ِشْفر الروؤيا 2: 7، ر�شالة يوحنَّ

المسكن األبدي الكامل

اللَّْمَحة  تفا�شيل  المقدَّ�س  الكتاب  من  االأخيران  االأ�شحاحان  لنا  ن  ُيَدوِّ

الموؤمنون من  الذي �شيعي�س فيه  االأبدي  ا للم�شكن  راآها يوحنَّ التي  الخاطفة 

كّل ع�شر مع خالقهم وفاديهم لي�شتركوا في كّل ما اأََعدَّه ل�شعبه.  

�ضَ 
ْ
َواالأَر االأُوَلى  َماَء  ال�شَّ نَّ 

الأَ َجدِيَدًة،  ا  ْر�سً َواأَ َجدِيَدًة  َماًء  �سَ ُت 
ْ
َراأَي "ُثمَّ 

ُت اْلَمدِيَنَة 
ْ
َراأَي ا  َتا، َواْلَبْحُر اَل ُيوَجُد ِفي َما َبْعُد. َواأَنا يوحنَّ االأُوَلى َم�شَ

َماءِ ِمْن ِعْندِ اهللِ" )�ِشْفر الروؤيا  لِيَم اْلَجدِيَدَة َناِزَلًة ِمَن ال�شَّ �شَة اأُوُر�شَ المقدَّ

.)2-1 :21
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باأر�شنا  ِحد  لَتتَّ اهلِل"  ِعْنِد  ِمْن  َماِء  ال�شَّ "ِمَن  المجيدة  المدينة  تنزل  �شوف 

الجديدة. ولن يكون لالأر�س الجديدة بحر )"َواْلَبْحُر اَل ُيوَجُد ِفي َما َبْعُد"(، وال 

ات ُمنف�شلة بع�شها عن بع�س. 
َّ
قار

َبْعُد،  ِفي َما  َيُكوُن  َل  َواْلَمْوُت  ُعُيوِنِهْم،  ِمْن  َدْمَعةٍ  ُكلَّ  اهلُل  ُح  َيْم�سَ "َو�سَ
وَر االأُوَلى َقْد 

ُ
نَّ االأُم

َراٌخ َوَل َوَجٌع ِفي َما َبْعُد، الأَ َوَل َيُكوُن ُحْزٌن َوَل �سُ

ْت" )�ِشْفر الروؤيا 21: 4(. َم�شَ

�شوف يكون كّل �شيء كاماًل، و�شوف تكون المدينة ال�شماوية َمجيدة اإلى 

ُره. فحتى الر�شول يوحنَّا وجد �شعوبة في و�شفها: وُّ ُعب َت�شَ َحدٍّ َي�شْ

�ِض. َفَقا�ضَ اْلَمديَنَة 
ْ

َعًة، ُطوُلَها بَِقْدرِ اْلَعر وَعًة ُمَربَّ "َواْلَمدِيَنُة َكاَنْت َمْو�سُ
وُل  الطُّ كيلومتر[.   2200[ َغْلَوة  اأَْلَف  َر  َع�شَ  

ْ
اْثَني اَفَة  َم�شَ َبةِ  بِاْلَق�شَ

َبِعيَن 
ْ
َواأَر َبًعا 

ْ
َواأَر ِمَئًة  وَرَها:  �شُ َوَقا�ضَ  اِوَيٌة.  َت�شَ

ُ
م تَِفاُع 

ْ
َواالر �ضُ 

ْ
َواْلَعر

ٍب، َواْلَمدِيَنُة  ورَِها ِمْن َي�شْ  �شُ
ُ
اٍن اأِي اْلَمَلُك. َوَكاَن بَِناء ِذَراًعا، ِذَراَع اإِْن�شَ

َنٌة بُِكلِّ َحَجرٍ  ُمَزيَّ اْلَمدِيَنةِ  ورِ  اُت �شُ ا�شَ َواأَ�شَ  .
ٍّ

َنقِي  �ِشْبُه ُزَجاٍج 
ٌّ

َنقِي َذَهٌب 

 . َي�ضُ
ْ
اأَب الُِث َعقِيٌق  انِي َياُقوٌت اأَْزَرُق. الثَّ ٌب. الثَّ ُل َي�شْ

َّ
ا�ضُ االأَو َكرِيٍم. االأ�شَ

ابُِع  اِد�ضُ َعقِيٌق اأَْحَمُر. ال�شَّ . ال�شَّ
ٌّ

 اْلَخاِم�ُض َجَزٌع َعقِيقِي
ٌّ

ٌد ُذَبابِي
ُّ

ابُِع ُزُمر
َّ

الر

ُر.  َفُر. اْلَعا�ِشُر َعقِيٌق اأَْخ�شَ  َياُقوٌت اأَ�شْ
ُ

ا�شِع . التَّ
ٌّ

ٌد �ِشْلقِي
ُّ

اِمُن ُزُمر َجٌد. الثَّ
ْ

َزَبر

َر َباًبا اْثَنَتا  ٌت. َواالْثَنا َع�شَ َر َجَم�شْ انِي َع�شَ . الثَّ
ٌّ

َر ا�شماْنُجونِي اْلَحاِدي َع�شَ

وُق اْلَمدِيَنةِ  ُلوؤٍَة َواِحَدٍة. َو�سُ ْ َواِب َكاَن ِمْن ُلوؤ
ْ
ُلوؤًة، ُكلُّ َواِحدٍ ِمَن االأَب َرَة ُلوؤْ َع�شَ

بَّ اهلل اْلَقاِدَر َعَلى 
َّ

 ِفيَها َهْيَكًل، الأَنَّ الر
َ
اٍف. َوَلْم اأَر فَّ َذَهٌب َنقِيٌّ َكُزَجاٍج �سَ

ْم�ِض َواَل اإلى  ٍء، ُهَو َواْلَخُروُف َهْيَكُلَها. َواْلَمدِيَنُة اَل َتْحَتاُج اإلى ال�شَّ
ْ

ي ُكلِّ �شَ

اْلَقَمرِ لُِي�ِشيَئا ِفيَها، لأَنَّ َمْجَد اهللِ َقْد اأَناَرَها، َواْلَخُروُف �ِسَراُجَها. َوَتْم�ِشي 

�ِض َيِجيُئوَن بَِمْجدِِهْم َوَكَراَمتِِهْم 
ْ
�ِشيَن بُِنورَِها، َوُمُلوُك االأَر ُعوُب اْلُمَخلَّ �شُ

ا َوَكذًِبا، اإلَّ اْلَمْكُتوِبيَن  َنُع َرِج�شً ٌء َدنِ�ٌض َواَل َما َي�شْ
ْ

ي اإَِلْيَها. َوَلْن َيْدُخَلَها �شَ

ِفي �ِسْفر َحَياِة اْلَخُروِف" )�ِشْفر الروؤيا 21: 24-16، 27(.

وهكذا، �شوف تكون هذه المدينة الهائلة َمجيدة في كّل تفا�شيلها. فحتى 

". فقد َتمَّ ت�شميم كّل �شيء 
ٍّ

 �ِشْبه ُزَجاٍج َنقِي
ّ

�شوارعها �شتكون من "َذَهب َنقِي

فيها ليعك�س مجد الرب. 

نف�شه هو هيكلها وم�شدر  ب 
ّ
الر الأنَّ  �شم�س  للمدينة هيكل وال  يكون  ولن 

الذي  بذاك  �شُت�شيء  ال�شماء  اأنَّ  كما  �ِشَراُجَها".  "َواْلَخُروُف  الوحيد:  نورها 

الذي  النور  نور". و�شوف يكون  "لَِيُكْن  الخلق:  اأيام  االأول من  اليوم  قال في 

ُي�شيء المدينة هو نف�شه النور البهي الذي �َشَطَع في ُقْد�س االأقدا�س في خيمة 

االجتماع، وفي الهيكل، وفي �شخ�س ي�شوع الذي قال عن نف�شه: "اأََنا ُهَو ُنوُر 

ا 8: 12(. اْلَعاَلِم" )اإنجيل يوحنَّ

االأقدا�س  )كُقد�س  ب  ُمَكعَّ �شكل  على  ال�شماوية  المدينة  هذه  تكون  �شوف 

 2200 المدينة وعر�شها وُعلُّوها  ال�شماء( حيث �شيبلغ طول  اإلى  الذي يرمز 

كيلومتًرا في كافة االتجاهات. وعلى ما يبدو، �شوف َتعلو المدينة فوق طبقة 

ال�شتراتو�شفير لالأر�س الجديدة لت�شل اإلى الطبقات االأعلى من الف�شاء. 

ال�شتيعاب  كافية  المجيد  الم�شكن  هذا  م�شاحة  تكون  �شوف  كذلك، 

تلك  ليمالأوا  هناك  الجميع  يكون  لن  َلِكْن  االأر�س.  على  ُولد  �شخ�س  كّل 

الذين  فاالأ�شخا�س  اْلَخُروِف".  َحَياةِ  �ِشْفر  ِفي  اْلَمْكُتوبِيَن  "اإِالَّ  الم�شاحة: 

الذين  ُهم  االأر�س  اأثناء حياتهم على  الحقيقي وبخال�شه  الواحد   اآمنوا باهلل 

�شيوجدون فيها. 

وؤيا الحديقة التي �ُشَتَزيِّن المدينة: 
ُّ
ُف االأ�شحاح االأخير من �ِشْفر الر ُثمَّ َي�شِ

�ِض اهللِ 
ْ

وٍر، َخاِرًجا ِمْن َعر اِفًيا ِمْن َماءِ َحَياٍة اَلِمًعا َكَبلُّ انِي َنْهًرا �شَ
َ
"َواأَر

َجَرُة  �سَ ُهَناَك،  َوِمْن  ُهَنا  ِمْن  ْهرِ  النَّ َوَعَلى  وِقَها  �شُ ِط  َو�شَ ِفي  َواْلَخُروِف. 

�ضُ اهللِ َواْلَخُروِف َيُكوُن ِفيَها، 
ْ

َحَياةٍ... َواَل َتُكوُن َلْعَنٌة َما ِفي َما َبْعُد. َوَعر

َيْنُظُروَن َوْجَهُه، َوا�شمُه َعَلى ِجَباِهِهْم. ...َوُهْم  َوَعبِيُدُه َيْخدُِموَنُه. َوُهْم �شَ

دِ االآبِدِيَن" )�ِشْفر الروؤيا 22: 5-1(.
َ
َيْملُِكوَن اإلى اأَب �سَ

30      نَْظَرة إلى الِفْرَدوس



حلة الُجزء الثالث: نهاية الرِّ 402403

ة الُمكتملة الِقصَّ

ة اهلل دورة كاملة.  لقد داَرت ق�شَّ

َجَرُة َحَياةٍ".  ْهرِ ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك، �سَ وِقَها َوَعَلى النَّ ِط �شُ "ِفي َو�شَ

ما بداأ في َجنَّة بديعة �شينتهي في مدينة رائعة فيها حديقة َخالَّبة. لكن 

معرفة  �شجرة  ال�شماوي  الفردو�س  يحتوي  لن  َعْدن،  َجنَّة  من  النقي�س  على 

اء عنها عندما  الخير وال�شر، بل �شيحتوي �شجرة الحياة التي انف�شل اآدم وحوَّ

اأخطاآ. و�شوف تكون القدا�شة والحياة االأبدية الخياَرين الوحيَدين في المدينة 

من  �شفحة  وُيم�شي  واالآالم  التجارب  زمن  ينتهي  �شوف  كذلك  ال�شماوية. 

�شفحات التاريخ. 

َيْنُظُروَن  �ضُ اهللِ َواْلَخُروِف َيُكوُن ِفيَها، َوَعبِيُدُه َيْخدُِموَنُه. َوُهْم �سَ
ْ

"َوَعر
َيْملُِكوَن اإلى اأََبدِ الآِبدِيَن". َوْجَهُه ... َوُهْم �سَ

لكي  "َحَمل اهلل"  الذي دفعه  الغالي  الثمن  االأبدية  َيْن�َس �شعب اهلل في  لن 

لهم لق�شاء االأبدية معه.  يفدي نفو�شهم العاجزة من الدينونة، ولكي يوؤهِّ

َمة الدائمة لبيت  ِركة الطيِّبة التي ال َتنقطع هي ال�شِّ كذلك، �شوف تكون ال�شَّ

ب معنا ووجودنا معه اأروع جًدا من اأي 
ّ
ب و�شعبه. و�شوف يكون وجود الر

ّ
الر

اء اأن َيختبراه لو اأنهما لم َي�ْشُقطا في الخطيَّة.  �شيء كان ُيمكن الآدم وحوَّ

في  الجواب  َيْكُمن  جًدا؟  رائعة  بالرب  عالقتنا  �شتكون  لماذا  لكن 
 

كلمة "ِفداء".

ذِي  تِهِ، الَّ ِن َمَحبَّ
ْ
ةِ، َوَنَقَلَنا اإلى َمَلُكوِت اب

َ
ْلم ْلَطاِن الظُّ ذِي اأَْنَقَذَنا ِمْن �شُ "الَّ

َلَنا ِفيهِ اْلفَِداُء، بَِدِمهِ ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا" )ر�شالة كولو�شي 1: 14-13(.

فهل هناك اأروع من اأن َيِتمَّ اإنقاذنا – نحن الذين َتَعدَّينا على نامو�س اهلل 

– من اأ�شواأ م�شير قادنا اإليه الموت والخطيَّة، وَنْقُلنا اإلى اأف�شل مكان لن�شير 
مواطنين في ملكوت اهلل حيث ي�شود النور والحب؟ 

اأََعدَّه خالقنا وفادينا لكّل َمن يثق به وحده لخال�شه. فبدافع  هذا هو ما 

الجحيم  من  العاجزين  الخطاة  فدى  الكريم،  دمه  وبوا�شطة  العظيمة  محّبته 

َلُهم لل�شماء.  هَّ
واأَ

وُتَقدِّره  �شتتذكره  التي  الفداء  ة  ق�شَّ الرائعة؛  الكاملة  ة  الق�شَّ هي  هذه 

 

طوال االأبدية. 

ُكلِّ  ِمْن  ُه،  َيُعدَّ اأَْن  َحٌد  اأَ َتِطْع  َي�سْ َلْم  َكثِيٌر  َجْمٌع  َواإَِذا  ُت 
ْ
َنَظر هَذا  "َبْعَد 

اَم 
َ

َواأَم �ِض 
ْ

اْلَعر اَم 
َ

اأَم َواِقُفوَن  َوالأَْل�ِسَنةِ،  ُعوِب  َوال�سُّ َواْلَقَباِئِل  الأَُمِم 

َوُهْم  ْخِل  النَّ َعُف  �شَ دِيِهْم 
ْ
اأَي َوِفي  بِي�ٍض  بِثَِياٍب  بِلِيَن 

ْ
ر ُمَت�شَ اْلَخُروِف، 

�ِض 
ْ

ْوٍت َعِظيٍم َقائِلِيَن: ‘اْلَخَل�ضُ الإِلِهَنا اْلَجالِ�ِض َعَلى اْلَعر ُرُخوَن بِ�شَ َي�شْ

َولِْلَخُروِف’" )�ِشْفر الروؤيا 7: 10-9(.

ُذِبْحَت  َك  لأَنَّ  ... َتِحق  ُم�شْ َقائِلِيَن:  َجدِيَدًة  نِيَمًة 
ْ

َتر ُموَن  َيَتَرنَّ "َوُهْم 
ٍة ... لِْلَجالِ�ِض َعَلى 

َّ
ْعٍب َواأُم اٍن َو�شَ َتَرْيَتَنا هللِ ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقبِيَلٍة َولِ�شَ َوا�سْ

ْلَطاُن اإَِلى اأََبدِ الآِبدِيَن"  �ِض َولِْلَخُروِف اْلَبَرَكُة َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوال�شُّ
ْ

اْلَعر

)�ِشْفر الروؤيا 5: 9، 13(.

َسعادة أبديَّة

باالأحداث  َتْزُخر  التي  الُحب  ق�ش�س  اأعمارهم  بمختلف  النا�س  َيع�شق 

268
العاطفية، وُمغامرات االإنقاذ، والنهايات ال�شعيدة.

دراميَّة  ة  ق�شَّ اإلى  القرية  َحَكواتي  لها  َحوَّ اأ�شطورة  ة  الق�شَّ كانت  و�شواء 

ال�شماء  تحت  جة  الُمتاأجِّ النار  حول  الجال�شين  القرية  اأهل  على  ها  وَق�شَّ

ال�شافية، اأو حكاية خيالية َيحكيها اأب لطفله قبل نومه، فاإنَّ لجميع الق�ش�س 

َحْبَكة ُم�شابهة. وهي ت�شير على النحو التالي تقريًبا: 

كان يا ما كان في �شالف الع�شر والزمان فتاة تعي�س في تعا�شة كبيرة 

الَغَرق في ُحزنها  اأو�شكت على  ير كان ي�شتعبدها. وعندما 
ِّ
ب�شبب �شخ�س �ِشر
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يد  على  الم�شوؤوم  م�شيرها  من  وَخلَّ�شتها  الَعجيبة  الَقَدر  َيُد  امَتدَّت  الَمرير، 

جها وعا�شا مًعا  ُمحارب عظيم اأو اأمير و�شيم. وبعد اأن اأنقذ البطل حبيبته تَزوَّ

في منزله البديع. 

وكيف تنتهي الحكاية؟

وعاشا حياًة َهنيئًة في سعادٍة أبَديَّة.

ا كهذه؟  لماذا َي�ْشُرد النا�س ق�ش�شً

عن  والبحث  ال�شر،  من  ر 
ُّ
للتحر رغبة  االإن�شان  روح  في  و�شع  اهلل  الأنَّ 

الحب، والعي�س في �شعادة اأبدية. لهذا، نرى اأنَّ ال�شغار والكبار َيع�شقون مثل 
 

هذه الحكايات. 

ال  الخيالية  فالق�ش�س  الخيال.  ن�شج  من  حكاية  لي�شت  اهلل  ة  ق�شَّ َلِكنَّ 

التي  ة  الق�شَّ اأنَّ  ة. كما  اأثريَّ اكت�شافات  دها  توؤكِّ تاريخيَّة وال  براهين  توؤيِّدها 

قرًنا، وال  االأ�شخا�س على مدى خم�شة ع�شر  َب�َشر ال يكتبها ع�شرات  ابتدعها 

اأن يتكلَّم  ُيمكن الأي بطل زائف  اأنه ال  لة. كما  الُمَف�شَّ ات  الُنُبوَّ تذكرها مئات 

اِعُدوَن  بحكمة ي�شوع ال�شماوية وال اأن يقول للذين جاء لينقذهم: "َها َنْحُن �شَ

ُم  لَّ ُه ُي�شَ نَّ
اِن، الأَ ِن االإِْن�شَ

ْ
َيتِمُّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب بِاالأَْنبَِياءِ َعِن اب لِيَم، َو�شَ اإلى اأُوُر�شَ

َتُم َوُيْتَفُل َعَلْيهِ، َوَيْجلُِدوَنُه، َوَيْقُتُلوَنُه، َوِفي اْلَيْوِم  َتْهَزاأُ بِهِ، َوُي�شْ مِ، َوُي�شْ َ
اإلى االأُم

الِِث َيُقوُم" )اإنجيل لوقا 18: 33-31(. الثَّ

�شميًرا  الهالكين  الخطاة  ُتعطي  اأن  خيالية  ة  ق�شَّ الأية  ُيمكن  ال  اأنه  كما 

مع  �شخ�شّيَّة  بعالقة  نتمتَّع  َتجعلنا  اأن  وال  االأبدية،  بالحياة  ويقيًنا  طاهًرا 

اإلى تمجيد  اإلى قلوب َتتوق  اأن ُتَحوِّل قلوبنا الخاطئة واالأنانية  خالقنا، وال 

اهلل وخدمة االآخرين. 

بكّل هذه  القيام  القادرة على  الوحيدة  ة  الق�شَّ اهلل هي  ة  فاإنَّ ق�شَّ وهكذا، 

ة حقيقية!  االأمور الأّنها ق�شَّ

ة  ة: َتَتَمْحَور ق�شَّ �س هذه الق�شَّ وفيما يلي ُمَلخَّ

ابنه  حول  ور�شالته  الحقيقي  الواحد  اهلل 

حياة  وعا�س  اإن�شاًنا،  اأ�شبح  الذي  االأزلي 

كاملة، و�َشَفك دمه الطاهر، ومات، وقام من 

الموت لُيَخلِّ�س الخطاة العاجزين من ال�شيطان 

ُم�شاركته في  َمن يوؤمن به من  ن كّل  والخطيَّة والموت والجحيم، لكي يتمكَّ

 

تلك الروائع التي ال ُتَعدُّ وال ُتح�شى لحكمته ومحبته في مجد بيت اأبيه. 

هذه هي ب�شارة اهلل للعالم الغارق في التعا�شة. وبف�شل ما فعله الأجلنا، 

ة.  ُيمكننا اأن نحيا في �شعادة اأَبديَّ

)�ِشْفر  الأََبدِ"  اإلى  َيُكوُن  ُه  نَّ
اأَ اهلُل  َيْعَمُلُه  َما  ُكلَّ  اأَنَّ  َعَرْفُت  ""َقْد 

الجامعة 3: 14(.

َدْعَوة وَتحذير

ينتهي كتاب اهلل بهذه الكلمات:

اأَنا  اْلَكَنائِ�ِض.  َعِن  وِر 
ُ

االأُم َلُكْم بِهذِهِ  َهَد  َمَلِكي الأَ�شْ ْلُت  �شَ
ْ
اأَر وُع،  َي�سُ "اأََنا 

اْلبَِداَيُة  َواْلَياُء،  االأَلُِف  اأَنا   ... اْلُمنِيُر  ْبِح  ال�شُّ َكْوَكُب  َداُوَد.  ُة  يَّ
ِّ

َوُذر ُل  اأَ�شْ

وؤيا 22: 16، 13(.
ُّ
ُل َواالآِخُر" )�ِشْفر الر

َّ
َهاَيُة، االأَو َوالنِّ

َمْع  َي�شْ َوَمْن  ‘َتَعاَل!’  َيُقوَلِن:  ون[  الَمْفِديُّ ]الُخطاة  َواْلَعُرو�سُ  وُح  "َوالرُّ
اًنا.  ِت. َوَمْن ُيرِْد َفْلَياأُْخْذ َماَء َحَياةٍ َمجَّ َفْلَيُقْل: ‘َتَعاَل!’ َوَمْن َيْعَط�ْض َفْلَياأْ

َيزِيُد  َحٌد  اأَ َكاَن  اإِْن  اْلِكَتاِب:  هَذا  ةِ  ُنُبوَّ اأَْقَواَل  َمُع  َي�شْ َمْن  لُِكلِّ  َهُد  اأَ�شْ ي  نِّ
الأَ

َرَباِت اْلَمْكُتوَبَة ِفي هَذا اْلِكَتاِب. َواإِْن َكاَن  َعَلى هَذا، َيزِيُد اهلُل َعَلْيهِ ال�شَّ

ةِ، َيْحذُِف اهلُل َن�ِشيَبُه ِمْن �ِشْفر  ُبوَّ النُّ اأَْقَواِل ِكَتاِب هذِهِ  ِمْن  َيْحذُِف  اأََحٌد 

َيُقوُل  اْلِكَتاِب.  ِفي هَذا  اْلَمْكُتوِب  َوِمَن  �شةِ،  المقدَّ اْلَمدِيَنةِ  َوِمَن  اْلَحَياةِ، 
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وُع! نِْعَمُة  بُّ َي�سُ َها الرَّ رِيًعا.’ اآِميَن. َتَعاَل اأَيُّ اِهُد بِهَذا: ‘َنَعْم! اأََنا اآِتي �سَ ال�شَّ

وَع اْلَم�ِشيِح َمَع َجِميِعُكْم. اآِميَن" )�ِشْفر الروؤيا 22: 21-17(. َنا َي�شُ َربِّ

ته ور�شالته بكلمة "اآمين" )التي  وهكذا، َيختم الكاتب الحقيقي االأزلي ِق�شَّ

ديق" اأو "فلَيُكن كذلك"(.   بالتَّ�شْ
ٌ
َتعني: "هذا َقْوٌل َحقٌّ وَجدير

اهلل واإلنسان مًعا إلى األبد

ب اإلى الَجنَّة ُمنادًيا: "اأين اأنت؟" لقد 
ّ
ر جواب اآدم عندما جاء الر هل تتذكَّ

اأجاب اآدم بخجل: 

ُت"  َفاْخَتَباأْ َياٌن 
ْ

ُعر ي  نِّ
الأَ َفَخ�ِشيُت،  ةِ  اْلَجنَّ ِفي  ْوَتَك  �شَ ِمْعُت  ""�شَ

)�ِشْفر التَّكوين 3: 10(.

ُجل والمراأة اأن يختباأا من خالقهما ومالكهما الأنهما اأخطاأا. 
َّ
حاول الر

بُمختلف   – الموؤمنون  َيَتجاوب  كيف  التاريخ،  نهاية  في  االآن،  َلِكْن 

اأعمارهم – مع وعد خالقهم وفاديهم لهم باأنه �شيرجع وياأخذهم ليحيوا معه 

اإلى االأبد؟ اإنهم ُيجيبون بفرح قائلين:

وُع" )�ِشْفر الروؤيا 22: 20(. بُّ َي�شُ
َّ

َها الر يُّ
"اآِميَن. َتَعاَل اأَ

َربِّهم؟  اآدم من  بني  ولماذا ال يختبئ بع�س  التغيير؟  اأحدث هذا  الذي  ما 

ولماذا اأ�شبحوا يتوقون اإلى مجيئه الثاني ليروه وجًها لوجه؟ َيْكُمن الجواب 

في ر�شالة اهلل الواحد الحقيقي:

�َشًة،  َنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدَّ "الَِّذي َخلَّ�شَ
ى اأَْعَماِلَنا،  اَل ِبُمْقَت�شَ

ِد َوالنِّْعَمِة  ى اْلَق�شْ َبْل ِبُمْقَت�شَ

الَِّتي اأُْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَم�ِشيِح َي�ُشوَع 

ِة،  َقْبَل االأَْزِمَنِة االأََزِليَّ

َنا  َما اأُْظِهَرِت االآَن ِبُظُهوِر ُمَخلِّ�شِ َواإِنَّ

َي�ُشوَع اْلَم�ِشيِح، الَِّذي اأَْبَطَل اْلَمْوَت 

َواأََناَر اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد 

ِبَوا�ِشَطِة االإِْنِجيِل" )ر�شالة تيموثاو�س الثانية 1: 10-9(.

قاعدة واِحدة

َح  َح قانونه الوحيد الآدم في َجنَّة َعْدن االأر�شيَّة، فقد َو�شَّ كما اأنَّ اهلل َو�شَّ

ا قانونه الوحيد لن�شل اآدم ب�شاأن المدينة ال�شماوية:  اأي�شً

ا َوَكذًِبا، اإلَّ اْلَمْكُتوبِيَن ِفي  َنُع َرِج�شً ٌء َدنِ�ٌض َواَل َما َي�شْ
ْ

ي "َوَلْن َيْدُخَلَها �شَ
وؤيا 21: 27(.

ُّ
�ِشْفر َحَياةِ اْلَخُروِف" )�ِشْفر الر

هل ا�شمك مكتوب في �ِشْفر حياة الخروف؟ اإذا كانت اإجابتك "نعم"، فاإليك 

ُهها اهلل لك:  هذه الر�شالة ال�شخ�شّيَّة التي ُيَوجِّ

َطِرْب ُقُلوُبُكْم.  "اَل َت�شْ
ِمُنوَن ِباهلِل َفاآِمُنوا ِبي.  اأَْنُتْم ُتوؤْ

ِفي َبْيِت اأَِبي َمَناِزُل َكِثيَرٌة، 

َواإِالَّ َفاإِنِّي ُكْنُت َقْد ُقْلُت َلُكْم. 

ي الأُِعدَّ َلُكْم َمَكاًنا،  اأََنا اأَْم�شِ

ْيُت َواأَْعَدْدُت َلُكْم َمَكاًنا  َواإِْن َم�شَ

 ،
َّ
َلي ا َواآُخُذُكْم اإِ اآِتي اأَْي�شً

ا ...  ْي�شً َحتَّى َحْيُث اأَُكوُن اأََنا َتُكوُنوَن اأَْنُتْم اأَ

ِريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة.  اأََنا ُهَو الطَّ

َلى االآِب اإِالَّ ِبي." َلْي�َس اأََحٌد َياأِْتي اإِ

ا 14: 3-1، 6( - ي�شوع )اإنجيل يوحنَّ
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الَخاِتَمة

كانت كتابة هذا الكتاب رحلة مليئة بالحما�شة والت�شويق. كما اأنني ِنْلُت 

، وفي  لي في خالقي وفاِديَّ َبَركات َيعجز ل�شاني عن و�شفها من خالل تاأمُّ

َلَم�ْشُت  فقد  ذلك،  لها. عالوة على  نظير  التي ال  ر�شالته  الرائعة، وفي  ته  ق�شَّ

ب واإر�شاده طوال فترة عملي في هذا الم�شروع. لهذا فاإنني 
ّ
بو�شوح ُح�شور الر

اأُعطي كّل المجد والت�شبيح له.

ُشكًرا َجزياًل

رغم اأنني اتخذت قراًرا بعدم اإدراج الئحة طويلة باأ�شماء االأ�شخا�س الذين 

َي�شتحقون ال�شكر، فاإنني على يقين باأنَّ هذا الكتاب لم َيُكن ليرى النور لوال 

واالأ�شدقاء  االأهل  ُمالحظات  ولوال  و�شبرها  كارول  الرائعة  زوجتي  دعم 

اإعداد اأخي العزيز دايڤ.  ا غالف الكتاب ور�شوماته فهي من  اأمَّ القيِّمة جًدا. 

كر من اأعماق قلبي.  اأ�شكركم جزيل ال�شُّ

ُتُموَها 
ْ

تِي اأَْظَهر ةِ الَّ ى َعَمَلُكْم َوَتَعَب اْلَمَحبَّ ى َيْن�شَ نَّ اهلَل َلْي�َض بَِظالٍِم َحتَّ
"الأَ

اإلى  �شالة 
ِّ
)الر َوَتْخدُِموَنُهْم"  ي�ِشيَن  اْلقِدِّ َخَدْمُتُم  َقْد  اإِْذ  ا�شمهِ،  َنْحَو 

العبرانيين 6: 10(.

كما اأود اأن اأَُعبِّر عن امتناني لجميع الُم�شلمين الذي را�شلوني عبر البريد 

االإلكتروني الأنَّ ر�شائلهم تلك َحثَّتني كثيًرا على الكتابة. 

الرحلة  هذه  في   
َّ
اإلي ان�شمامكم  على  اأ�شكركم  اأن  اأود  ذلك،  على  عالوة 

الق�شيرة. اأقول اإنها ق�شيرة الأنها كان يمكن اأن تكون اأطول بكثير. فاالآيات 

4% من  اأقل من  ل  ُت�َشكِّ المقدَّ�س طوال رحلتنا هذه  الكتاب  التي قراأناها من 

نهاية  اإلى  و�شلنا  اأننا  ُرغم  لذلك،  باأكمله.  المقدَّ�س  الكتاب  اآيات  اإجمالي 

و!  رحلتنا، فاإنَّ الرحلة الحقيقية قد بداأت للتَّ

ة  حلة الُمستمرَّ الرِّ

اأن  يريدون  الذين  لجميع  ر�شالته  ح  َو�شَّ الحقيقي  الواحد  اهلل  اأنَّ  ُرغم 

يفهموها، اإالَّ اأنه )الرب( في الوقت نف�شه عميق وغير محدود. لذلك، ال ُيمكن 

ا  ر الر�شول يوحنَّ الأي اإن�شان اأو َمالك اأن ي�شتوعب كّل �شيء عنه. وقد �َشَبَق اأن َعبَّ

عن هذه الحقيقة في اآخر اآية من االإنجيل الذي َيحمل ا�شمه: 

ُظنُّ  ُت اأَ وُع، اإِْن ُكتَِبْت َواِحَدًة َواِحَدًة، َفَل�شْ َنَعَها َي�شُ َخُر َكثِيَرٌة �شَ َياُء اأُ "َواأَ�شْ
ا 21: 25(. ُع اْلُكُتَب اْلَمْكُتوَبَة" )اإنجيل يوحنَّ ُه َي�شَ نَّ اْلَعاَلَم َنْف�شَ

اأَ

ربما كان الُجزء االأ�شعب في تاأليفي هذا الكتاب "اإله واحد، ر�شالة واحدة" 

الكتاب  من  اأقتب�شها  لن  التي  واالآيات  �شاأقتب�شها  التي  االآيات  اختيار  هو 

لذيذة  وهي  َين�شب.  ال  ثمين  كنز  اهلل  كلمة  اأنَّ  االأمر  حقيقة  ففي  المقدَّ�س. 

وُم�ْشِبَعة للروح. وكما اكت�شف �شديقنا من لبنان: "اأنا اأدرك االآن اأنه ال يكفي 

ه كتاب ينبغي اأن ُيقراأ مراًرا وتكراًرا"  اأن اأقول اإّنني قراأت الكتاب المقدَّ�س، اإذ اإنَّ

)الف�شل 7(.

ح "اإله واحد، ر�شالة  فُّ واالآن، بعد اأن اأكملت هذه الرحلة، قد ترغب في َت�شَ

ُمبا�شرة  المقدَّ�س  الكتاب  من  فيه  الُمقتب�شة  االآيات  وا�شتخراج  واحدة" 

ياق الكامل الذي وردت فيه. واالأف�شل من ذلك هو اأن  وقراءتها في �شوء ال�شِّ

تقراأ الكتاب المقدَّ�س باأكمله واأنت ترفع هذه ال�شالة اإلى خالقك: 

رِيَعتَِك" )المزمور 119: 18(. "اْك�ِسْف َعْن َعْيَنيَّ َفاأََرى َعَجاِئَب ِمْن �سَ

وال  الكتاب  اآخر  في  الهوام�س  راجع  لال�شتزادة،  بحاجتك  �شعرت  واإذا 

من  يكون  ف�شوف  وتعليقاتك.  اأ�شئلتك  وُم�شاركتي  ُمرا�شلتي  في  د  تتردَّ
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 دواعي �شروري اأن اأ�شتلم ر�شائلك واأرد عليها؛ فربما دفعني ذلك اإلى تاأليف 

كتاب اآخر! 

في الختام، اأ�شتودعك بهذه الَبَرَكة التي َيْبُلغ ُعمرها 3500 �شنة:

َّبُّ َوَيْحُر�ُشَك.
"ُيَباِرُكَك الر

َحُمَك.
ْ
َّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْيَك َوَير

يُء الر ُي�شِ

َّبُّ َوْجَهُه َعَلْيَك 
َفُع الر

ْ
َير

َوَيْمَنُحَك �َشاَلًما" )�ِشْفر العدد 6: 26-24(.

پ. د. برام�ِشن

pb@rockintl.org

www.one-god-one-message.com

الهوامش

"َعلِّْمِني َما َل اأََراُه."
وب 34: 32( )�ِشْفر اأيُّ  

مة  الُمقدِّ
  ال�شاحل االإفريقي: منطقة �شبه جافة تف�شل ال�شحراء االإفريقية عن الغابات اال�شتوائية. 

1

قة يمتد من ال�شنغال اإلى ال�شودان.
ِّ
وهذا الحزام الرملي ذو االأ�شجار ال�شغيرة المتفر

ُمتعدِّدة.  باآلهة  يوؤمنون  االآخر  البع�س  فاإنَّ  واحد،  باإله  يوؤمنون  البع�س  اأنَّ  حين    في 
2

يوؤمنون  الذين ال  والملحدون  اهلل،  �شيء كجزء من  كّل  يرون  الذين  الوجوديون  وهناك 

دون االإن�شان اأكثر من اهلل.  ا العلمانيون فاإنهم ُيمجِّ بوجود اهلل. اأمَّ

الفصل 1: اْقَتِن الَحقَّ 
من  ُمقتب�شة  الكتاب(  هذا  في  وردت  اأخرى  وعبارة  ُجملة  األف  من  )واأكثر  الجملة    هذه 

3

ا  الكتاب المقدَّ�س. اأحياًنا اأكتفي باقتبا�س جزء من االآية كما هي الحال في هذه االآية. اأمَّ

االآية الكاملة التي وردت في االآية 23 من االأ�شحاح 23 من �ِشْفر االأمثال فتقول: "اقتِن 

الحّق وال َتبِعُه والحكمة واالأدب والفهم."

 Barrett, David B., George T. Kurian and Todd M. Johnson. World Christian  4

 Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the
.Modern World. London: Oxford University Press, 2001

الكتاب  ُترجم  فقد  لغة:   2403 من  باأكثر  المقدَّ�شة  االأ�شفار  تتوفر  الحا�شر،  وقتنا  في 
  5

المقدَّ�س كاماًل اإلى ما ال يقل عن 426 لغة، والعهد الجديد اإلى نحو 1115 لغة، وبع�س 

www. :اأجزاء الكتاب المقدَّ�س اإلى نحو 862 لغة. )انظر موقع جمعّية الكتاب المقدَّ�س

www.wycliffe.org/ التالي:  االإلكتروني  الموقع  ا  اأي�شً انظر   .)biblesociety.org
About/statistics.aspx
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 Foxe, John (edited by G. A. Williamson). Foxe’s Book of Martyrs.  
6

.Toronto: Little, Brown & Company, 1965

ة م�شيحيَّة" اإذ اإنَّ الم�شيح قال: "مملكتي لي�شت  مَّ
  من الخطاأ اأن نقول عن اأي بلد اإنها "اأُ

7

م اإلى  لَّ من هذا  العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي ال اأ�شَ

ا 18: 36(.  اليهود. ولكن االآن لي�شت مملكتي من هنا" )اإنجيل يوحنَّ

 Wurmbrand, Richard. Tortured for Christ – 30th Anniversary Edition.  8

 .Bartlesville, OK: Living Sacrifice Book Co., 1998

  البرنامج االإذاعي "طريق الحق" ُترجم )وتتم ترجمته( اإلى اأكثر من 90 لغة للبث حول العالم. 
9

www.injil.org/TWOR اأو  www.twor.com:لمعرفة المزيد عن هذا البرنامج، انظر

ًقا لَِما َبْيَن  دِّ َيَم ُم�شَ
ْ

ى اْبِن َمر ْيَنا َعَلى اآَثاِرِهم بِِعي�شَ   االآية الكاملة في القراآن تقول: "َوَقفَّ
10

ْوَراةِ  التَّ ِمَن  َيَدْيهِ  َبْيَن  لَِما  ًقا  دِّ َوُم�شَ  
ٌ

َوُنور ُهًدى  ِفيهِ  االإِنِجيَل  َواآَتْيَناُه  ْوَراةِ  التَّ ِمَن  َيَدْيهِ 

قِيَن" )�شورة 5: 46(.  َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَّ

غالًبا  القراآن،  في  "اأنزلنا"؟  كلمة  في  الَجْمع  ب�شيغة  ال�شمير  با�شتخدام  المق�شود    ما 
11

ما ُي�شير اهلل اإلى ذاته ب�شمير الُمتكلِّم ب�شيغة الجمع. وفي الكتاب الُمقدَّ�س، ُي�شير الرّب 

ا اإلى نف�شه ب�شيغة الجمع في بع�س االأحيان. مالحظة: الناطقون باللغة العربية  اأي�شً

ي�شتخدمون كلمة "اهلل" بطريقتين: 1( اهلل هو اال�شم العام الذي ي�شتخدمه الم�شيحيون 

الطريقة  بهذه  اهلل  كلمة  ُت�شتخدم  وعندما  ا.  اأي�شً والم�شلمون  الم�شلمين،  وغير  العرب، 

العام  اال�شم  هذا  تحتكر  بالعربية  ناطقة  فئة  هناك  فلي�شت  هلل.  علم  ا�شم  لي�شت  فاإنها 

"اهلل" لنف�شها. 2( ي�شتخدم الم�شلمون كلمة "اهلل" كا�شم َعَلم هلل. لمعرفة المزيد، يرجى 
الرجوع اإلى الف�شل التا�شع.

اقتب�شنا  التي  االإلكترونية  الر�شائل  كتبوا  الذين  االأ�شخا�س  اأ�شماء  اإغفال  اأو  تغيير    تمَّ 
12

ا على خ�شو�شيَّتهم واأمنهم.  اأجزاء منها في هذا الكتاب وذلك حر�شً

الم" في معظم االأحيان بعد ذكر اأو كتابة  الة وال�شَّ   "ُي�شيف الُم�شلمون عبارة "عليه ال�شَّ
13

لَّى اهلل  "�شَ )اأال وهي:  ا العبارة التي ي�شتخدمونها بعد ذكر ا�شم محمد  اأمَّ اأي نبي.  ا�شم 

عليه و�َشلَّم" والتي يخت�شرها البع�س "�شلعم"( فيعود اأ�شلها اإلى االآية القراآنية: "اإِنَّ اهلَل 

لِيًما" )�شورة 33:  ُموا َت�شْ ِّ ل وا َعَلْيهِ َو�شَ لُّ ذِيَن اآَمُنوا �شَ َها الَّ  َيا اأَيُّ
ّ

بِِي وَن َعَلى النَّ لُّ َوَمَلئَِكَتُه ُي�شَ

56(. اإالَّ اأنَّ ا�شتخدام هذه العبارة ال يتالءم مع ما يقوله الكتاب المقدَّ�س: "ُو�ِشع للنا�ض 

اأن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة")الر�شالة اإلى العبرانيين 9: 27(. فعندما يموت االإن�شان، فاإنَّ 

م�شيره االأبدي ُيْح�َشم. وعندها، ال ُيمكن الأية كمّية من ال�شلوات اأن تغيِّر المكان الذي 

�شيق�شي فيه االأبدية )�ِشْفر الروؤيا 22: 11(.

اللغة  الكتاب ُمترجمة عن  العربية من هذا  الن�شخة  المقتب�شة في  االإلكترونية    الر�شائل 
14

االإنجليزية. 

ُبوا بِاْلِكَتاِب َوبَِما  ذِيَن َكذَّ مثاًل، يقول القراآن في االآيات 70-72 من �شورة الموؤمن: "الَّ
  15

ِفي  َحُبوَن.  ُي�شْ َل�ِشُل  َوال�شَّ اأَْعَناِقِهْم  ِفي  ااْلأَْغَلُل  اإِِذ  َيْعَلُموَن.  ْوَف  َف�شَ َلَنا  ُر�شُ بِهِ  ْلَنا  �شَ
ْ

اأَر

بِْع اأَْهَواَءُهْم  ِن اْحُكم َبْيَنُهم بَِما اأَنَزَل اهلُل َواَل َتتَّ ا: "َواأَ َجُروَن". واأي�شً اِر ُي�شْ اْلَحِميمِ ُثمَّ ِفي النَّ

اأَن  اهلُل  ُيرِيُد  َما  نَّ
اأَ َفاْعَلْم  ْوا  َتَولَّ َفاإِْن  اإَِلْيَك  اهلُل  اأَنَزَل  َما  َبْع�ِض  َعْن  َيْفتُِنوَك  اأَن  ُهْم 

ْ
َواْحَذر

ذِيَن  َها الَّ ا�ِض َلَفا�ِشُقوَن" )�شورة 5: 49(.  "َيا اأَيُّ ُي�ِشيَبُهم بَِبْع�ِض ُذُنوبِِهْم َواإِنَّ َكثِيًرا ِمَن النَّ

َقْبُل  ِمن  اأَنَزَل  ذِي  الَّ َواْلِكَتاِب  ولِهِ  َر�شُ َعَلى  َل  َنزَّ ذِي  الَّ َواْلِكَتاِب  ولِهِ  َوَر�شُ بِاهللِ  اآِمُنواْ  اآَمُنواْ 

ا اأَْوَحْيَنا  َلاًل َبِعيًدا.... اإِنَّ لَّ �شَ لِهِ َواْلَيْوِم االآِخرِ َفَقْد �شَ  بِاهللِ َوَمَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َوُر�شُ
ْ

َوَمن َيْكُفر

َحاَق  �شْ َماِعيَل َواإِ َلى اإِْبَراِهيَم َواإِ�شْ يَن ِمن َبْعدِهِ َواأَْوَحْيَنا اإِ بِيِّ اإَِلْيَك َكَما اأَْوَحْيَنا اإَِلى ُنوٍح َوالنَّ

َلْيَماَن َواآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا" )�شورة  وَب َوُيوُن�َض َوَهاُروَن َو�شُ يُّ
ى َواأَ َباِط َوِعي�شَ َوَيْعُقوَب َواالأَ�شْ

4: 136 ، 163( للمزيد من االآيات القراآنية المماثلة، اأنظر ال�شفحة االأولى من الف�شل الثالث 

ة.  وما يرافقها من مالحظات هام�شيَّ

  �شفر االأمثال 23:23. البع�س يبيع الحق بدل اأن َيقتنيه وذلك ب�شبب خوفهم من رد فعل 
16

االأ�شرة واالأ�شدقاء اإن اكت�شفوا اأنهم يقراأون الكتاب الُمقدَّ�س )مع اأنه الكتاب االأكثر مبيًعا 

في العالم واأنه يحتوي االأ�شفار القديمة التي ياأمر القراآن الم�شلمين باأن يوؤمنوا بها(. 

الفصل 2: التغلُّب على الَعراقيل
 Doyle, Sir Arthur Conan, Treasury of World Masterpieces: The  .  17

 Celebrated Cases of Sherlock Holmes. R.R. Donnelley and Sons
Company, 1981, p.17. (First published in Great Britain in 1891).

  ر�شالة رومية 14: 1 - 15: 7؛ اإنجيل َمتَّى 7: 5-1.
18

 دويل، �شفحة 16. 
19

 �شفر العدد، االأ�شحاح 12.
20

 �شفر ملوك الثاني، االأ�شحاح 5.
21

 �شفر يونان، االأ�شحاح 4.
22

 ابحث عن هذه االأ�شفار في الكتاب المقدَّ�س: دانيال، عزرا، اأ�شتير. 
23
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ا، االأ�شحاح 4.   اإنجيل يوحنَّ
24

 The Greatest Journey", National Geographic Magazine، Mar. 2006,"  
25

.p. 62

  �شفر المزامير 90: 1-12؛ اإنجيل مرق�س 8: 36؛ ر�شالة كورنثو�س الثانية 4: 16-18؛ 
26

ر�شالة رومية 8: 18؛ ر�شالة يعقوب 4: 15-13.

ففي  بحدوثها(.  �شمح  )اأو  االأر�س  على  مختلفة  كوارث  اهلل  اأر�شل  الب�شرية،  تاريخ    في 
27

اأيام نوح، وبعد �شبر وتحذير داما مئة عام، اأر�شل اهلل طوفاًنا على كّل االأر�س هلكت 

فيه كّل نف�س حيَّة ما عدا ثمانية اأفراد )�ِشْفر التكوين 6-8(. ورغم مزاعم البع�س باأنَّ 

رات توؤكدان �شّحته.  هذا الطوفان ما هو اإال اأ�شطورة، فاإنَّ �شجاّلت علم االآثار والمتحجِّ

اأفراد. وفي  �شدوم وعمورة ما عدا ثالثة  ال�شاكنين في  اإبراهيم، هلك جميع  اأيام  وفي 

اأيام مو�شى وبعده، اأمر اهلل بني اإ�شرائيل بالق�شاء على الكنعانيِّين )�شفر ي�شوع 10-1(. 

ل  تدخُّ يتخّللها  كان  ما  وغالًبا  اهلل،  من  محدَّدة  اأوامر  تحت  ذ  ُتنفَّ المعارك  تلك  كانت 

علماء  اأكده  ما  هو  )وهذا  الخارج  اإلى  اأريحا  اأ�شوار  �شقوط  مثل  ال�شماء  من  معجزي 

انتظر اهلل  لقد  اأيام متتالية.  ل�شبعة  ال�شور  اإ�شرائيل حول  اأن دار بنو  االآثار الحًقا( بعد 

مئات ال�شنين قبل اأن يدين تلك ال�شعوب، ُمعطًيا اإياهم الوقت لكي يتوبوا ويرجعوا عن 

عبادة االأ�شنام وممار�شة ال�شر وتقديم الذبائح الب�شرية الآلهتهم )�شفر التكوين 15: 16؛ 

�شفر الخروج 12: 40(. ومع ذلك فقد تجاهلوا �شهادة رجال اهلل االأتقياء مثل اإبراهيم 

ويو�شف ومو�شى. القليل من الكنعانيين تابوا واآمنوا باهلل الحي الذي اأر�شل ال�شربات 

ي�شتخدم  اهلل  كان  وعندما  االأحمر.  البحر  في  طريًقا  و�َشقَّ  م�شر  على  العظيمة  الع�شر 

�شعبه لتنفيذ دينونته، كان يبقى عاداًل وغير ُمتحيِّز. فمثاًل، نقراأ في العهد القديم اأنَّ اهلل 

عاقب بني اإ�شرائيل اأواًل )ب�شبب الزنى وعبادة االأوثان( بمر�س هلك فيه 24 األًفا منهم 

اإ�شرائيل لتنفيذ دينونته على ال�شعوب  )�ِشْفر العدد 25-31(. وهكذا، لم ُير�شل اهلل بني 

االأخرى ال�شريرة والفا�شدة اإال بعد اأن اأنزل دينونته عليهم )على بني اإ�شرائيل( اأواًل. ومن 

الخطاأ اأن ننظر اإلى تلك ال�شعوب على اأنها بريئة. فالكتاب المقدَّ�س ُيخبرنا اأنهم كانوا 

�شديدي الف�شاد حتى اإنَّ "االأر�س لفظت �شاكنيها" )�ِشْفر الالويين 18: 25(. اإنَّ �شالح 

دة. ا ودينونته موؤكَّ اهلل و�شبره عظيمان. لكنَّ غ�شبه عظيم اأي�شً

  اأحد االأ�شباب التي من اأجلها ال يدين اهلل ال�شر في الحال هو اأنه يعطي الخطاة فر�شة 
28

اُء، َعَلْيُكْم اأَالَّ َتْن�َشْوا َهِذِه اْلَحِقيَقَة:  َها االأَِحبَّ يُّ
لكي يتوبوا ويقبلوا عطيَّة خال�شه: "َوَلِكْن، اأَ

اَل  اإَِذْن،   ، َّبُّ
َفالر َواِحٍد.  َكَيْوٍم  �َشَنٍة  َواأَْلَف  �َشَنٍة،  َكاأَْلِف  ُهَو  َّبِّ 

الر َنَظِر  ِفي  َواِحًدا  َيْوًما  نَّ 
اأَ

ى َعَلْيُكْم، َفُهَو اَل ُيِريُد الأََحٍد ِمَن  نَّ
ُه َيَتاأَ ا�ِس، َوَلِكنَّ ُيْبِطُئ ِفي اإِْتَماِم َوْعِدِه، َكَما َيُظنُّ َبْع�ُس النَّ

ِجُعوا اإَِلْيِه َتاِئِبيَن" )ر�شالة ُبطر�س الثانية 
ْ
ا�ِس اأَْن َير ا�ِس اأَْن َيْهِلَك، َبْل ُيِريُد ِلَجِميِع النَّ النَّ

3: 8-9؛ ترجمة الحياة(.

  الف�شول 8 و 12 و 28 و 29 في هذا الكتاب ُتجيب عن هذه االعترا�شات الثالثة.
29

 اإنجيل َمتَّى 7: 1-20؛ قارن ر�شالة رومية 14 ور�شالة كورنثو�س االأولى 6.
30

تحت  المزعومة  التناق�شات  هذه  عر�س  في  م�شتمرة  االإلكترونية  المواقع  من    العديد 
31

عنوان "101 تناق�س وا�شح في الكتاب المقدَّ�س" وذلك على الرغم من �شدور مقالة 

اأخرى منذ ب�شع �شنوات تحت عنوان "101 تناُق�س في الكتاب الُمقدَّ�س تمَّ تو�شيحها 

واإثبات ُبطالنها". انظر: 

www.debate.org.uk/topics/apolg/contrads.htm

  توجد قاعدتان لتف�شير اأية اآية في الكتاب المقدَّ�س بطريقة �شحيحة:
32

     1( اقراأ �شياق االآية.

     2( قارن االآية باآيات اأخرى. 

ْفر الخام�س في الكتاب المقدَّ�س( نطق مو�شى  )ال�شِّ التثنية  على �شبيل المثال، في �ِشْفر 

ب اإلهك نبًيا من و�شطك من اإخوتك 
ّ
ة على م�شمع بني اإ�شرائيل: "يقيم لك الر بهذه النبوَّ

مثلي، له ت�شمعون" )�شفر التثنية 18: 15(. ماذا ق�شد مو�شى عندما قال اإنَّ اهلل �شُيقيم 

اإ�شماعيل،  اأوالد  عن  يتكلَّم  كان  اهلل  اإنَّ  يقول  البع�س  اإخوتك"؟  من  و�شطك  "من  نبًيا 

اإ�شرائيل. والن�س المحيط باالآية يعطينا  اإنه كان يتكلَّم عن بني  والبع�س االآخر يقول 

"النبي"  َمن كان هذا  اإلخ(.  18: 2، 5؛  17: 15، 20؛  تثنية  )مثاًل،  ال�شحيحة  االإجابة 

ة تنطبق على  الذي وعد اهلل اأن ُيقيمه؟ في حين اأنَّ البع�س ُيحاولون اأن يجعلوا هذه النبوَّ

�س ديانتهم، فاإنَّ التف�شير ال�شحيح مذكور بو�شوح في االأ�شفار المقدَّ�شة الالحقة.  موؤ�شِّ

ا 6: 14، واأعمال الر�شل 3: 26-22. ا 5: 43-47، واإنجيل يوحنَّ اقراأ اإنجيل يوحنَّ

عت على م�شتند ر�شمي اأو    اإذا اقتر�شت يوًما مااًل من اأي م�شرف فال بّد اأنك َتْذُكر اأنك َوقَّ
33

دت  د البنك باأن ُيقر�شك المبلغ الُمّتفق عليه، وتعهَّ اتفاقيَّة. وبموجب هذه االتفاقية تعهَّ

دك ف�شوف  بتعهُّ تلتزم  لم  اأنك  الُمّتفق عليها. وفي حال  المّدة  المبلغ خالل  ب�شداد  اأنت 
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تكون هناك عواقب وخيمة. على نحو م�شابه، ُيطلعنا الكتاب المقدَّ�س على العهود التي 

ننا نحن الب�شر من التمتع ببركاته االأبدية. اإنَّ فكرة  قطعها اهلل للب�شر؛ وهي وعود ُتمكِّ

قطع اهلل عهًدا مع الب�شر هي فكرة فريدة وغير موجودة اإال في الكتاب المقدَّ�س. 

  �شوف نتاأمل في هذا الجزء المميَّز من الكتاب المقدَّ�س في الف�شل الخام�س. نجد مثاًل 
34

قوًيا على اإعالن اهلل عن االأحداث التاريخيَّة قبل حدوثها في �شفر دانيال )االأ�شحاحات 

حتى  الميالد  قبل   400 �شنة  من  العالم  اإمبراطوريات  تاريخ  دانيال  ي�شف   .)12-7

مجيء الم�شيح. كما اأنه ي�شف اأحداًثا �شتجري في االأيام االأخيرة. وقد كتب دانيال هذه 

ات ما بين �شنة 600 و 530 قبل الميالد.  النبوَّ

ف أَم َمْحفوظ؟  الفصل 3: ُمَحرَّ
  هناك المزيد من االآيات القراآنية التي ُتعلن للم�شلمين اأنَّ اأ�شفار الكتاب المقدَّ�س موحى 

35

بها من اهلل: �شورة 2: 87-91، 101، 136، 285؛ 3: 3-4؛ 4: 47، 54، 136، 163؛ 5: 

43-48، 68؛ 6: 92؛ 10: 94؛ 20: 133؛ 21: 105؛ 28: 43؛ 29: 46؛ 32: 23؛ 40: 

53-54، 70-72؛ 45: 16؛ 46: 12؛ 57: 27، وغيرها. 

اليهود  كان  هل  �شديدة.  بغيرة  القديم  العهد  على  بالحفاظ  اليهود  قام  القرون،    عبر 
36

م�شتعدين  كثيرين  وجود  مع  المقدَّ�شة،  باأ�شفارهم  بالتالعب  �شخ�س  الأي  �شي�شمحون 

للموت في �شبيل حمايتها؟ ال توجد اأية حالة اأخرى معروفة في التاريخ قام فيها اأي 

ُمجتمع ديني )الم�شيحيون( بتاأ�شي�س اإيمانهم على كتاب )العهد القديم( ُيقدِّ�شه ويحميه 

ذاته ال�شتحالة  في حدِّ  ال�شبب  هذا  يكفي  اأال  الم�شتقيمون(.  )اليهود  اآخر  ديني  مجتمع 

تغيير كتب العهد القديم من قبل اأي �شخ�س؟ 

 Metzger, Bruce M. and Michael D. Coogan. The Oxford Companion to  
37

.the Bible. NY: Oxford University Press, 1993, p. 754

  انظر المالحظة رقم 35.
38

  ال يوجد اأي ُم�شتند قراآني اأو اإ�شالمي جدير بالقبول قبل �شنة 750 ميالدية )اأي بعد اأكثر 
39

http://debate.org.uk/topics/history/ انظر:  محمد(.  موت  من  �شنة    100 من 

bib-qur/qurmanu.htm

.Metzger and Coogan, p. 683  40

  في ما يلي مثال على اأحد االختالفات الب�شيطة الموجودة في المخطوطات القديمة: نقراأ 
41

�شنة حين  ثماني ع�شرة  "كان يهوياكين ابن  القديم:  العهد  الثاني في  في �ِشْفر ملوك 

"كان يهوياكين  الثاني فيقول:  االأيام  اأخبار  �ِشْفر  ا  اأمَّ  .)8 :24 الثاني  ..." )ملوك  َمَلك 

ابن ثماني �شنين حين َمَلك ..." )اأخبار االأيام الثاني 36: 9(. كيف يمكن اأن ن�شرح هذا 

التباُين؟ قال بع�س العلماء اإنَّ والد يهوياكين جعل ابنه �شريًكا له في الحكم في �شن 

ه ابتداأ يملك في الثامنة ع�شرة بعد موت اأبيه؛ وهذا ممكن. لكن هناك تف�شير  الثامنة، واأنَّ

اخ  اآخر معقول وهو اأن هذا االختالف بين الرقمين هو بب�شاطة خطاأ ن�شخي اقترفه الُن�شَّ

واإن كان هذا قد حدث بالفعل، فقد تمَّ ن�شخ هذا الرقم  االأقدمون )"8" بداًل من "18"(. 

المغلوط بهذه ال�شورة في جميع الن�شخ التي ُن�شخت باالعتماد على ن�شخة ذلك النا�شخ. 

ومهما يكن االأمر، فاإنَّ اختالفات كهذه ال توؤثر في ر�شالة اهلل وال ُتغيِّرها باأي �شكل من 

الباحثين  ت�شاعد  المقّد�شة  االأ�شفار  لمخطوطات  الكبيرة  االأعداد  فاإنَّ  وغالًبا  االأ�شكال. 

على معرفة االأ�شل ال�شحيح من خالل مقارنتهم للن�شو�س العديدة. 

  يقول الحديث: "...فاأمر ]عثمان[ زيد بن ثابت، وعبد اهلل بن الزبير، و�شعيد بن العا�س، 
42

وعبد الرحمن بن الحارث بن ه�شام فن�شخوها في الم�شاحف. ... ففعلوا، حتى اإذا ن�شخوا 

ال�شحف في الم�شاحف رد عثمان ال�شحف اإلى حف�شة، واأر�شل اإلى كّل اأفق بم�شحف 

مّما ن�شخوا، واأمر بما �شواه من القراآن في كّل �شحيفة اأو م�شحف اأن ُيحرق" )�شحيح 

البخاري، كتاب ف�شائل القراآن، الحديث رقم 4987(. 

  الإثبات عدم حدوث تغيير في االأ�شفار المقدَّ�شة )حتى قبل اكت�شاف مخطوطات البحر 
43

بالترجمة  الحالي  القديم  العهد  مقارنة  هو  به  القيام  ينبغي  ما  كّل  كان  الميت(، 

قبل   270 �شنة  نحو  في  ُترجمت  والتي  القديم  للعهد  اليونانية  )الترجمة  ال�شبعينية 

ف، بل هو محفوظ. 
َّ
الميالد(. فالترجمة ال�شبعينية توؤّكد اأنَّ العهد القديم لم ُيَحر

 Abegg, Martin Jr., Peter Flint and Eugene Ulrich. The Dead Sea scrolls  44

 .Bible. San Francisco: Harper, 1999, page xvi

 McDowell, Josh. A Ready Defense. Nashville: Thomas Nelson  45

Publishers, 1993, pp. 42-48. www.debate.org.uk/topics/history/bib-
qur/bibmanu.htm

ن  يت�شمَّ مقطع  اأطول  ة.  رئي�شيَّ يونانية  ن�شو�س  من  ُمترجمة  الجديد  العهد    اأ�شفار 
46

يت�شّمن  منهما  وكلٌّ   ،11  :8 اإلى   53  :7 ويوحنا    20-9  :16 مرق�س  هو  اختالفات 

المخطوطات  المقطعين غير موجودين في عدد قليل من  اأن هذين  اآية فقط. ومع   12

االأقدم  الن�شو�س  اأنَّ  الن�شو�س االأخرى. الحظ  اأنهما موجودان في مئات  اإال  القديمة، 

اأنَّ الن�شو�س جاءت من ن�شخ قديمة  ا  اأي�شً اأنها االأكثر دّقة. الحظ  ال تعني بال�شرورة 
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اأية حال،  المقطعين. وعلى  اأن ين�شخ هذين  الن�شاخ ن�شي  اأحد  اأنَّ  ح  الُمرجَّ مختلفة. من 

ا في ن�شو�س اأخرى في العهد  ين موجودة اأي�شً فاإنَّ الحقائق الموجودة في هذين الن�شَّ

الحكمة رف�س ر�شالة اهلل ب�شبب عدم  الجديد. وتبقى كلمة اهلل ثابتة ال تتاأثر. هل من 

وجود هذه الن�شو�س في ن�شخ قديمة قليلة رغم اأنها ال تغيِّر اأبًدا ر�شالة اهلل؟

في  ك  ُت�َشكِّ التي  االأفالم  من  الكثير  الكتب وعر�س  من  العديد  ن�شر  تّم  هذه،  اأيامنا    في 
47

ر�شالة الكتاب المقدَّ�س. اأ�شار البع�س اإلى وجود "اأناجيل اأخرى" تتعار�س مع ر�شالة 

االإنجيل. لكنَّ هذه االأناجيل المزعومة ُكتبت بعد فترة طويلة من مجيء الم�شيح ولي�س 

لها اأ�شا�س تاريخي. 

ا في: اإنجيل َمتَّى 11: 15؛ 13: 43؛ اإنجيل مرق�س 4: 9، 23؛    هذه العبارة موجودة اأي�شً
48

7: 16؛ اإنجيل لوقا 8: 8؛ 14: 35؛ �شفر الروؤيا 2: 7، 11، 29؛ 3: 6، 13، 22؛ 13: 9. 

س الفصل 4: الِعْلم والِكتاب الُمقدَّ
 Solomon, Eldra Pearl, PhD and Linda R. Berg, PhD. The World of  49

 .biology. London: Saunders College Publishing. 1995, p. 24

 Bucaille, Maurice. La Bible, le Coran et la science. Paris: Seghers, 1976,  50 

 .p. 35

ا على كتاب موري�س بوكاي، قام الدكتور وليم كامبل بتاأليف كتاب "القراآن والكتاب  ردًّ

يمكن االطالع على ردود الدكتور كامبل ب�شت لغات  المقّد�س في نور التاريخ والعلم". 

على الموقع االإلكتروني التالي:  

http://answering-islam.org/Campbell

ر االأحيائي اإنَّ اأ�شكال الحياة المختلفة )كالطحالب والقردة( يمكن اأن  يقول علماء التطوُّ
  51

 ماليين ال�شنين. وبح�شب نظرية الن�شوء فاإنَّ االإن�شان 
ِّ
تتحول اإلى نباتات وب�شر على َمر

ُيثبت  اأن  الحديث  للعلم  اأنه ال يمكن  والحقيقة  ال�شلف.  يت�شاركون في  وال�شمكة  والقرد 

ة الخلق. فكالهما يحتاجان اإلى االإيمان.   نظرية الن�شوء وال ق�شَّ

//www.gma.or/space1/nav_map.html 52

هناك اآيات اأخرى توؤّكد دورة المياه: المزمور 135: 7؛ �ِشْفر اأرميا 10: 13؛ �ِشْفر الجامعة 
   53

1: 7؛  �ِشْفر اإ�شعياء 55: 10.

 .)www.artsci.wustl.edu/landc/html/cann(
 
التالي: االإلكتروني  الموقع  انظر 

  54

اأجروها  درا�شات  خالل  من  اكت�شفوا  العلماء  اإنَّ  نيوزويك  �شحيفة  ن�شرته  مقال  يقول 

على عيِّنات من اأحما�س نووية الأ�شخا�س مختلفين اأنه توجد امراأة واحدة انحدر منها 

كّل الجن�س الب�شري. �شحيفة نيوزويك، 11 يناير/كانون الثاني 1988. �س 52-46.

55  "... كان هناك اآدم ال�شلف الذي انت�شرت جيناته في كّل الب�شر على االأر�س." مجلة تايم، 

اأنَّ تاريخ �شلفنا الذكر  مالحظة: يزعم العلماء   .29 1995. �س  اأول  4 دي�شمبر/كانون 

يختلف عن تاريخ �شلفنا االأنثى. وزعمهم هذا يتوافق مع الكتاب المقّد�س الذي ُيظِهر اأننا 

اء حيث اإّن نوح كان له ثالثة بنين وثالث زوجات  ا اأّمنا فهي َحوَّ كّلنا ننحدر من نوح. اأمَّ

بنين انحدر منهم كّل الب�شر. 

  pbs.org/wnet/redgold/basics/bloodletting.html.56

www.bible.ca/tracks/matthew-fontaine-maury-pathfinder-of-sea-  57

ps8.htm

مالحظة: اكت�شف موراي اأنَّ طرق البحار ثابتة لدرجة اأنه يمكن للرّبان اأن يعرف طريقه 

 (Rozwadowski, Helen M. Fathoming the Ocean. المحيطات  عبر  ب�شهولة 

 Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005,

(p. 40. عندما كتب داود عن "طرق البحار"، لم يكن معروًفا لديه ولدى �شعبه اإال البحر 

االأبي�س المتو�شط، وبحر الجليل، والبحر الميت، والبحر االأحمر. وتلك البحار لي�س لها 

"طرق" وا�شحة اأو ممّيزة كغيرها. 
.World Book Encyclopedia 1986; Stars 

58

اآالف النجوم بالعين المجردة. وعندما ن�شتخدم  59  "في ليلة �شافية مظلمة، ُيمكن روؤية 

اأنَّ كّل نجم مختلف عن  ُتح�شى. ومع  ُتعّد وال  روؤية نجوم ال  ُيمكننا  الفلكي،  المنظار 

غيره، اإال اأنَّ جميع النجوم ت�شترك في �شفات رئي�شّية. انظر الموقع االإلكتروني الفلكي 

 http://curious.astro.cornell.edu/stars.php :التالي لجامعة كورنيل

والكتاب المقّد�س يعلن اأنَّ النجوم الموجودة في ال�شماء ال يمكن عّدها )�ِشْفر التكوين 15: 

5؛ 22: 17(.

 Ramsay, Walter M., The Bearing of Recent Discovery on the  60

 Trustworthiness of the New Testament. Grand Rapids, MI: Baker Book
House, 1953, p. 222.

 Josephus, Flavius. Josephus: The Essential Works. (Paul L. Maier,  61

editor) Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1988. pp. 268, 277.

يحتوي الكتاب على �شور لحجر بيالط�س وم�شرح هيرود�س. 
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 Bruce, F. F. Archaeological Confirmation of the New Testament.  62

 )Revelation and the Bible. Edited by Carol Henry) Grand Rapids, MI:
Baker Book House, 1969.

Josephus, Flavius. Antiquities 18: 2, 2; 4, 3  63

http://www.kchanson.com/ANCDOCS/ قيافا:  تابوت  و�شورة  تفا�شيل 
  64

westsem/caiaphas.html

 Glueck, Nelson. Rivers in the Desert. NY: Farrar, Strauss & Cudahy,  65

1959, p. 136.

ا في حفريات حو�س البحر المتو�شط.  �شً كان غلوك ُمتخ�شِّ

فاإنَّ  المقدَّ�س  للكتاب  وخالًفا  العالم.  في  الب�شر  ماليين  يتبعها  المورمون  عقيدة 
  66

الحفريات االأثرية ال توؤّكد �شحة كتاب المورمون؛ بل اإنَّ معهد ال�شميث�شونيان بوا�شنطن 

دي �شي يقول: "علماء االآثار ال�شميث�شونيون ال يجدون اأية عالقة بين علم اآثار العالم 

 Martin, Walter. The Kingdom of the Cults.( المورمون."  وكتاب  الحديث 

  Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 1997, pp. 200-202.)

ا الهام�س رقم )88( حول نف�س المو�شوع في الف�شل ال�شاد�س. وللمقارنة بين  انظر اأي�شً

http://debate.org. :ما يقوله علم االآثار وما يقوله الكتاب المقّد�س والقراآن، انظر

uk/topics/history/bib-qur/contents.htm

 Free, Joseph P. and Howard F. Vos. Archaeology and Bible History.  67

Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992, p. 294.

يزعم كّل من الم�شلمين والمورمون اأنَّ اأحد اأعظم البراهين اأنَّ كتابهم المقّد�س م�شدره 
  68

اهلل هو اأ�شلوب الكتابة. يقول اأحد مواقع االإنترنت االإ�شالمية: "اأعظم َتَحدٍّ و�شعه القراآن 

... منذ ظهور القراآن قبل اأربعة ع�شر قرًنا، هو اأنَّ اأحًدا لم ي�شتطع اأن يكتب �شورة واحدة 

www.islam-guide.com/( وتنميقها..."  وعظمتها  جمالها  في  القراآن  �شور  مثل 

frm-chl-2.htm(. كما اأن اأحد مواقع االإنترنت التابعة للمورمون َيدَّعي �شيًئا ُم�شابًها 
.www.greatlakesrestorationbranches.org/newpage34.htm))

المزمور 119 )اأطول اأ�شحاح في الكتاب الُمقدَّ�س( يقدِّم مثاًل على اأحد االأ�شاليب االأدبية 
  69

العجيبة والرائعة الموجودة في الكتاب المقّد�س. ففي هذا المزمور هناك ت�شل�شل رقمي 

بنف�س  تبداأ  الواحد  الجزء  اآيات  وكّل  اآيات،  ثماني  فيه  وكّل جزء  22 جزًءا،  موؤلف من 

الحرف العبري لذلك الجزء. ففي الجزء االأول، تبداأ كّل اآية بحرف األف )وهو اأول حرف 

حرف  )ثاني  الِبث  بحرف  الثماني  االآيات  تبداأ  الثاني،  الجزء  وفي  عبري(،  هجائي 

ا. حاول اأن تكتب بهذا االأ�شلوب! ال، ال تحاول؛ بل اقراأ المزمور 
َّ
هجائي عبري(، وهُلمَّ َجر

119 وتاأمل بعمق في تاأثير كلماته. 

الفصل 5: َتوقيع اهلل
 Wallenfels, Ronald and Jack M. Sasson. The Ancient Near East. Volume  70

 IV. NY: Charles Scribner’s Sons, 2000; Carl Roebuck. The World of
Ancient Times. NY: Charles Scribner’s Sons, 1966, p. 355.

ق.م.(   332( اأ�شهر  ت�شعة  دام  ح�شار  بعد  المدينة  حجم  بتقليل  الكبير  االإ�شكندر    "قام 
71

 "... ال�شربة  هذه  بعد  اأبًدا  مكانتها  �شور  ت�شتعد  ولم  تماًما.  رها  يدمِّ لم  اأنه  رغم 

 Avery, Catherine B. and Jotham Johnson. The New Century Classical(
Handbook.  NY: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962, p. 1130.)

 Matthews, Samuel W. "The Phoenicians Sea Lords of Antiquity,"  72

 Washington, DC: National Geographic, August 1974, p. 165.

مالحظة: كانت االأر�س التي وعد اهلل اأن يعطيها لالأمة    �ِشْفر التكوين 26: 3؛ 28: 15. 
73

من خالل اإبراهيم واإ�شحق ويعقوب موجودة في موقع ا�شتراتيجي "في و�شط ال�شعوب" 

ا اأعمال الر�شل 1: 8 و 2: 5.  )�ِشْفر حزقيال 5: 5(. انظر اأي�شً

 Josephus, Flavius, The Complete Works of Josephus. (William Whiston)  74

 Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1967, pp. 566-568, 580-583,
588-589.

  مثاًل، قبل الحرب العالمية الثانية، اأراد الكثير من اليهود في األمانيا )في اأيام هتلر( اأن 
75

ُيخفوا هويتهم باأنهم يهود. لهذا، فقد راحوا يتكّلمون اللغة االألمانية ويدفعون ال�شرائب 

وا 
ُّ
ر للدولة. كما اأنهم حاربوا مع األمانيا في الحرب العالمية االأولى. لكن النازيين اأ�شَ

على ُمعاملتهم كيهود. وفي غ�شون �شنوات قليلة قامت األمانيا باإبادة 6 ماليين يهودي 

 Phillips, John. Exploring the World of the Jew. انظر:  في مجازر جماعية. 

 Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1993, p. 109.

ا العنوان الرئي�شي: "النازيون يعترفون بقتل 6 ماليين يهودي في اأوروبا": انظر اأي�شً

Bourne, Eric. The Palestine Post, Sunday, December 16, 1945. 

  �ِشْفر اإ�شعياء 44: 18؛ اإرميا 5:21؛ اإنجيل يوحنا 5: 39-47؛ ر�شالة كورنثو�س الثانية 
76
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للنبي  اهلل  �شنة، ك�شف   2600 قبل نحو  مالحظة:   .11-9 ر�شالة رومية  3: 12-16؛  

ه اإ�شرائيل  حزقيال اأنَّ والدة اإ�شرائيل من جديد �شتحدث عبر ثالث مراحل ممّيزة. فقد �َشبَّ

الحياة من جديد  فيها  يوٍم ما وتدب  مًعا في  �شتّتحد  ياب�شة  الممتلئ بعظام  بالوادي 

)�ِشْفر حزقيال 37: 14-1(. 

ا:  نة في االأناجيل. اقراأ اأي�شً   قارن �ِشفر التكوين 37-50 بحياة ي�شوع الُمدوَّ
77

 Joseph Makes Me Think of Jesus, by William MacDonald. Grand
Rapids, MI: Gospel Folio Press.

الفصل 6: َشَهادة ُمتناِغَمة
منذ  ُترى  المنظورة  غير  اأموره  الأنَّ  لهم.  اأظهرها  اهلل  الأنَّ  فيهم  اهلل ظاهرة    "اإذ معرفة 

78

خلق العالم ُمدَركة بالم�شنوعات قدرته ال�شرمدية والهوته حتى اإنهم بال عذر" )ر�شالة 

عمل  "ُيظهرون  المقّد�س  الكتاب  يملكون  ال  الذين  الب�شر  فحتى   .)20-19  :1 رومية 

اأو  ا �شميرهم واأفكارهم فيما بينها م�شتكية  اأي�شً النامو�س مكتوًبا في قلوبهم �شاهًدا 

الحق  من  المزيد  معرفة  اإلى  ي�شعوا  اأن  بدل  ولكن   .)15  :2 رومية  )ر�شالة  ة..."  محتجَّ

هم ي�شعون وراء الباطل.  فاإنَّ

نة في �شجل االأن�شاب في الكتاب المقّد�س، نرى اأنَّ اآدم لم    عندما نح�شب االأعمار المدوَّ
79

يمت اإاّل حين اأ�شبح عمر والد نوح )الجيل التا�شع بعد اآدم( اأكثر من خم�شين �شنة )�ِشْفر 

التكوين، االأ�شحاح 5(.

ا �ِشفر  اأي�شً 8: 19(. انظر  )�ِشْفر الخروج  اإ�شبع اهلل"  "هذه  ال�شحرة لفرعون    عندها قال 
80

ة كاملة انظر �ِشْفر الخروج 14-5. الخروج 12: 30-33. لقراءة الق�شَّ

  مع اأنَّ مو�شى كتب اأول جزء من الكتاب المقد�س اإاّل اأنه من المحتمل اأنَّ �شفر اأيوب قد ُكتب 
81

وهذا يجعل �شفر اأيوب من اأقدم االأعمال  قبل التوراة "تقريًبا في وقت النبي اإبراهيم"، 

قد  المقّد�س  الكتاب  يكون  التاريخ �شحيًحا،  اإذا كان هذا  الوجود.  الكاملة في  االأدبية 

ُكتب على مدى اأكثر من األفي �شنة.  

 DeHaan, Dennis. Our Daily Bread, May 6, 2006. Grand Rapids, MI: RBC  
82

Ministries.

اأجاب  فة؟"  المزيَّ ر�شالتهم  يعلنوا  اأن  الكذبة  لالأنبياء  اهلل  ي�شمح  "لماذا  ي�شاأل:    البع�س 
83

النبي مو�شى عن هذا ال�شوؤال في التوراة مو�شًحا: "اإذا قام في و�شطك نبي اأو حالم حلًما 

واأعطاك اآية اأو اأعجوبة. ولو حدثت االآية اأو االأعجوبة التي كلَّمك عنها قائاًل لنذهب وراء 

الحلم الأنَّ  الحالم ذلك  اأو  النبي  اأخرى لم تعرفها ونعبدها. فال ت�شمع لكالم ذلك  اآلهة 

ب اإلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون اهلل اإلهكم من كّل قلوبكم ومن كّل اأنف�شكم" 
ّ
الر

)�ِشْفر التثنية 13: 3-1(. 

 ملوك االأول 18؛ ملوك االأول 19: 18؛ ر�شالة رومية 11: 14.
84

 Smith, James E. What the Bible Teaches about the Promised Messiah.  85

 Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1993, pp. 470-474; Phillips,
 John. Exploring the World of the Jew. Neptune, NJ: Loizeaux Brothers,

1993, pp. 80-81.

 Taylor, John. "Jones Captivated San Francisco’s Liberal Elite," San  86

Francisco Chronicle, November 12, 1998.

.16-Smith, Joseph. Pearl of Great Price. Joseph Smith—History; 1:15 87

لي�س  المورمون  كتاب  فاإنَّ  االآثار،  وعلم  التاريخ  يوؤيِّده  الذي  المقّد�س  للكتاب    خالًفا 
88

كذلك. وقد قام االأ�شتاذ توما�س �شتيوارت فيرَج�شون بتاأ�شي�س ق�شم علم االآثار في كلية 

بريغهام يونغ المورمونية بق�شد اكت�شاف براهين توؤيد كتاب المومون. وبعد 25 �شنة 

اأو غيرها توؤّكد  اأو نقدية  اأية براهين جغرافية  من االأبحاث الدقيقة لم يجد هذا الق�شم 

�شحة كتاب المورمون. لذلك، ا�شتنتج فيرَج�شون اأنَّ جغرافيا وتاريخ كتاب المورمون 

"خرافة". 
 Martin, Walter. The Kingdom of the Cults. Minneapolis, MN: Bethany(

House Publishers, 1997, pp. 200-202)

الفصل 7: اأَلساس
الجديد. في  العهد  القديم و27 في  العهد  39 في  66 �شفًرا -  المقّد�س  الكتاب    يحتوي 

89

وقت الحق، قررت الكني�شة الكاثوليكية الرومانية اأن ت�شيف 11 �شفًرا ما بين العهدين 

القديم والجديد. وقد ُعرفت تلك الكتب بكتب االأبوكريفا )اأو االأ�شفار الَمْنحولة(. ويرجع 

اأنها تحتوي  القديم والجديد. ورغم  العهدين  الواقعة ما بين  الفترة  اإلى  اأ�شل كتابتها 

مواد تاريخية واأ�شطورية ُممتعة، فاإنَّ الموؤمنين اليهود لم يقبلوها كجزء من االأ�شفار 

الموحى بها. كما اأنَّ الكثير من المخطوطات التي اكت�شفت في البحر الميت عام 1947 

هي تفا�شير لالأ�شفار الت�شعة والثالثين التي ي�شتمل عليها العهد القديم؛ لكنها ال َتذُكر 

اآيات  االأر�س  على  حياته  اأثناء  الم�شيح  ا�شتخدم  فقد  كذلك،  ُمطلًقا.  االأبوكريفا  اأ�شفار 
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َنعلم  اأن  ا. ويجب  اأي�شً ُمطلًقا  االأبوكريفا  اأ�شفار  َيْذُكر  لم  لكنه  القديم؛  العهد  كثيرة من 

كتب  بخالف  الجديد  العهد  في  منها  اآيات  ُذكرت  القديم  العهد  اأ�شفار  جميع  اأنَّ  ا  اأي�شً

كتبها  والثالثون  الت�شعة  القديم  العهد  اأ�شفار  �شيء.  منها  ُيذكر  لم  التي  االأبوكريفا 

"باآيات وعجائب وقوات متنوِّعة ومواهب  لهم كالمه  د  واأكَّ اهلل مبا�شرة  كلَّمهم  اأنبياء 

فاإنَّ  الجديد،  بالعهد  يتعلَّق  4: 2(. وفي ما  العبرانيين  اإلى  ..." )الر�شالة  القد�س  الروح 

الجديد  العهد  واأ�شفار  الر�شل  �ُشلطة  قبلوا  الم�شيح  زمن  في  عا�شوا  الذين  الموؤمنين 

على  اأبًدا  ينطبق  ال  وهذا  القديم.  العهد  واأ�شفار  واأنبياء  ل�ُشلطة  ُم�شاوية   باعتبارها 
 

اأ�شفار االأبوكريفا. 

ُتبيِّن  م�شادر  على  لالإطالع   .47-39  :5 يوحنا  اإنجيل  25-48؛   :24 لوقا    اإنجيل 
90

www.one-god- اأو   www.goodseed.com انظر:  اهلل،  لر�شالة  التاريخي  الت�شل�شل 

one-message.com

الفصل 8: َمّن ُهَو اهلل 
 (Loeb, "محاولة علماء الفلك الكت�شاف تاريخ الكون تقوم على "المالحظة والنظريات  

91

 Abraham. "The Dark Ages of the Universe," Scientific American,
فاإنَّ  والنظرّيات،  المالحظة  اأنَّ معرفتهم قائمة على  . وفي حين   November 2006)

الذي  الوحي  والوحي؛  المالحظة  على  قائمة  المقّد�س  بالكتاب  يوؤمنون  الذين  معرفة 

ه  َيحمل توقيع اهلل )كما الحظنا في الف�شَلين 5 و 6 من هذا الكتاب(. فقد اأعلن اهلل حقَّ

بطريقة تجعلنا قادرين على "معرفة" اأنَّ هذا حق. 

  نقراأ في �شفر اأيوب 38: 6-7 اأنَّ المالئكة كانت تنظر وتهتف عندما خلق اهلل االأر�س. 
92

بح" و "بني اهلل".  �شفر اأيوب هو �شفر �شعري، ولذلك و�شفت فيه المالئكة بـ "كواكب ال�شُّ

وهذان الُم�شطلحان ال يدالن على وجود نوعين مختلفين من المخلوقات، لكنَّ الكاتب 

ا �ِشْفر  ي�شتخدم هنا اأ�شلوًبا �شعرًيا معروًفا في ال�شعر العبري ُيدعى "التوازي". انظر اأي�شً

اأيوب 1: 6 و 2 :1.

يلي  المالئكة. وفيما  اإلى  ُت�شير  وال�شتين  ال�شتة  المقدَّ�س  الكتاب  اأ�شفار    اأكثر من ن�شف 
93

بع�س هذه االآيات: تكوين 3: 24؛ 16: 7-11؛ 18: 1-19: 1؛ ملوك االأول 19: 5-7؛ 

 ،7-4  :1 العبرانيين  اإلى  الر�شالة  22؛   :6 دانيال  4؛   :104 20-21؛   :103 المزمور 

2؛  و   1 لوقا  26: 53؛  22: 30؛  2: 13، 19-20؛  1: 20؛  َمتَّى  اإنجيل  12: 22؛  14؛ 

ت�شالونيكي الثانية 1: 7؛ �ِشْفر الروؤيا 5: 11؛ 18: 1؛ 22: 6-16؛ وغيرها. )�شفر الروؤيا 

ة(.
َّ
ي�شتخدم كلمة مالك/مالئكة اأكثر من 70 َمر

ا 14: 2؛ المزمور 33:    �ِشْفر التثنية 10: 14؛ كورنثو�س الثانية 12: 2، 4؛ اإنجيل يوحنَّ
94

13؛ 115: 3؛ ملوك االأول 8: 39.

 Vine, W. E., M.A. An Expository Dictionary of New Testament Words.  95

Westwood, NJ: Fleming H. Revel Company; 1966, p. 229.

الب�شري  للجن�س  اإلهية  زمنية  اأ�شا�س دورة  ال�شابع هي  الراحة  ويوم  ال�شتة  الخلق    اأيام 
96

يعترف بها العالم حتى يومنا هذا. فاالأ�شبوع يختلف عن االأيام وال�شهور وال�شنين التي 

تتعلَّق بعلم الفلك. االأ�شبوع ُمَعيَّن من قبل اهلل. 

اأنَّ النور كان موجوًدا قبل ال�شم�س  يعتقدون  "االنفجار العظيم"    الذين يوؤيدون نظرية 
97

 Loeb, Abraham. "The Dark Ages of the( �شنة!  مليارات  بت�شعة  واالأر�س 

Universe," Scientific American; November 2006, p. 49.)

  عندما ت�شرب الماء ثانية ال َتْن�َس اأن ت�شكر اهلل عليه! فاإلى جانب اإرواء عط�شنا واإبقائنا 
98

عندما  يتمدَّد  الذي  الوحيد  ال�شائل  هو  فالماء  للغاية.  عجيبة  المياه  هذه  فاإنَّ  اأحياء، 

ف الماء مثل كافة المواد وتكثف في 
َّ
د لي�شبح اأخف وزًنا واأقل كثافة. ولو ت�شر يتجمَّ

حالة التجمد، لغا�س اإلى قاع المحيطات والبحيرات واالأنهار. وعندها لن يذوب الجزء 

ر في هذا! االأكبر منه ولن نح�شل على المياه العذبة. لهذا، من الجيِّد اأنَّ خالقنا َفكَّ

ة راأى فيها االإن�شان وجه القمر المظلم كان في 24 دي�شمبر/كانون االأول 1968، 
َّ
  اأول َمر

99

ذلك  نف�س  في  اأنه  والمده�س  القمر.  حول   8 اأبوللو  الف�شائي  المكوك  دار  عندما  وذلك 

اليوم، قراأ رواد ف�شاء المركبة االأ�شحاح االأول من �شفر التكوين وتم بث ذلك اإلى االأر�س 

 (Reynolds, David West. Apollo: The Epic Journey to .من الف�شاء الخارجي

the Moon. NY: Harcourt, Inc., 2002, pp. 110-111)

الفصل 9: ال َمثيل َلُه
  فيما يلي اأمثلة اإ�شافية من الكتاب المقّد�س ي�شير فيها اهلل اإلى نف�شه ب�شمير الجمع: 

100

دائًما  القراآن يتكّلم اهلل عن نف�شه  6: 8 )مالحظة: في  اإ�شعياء  11: 7؛  3: 22؛  تكوين 

ب�شيغة الجمع. واالآيات القراآنية المذكورة في الف�شل الثالث من هذا الكتاب ُتبيِّن هذا(.

اهلل  وجود  ر  ُيف�شِّ ال  التكوين  �شفر  من  االفتتاحي  الجزء  اأنَّ  رغم  ؛   3-1  :1   تكوين 
101

بوحدانيته الُمثلَّثة، فاإنَّ طريقة الكتابة تتوافق تماًما مع التف�شيرات الالحقة الُمبيَّنة 
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في الكتاب المقّد�س. والكتاب وا�شح في اأنَّ االأقانيم الثالثة هلل االأحد ا�شتركت جميعها 

في عملّية الخلق.

"فاجتمع بنو بنيامين  اإ�شرائيل، يقول الكتاب المقّد�س:  اأ�شبح داود ملًكا على    عندما 
102

وراء اأبنير و�شاروا جماعة واحدة ووقفوا على راأ�س تل" )�شموئيل الثاني 2: 25(. وقد 

ا�شتخدمت نف�س الكلمة لتعلن اأنَّ "اهلل واحد" ولو�شف وحدانية اهلل الجامعة. 

  هناك اآيات كثيرة في العهد القديم توؤّكد وحدانية اهلل الجامعة: في �ِشْفر التكوين 17: 
103

18: 1-33 ظهر اهلل الإبراهيم في هيئة ب�شرية. كانت تلك مقابالت حقيقية  1-3 و 

وجًها لوجه ولي�شت روؤى واأحالًما. تكوين 35: 9-15؛ خروج 3: 1-6؛ 6: 2-3؛ 24: 

9-11؛ 33: 10-11. قارن اأي�شا خروج 33: 11 مع 33: 20.  هنا تكّلم مو�شى وجًها 

لوجه مع اأقنوم واحد من اأقانيم اهلل )االبن(، لكن لم ُي�شمح له باأن يرى وجه االأقنوم 

االآخر )االآب(. هل هذا �شعب؟ نعم. اهلل هو اهلل. انظر يوحنا 1: 1-18. اإليك المزيد من 

الجامعة:  القديم والتي ال يمكن فهمها بعيًدا عن مبداأ وحدانية اهلل  العهد  االآيات في 

المزمور 2؛ المزمور 110: 1 )قارن َمتَّى 22: 41-46(؛ اأمثال 30: 4؛ اإ�شعياء 6: 1-3؛ 

 :43 اإ�شعياء  40: 3-11؛  اإ�شعياء  26: 3-4؛  اإ�شعياء  12: 41(؛  ا  يوحنَّ اإنجيل  )قارن 

10-11 )قارن اإ�شعياء 7: 14؛ 9: 6-7(؛ اإ�شعياء 48: 16؛ اإ�شعياء 63: 1-14؛ اإ�شعياء 

49: 1-7؛ اإرميا 23: 5-6؛ دانيال 7: 13-14؛ هو�شع 12: 3-5؛ ميخا 5: 2؛ مالخي 

3: 1-2، وغيرها. 

ا الر�شول االأولى. ا ر�شالة يوحنَّ   لوقا 15: 11-32 . اقراأ اأي�شً
104

ا في    اقراأ المزمور الثاني والذي ي�شير فيه النبي داود اإلى الم�شيح كابن اهلل. تاأّمل اأي�شً
105

ا 10(؛ لكن  بع�س االأ�شماء واالألقاب االأخرى لالبن. فهو ُيدعى "الباب" )اإنجيل يوحنَّ

ا "ُخبز الحياة" )اإنجيل يوحنا  هذا ال يعني اأنه باب من خ�شب اأو معدن. وهو ُيدعى اأي�شً

6(؛ وهذا ال يعني اأنه رغيف خبز. كذلك فاإنَّ عبارة "ابن اهلل" ال ت�شير اإلى اأنَّ اهلل اتخذ 

زوجة واأنجب ولًدا. اقراأ االأ�شحاحات 1 و3 و5 من اإنجيل يوحنا. 

 �شحيفة ال�شنغال الوطنية:
106

 Senegal’s national newspaper, Le Soleil, mercredi 14 mars 1984:
 "Bienfaiteur sincère, il considérait ses 2.000 employés comme
 ses enfants et partageait leurs problèmes, leurs soucis et leur joie.
 Le ‘Vieux’ comme l’appelaient familièrement et tendrement son

personnel, était un grand fils du Sénégal."

  كما هي حال اهلل نف�شه، ال ُيمكن لجبلتنا الب�شرية اأن تفهم الروح الُقُد�س. اأحد اأنبياء اهلل 
107

اأُعطي لمحة خاطفة عن ال�شماء و�شف الروح القد�س باأنه "�شبعة م�شابيح نار  الذي 

ُمتَّقدة هي �شبعة اأرواح اهلل" )�ِشْفر الروؤيا 4: 5(. كما اأنَّ نبًيا اآخر و�شف الروح الُقُد�س 

الم�شورة  الرب، روح الحكمة والفهم، روح  "روح  ب�شبع �شفات يّت�شف بها اهلل نف�شه: 

والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب" )اإ�شعياء 11: 2(. 

ا الُمَعزِّي، الروح القد�س الذي    عندما كان ابن اهلل على االأر�س، وعد تالميذه قائاًل: "واأمَّ
108

ا  ركم بكّل ما قلته لكم" )اإنجيل يوحنَّ �شُير�شله االآب با�شمي، فهو ُيعلِّمكم كّل �شيء وُيذكِّ

واالبن  االآب  بين  دائًما  توجد  التي  التامة  الوحدة  عن  ُتَعبِّر  الكلمات  هذه   .)26  :14

والروح القد�س. والروح القد�س، مثل االآب واالبن هو �شخ�س عاقل. لمعرفة المزيد عن 

ا الر�شائل  ا. اقراأ اأي�شً الروح الُقُد�س، انظر االأ�شحاحات 16 و 22 و 28 من اإنجيل يوحنَّ

و�شفر اأعمال الر�شل في الكتاب المقّد�س ُمنتبًها اإلى دور الروح القد�س. 

العالم".  قبل كون  لي عندك  الذي كان  "المجد  االآب:  االبن مع  االإنجيل حديث  ن    ُيَدوِّ
109

ا  ا االبن يقول: "اأيها االآب ... الأنك اأحببتني قبل اإن�شاء العالم" )اإنجيل يوحنَّ ون�شمع اأي�شً

ا �شفر ميخا 5: 2 واإ�شعياء 9: 6. اأما بالن�شبة للروح القد�س فاإنَّ  17: 5، 24(. انظر اأي�شً

اإحدى األقابه هو "الروح االأزلي" )الر�شالة اإلى العبرانيين 9: 14(. 

5: 24؛  3: 22؛  لوقا  اإنجيل  12: 25؛  العبرانيين  اإلى  الر�شالة  20: 22؛  الخروج    �شفر 
110

ر�شالة  51؛   :7 3؛   :5 الر�شل  اأعمال  22؛   :17 16-19؛   :3 1-18؛   :1 يوحنا  اإنجيل 

غالطية 4: 6، وغيرها. 

اآيات  في  و�شواء  االإنجليزية.  باللغة   "God" كلمة  تقابل  العربية  باللغة  "اهلل"    كلمة 
111

ا  العهد القديم مثل تكوين 1: 1: "في البدء خلق اهلل ..." اأو اآيات العهد الجديد مثل يوحنَّ

1: 1: "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل" ُت�شتخدم كلمة اهلل 

بالعربية لتعني "الكائن االأعظم". لكن من المهم اأن نفهم اأنَّ "الكائن االأعظم" له اأ�شماء 

 
ّ
�شخ�شّيَّة يريد اأنَّ ُيعَرف بها. فكلمة "God" في اللغة االإنجليزية لي�شت ا�شمه ال�شخ�شي

مع اأن كثيرين يعتقدون هذا. كما اأنَّ كلمة "اهلل" في اللغة العربية لي�شت اال�شم العلم له 

رغم اأنَّ كثيرين يظنون اأنها كذلك. 

ة الفصل 10: َخليَقة َخاصَّ
 Guinness, Alma E. ABC’s of The Human Body. Corporate Author: The  112

Reader’s Digest Association, 1987, p. 22.
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.Gates, Bill. The Road Ahead. NY: Penguin Group, 1995, p. 188  113

ج�شم  في  المتناغم  النظام  المقدَّ�س  الكتاب  ي�شف  عظيمة،  روحّية  حقيقة  لتو�شيح 
 
  
114

ل،  ًبا َمًعا، َوُمْقَتِرًنا ِبُموؤَاَزَرِة ُكلِّ َمْف�شِ الَِّذي ِمْنُه ُكلُّ اْلَج�َشِد ُمَركَّ
"
االإن�شان بهذه الكلمات: 

ُل ُنُموَّ اْلَج�َشِد" )ر�شالة اأف�ش�س 4: 16(. َح�َشَب َعَمل، َعَلى ِقَيا�ِس ُكلِّ ُجْزٍء، ُيَح�شِّ

 (Phillips, :ف عن تف�شير جون فيليب�س الرائع ل�شفر التكوين
ُّ
  هذه اأفكار ماأخوذة بت�شر

115

(John. Exploring Genesis. Chicago: Moody Press, 1980. مالحظة: الكتاب 

 23  :5 االأولى  ت�شالونيكي  ر�شالة  راجع  والج�شد.  والنف�س  الروح  بين  ُيَميِّز  المقدَّ�س 

والر�شالة اإلى العبرانيين 4: 12-13 واإنجيل يوحنا 4: 24(.

  القول باأنَّ جنة َعْدن كانت تقع في العراق يرجع اإلى المعلومات الجغرافية التي ُيقدِّمها 
116

�شفر التكوين 2: 13-14. مالحظة: ُي�شير البع�س اإلى جنة َعْدن بـ"جّنة الفردو�س" رغم 

اأنَّ الكتاب المقدَّ�س ال يفعل ذلك. لهذا، يجب التمييز بين جنة عدن االأر�شية والفردو�س 

ال�شماوي.

 Henry, Matthew. Matthew Henry’s Commentary. Grand Rapids, MI:  117

Zondervan, 1960, p. 7.

الأّنه  اأحمر"  "تراب  حرفًيا  تعني  وهي  "اإن�شان"؛  تعني  عبرية  كلمة  هي  اآدم    كلمة 
118

" )�ِشْفر التكوين 
ٍّ

مُّ ُكلِّ َحي
اأُ َها  نَّ

"الأَ اء تعني "حياة":  ُخلق من تراب االأر�س. وكلمة حوَّ
 

 .)20-19 :3

ر الفصل 11: ُدخول الشَّ
َقاِهَر  َيا  �ِض 

ْ
االأَر اإَِلى  ُقِطْعَت  َكْيَف  ْبِح؟  ال�شُّ بِْنَت  ُزَهَرُة،  َيا  َماءِ  ال�شَّ ِمَن  َقْطِت  �شَ   "َكْيَف 

119

"حامل النور"  ُزَهَرُة التي تعني  14: 12(. في هذه االآية، كلمة  اإ�شعياء  )�ِشْفر  االأَُممِ؟" 

ال ترد في الن�س العبري. فهي الترجمة الالتينية للكلمة العبرية  helel اأي "ال�شاطع". 

على  مثااًل  حزقيال  �ِشْفر  من   28 واالأ�شحاح  اإ�شعياء  �ِشْفر  من   14 االأ�شحاح  ُيقدِّم 

فاإ�شعياء  االأر�شيين.  الملوك  اإلى  المقاطع  هذه  ت�شير  الظاهر،  ففي  المزدوج.  التف�شير 

اأنَّ المقطعين يذكران  غير  "رئي�س �شور".  وحزقيال يكتب عن  "ملك بابل"  اإلى  ُي�شير 

اأموًرا ال يمكن اأن تنطبق على اأ�شخا�س عاديين. لكن عندما ندر�س هذين المقطعين في 

�شوء مقاطع اأخرى من الكتاب المقدَّ�س )اإنجيل لوقا 10: 18، اأيوب 1: 6-12؛ �ِشْفر 

الروؤيا 12: 10، ر�شالة بطر�س االأولى 5: 8، وغيرها( يتبيَّن لنا اأنَّ هذه االآيات ت�شير اإلى 

ر الذي يوؤثر على هوؤالء الملوك االأ�شرار.  �شقوط ال�شيطان – العقل الُمَدبِّ

 �ِشْفر الروؤيا 12: 4.
120

 اإنجيل َمتَّى 10: 28، 23: 33، اإنجيل مرق�س 9: 48-43.
121

 �ِشْفر الروؤيا 20: 15-10. 
122

ة والَموت الفصل 12: ناموس الَخطيَّ
  �شوؤال �شائع: ماذا يح�شل لالأطفال واالأوالد ال�شغار عندما يموتون؟ هل ُيحا�َشبون على 

123

ان العادل  ف الديَّ
ّ
الطبيعة الخاطئة التي ورثوها )المزمور 51: 5؛ 58: 3(؟ �شوف يت�شر

بالحق )�ِشْفر التكوين 18: 25(. فهو ال ُيحا�شب اأي �شخ�س على اأي �شيء ال ُيمكنه اأن 

لو  باإمكانهم معرفته  يعرفونه وعلى ما كان  ما  النا�س على  ُيحا�شب  اإنه  بل  يفهمه. 

اأنهم بحثوا اأكثر عن الحق الذي اأعلنه اهلل )ر�شالة رومية 2: 11-15؛ المزمور 34: 10؛ 

اإ�شعياء 55: 6(. لهذا، ي�شبح االإن�شان م�شوؤواًل اأمام اهلل عندما ين�شج وي�شبح قادًرا على 

اتخاذ القرارات )�شفر التثنية 1: 39؛ اإ�شعياء 7: 16، �شموئيل الثاني 12: 23؛ اإنجيل 

َمتَّى 18: 10، ر�شالة تيموثاو�س الثانية 3: 14-17(. واهلل وحده هو الذي يعرف الُعمر 

الذي ي�شبح فيه االإن�شان نا�شًجا وم�شوؤواًل عن خطاياه وخياراته. وفي كّل الحاالت، 

ِمْعُتَك، َوِفي َيْوِم َخَل�ٍض اأََعْنُتَك. ُهَوَذا االآَن َوْقٌت   "ِفي َوْقٍت َمْقُبول �شَ
تبقى ر�شالة اهلل لنا: 

َمْقُبوٌل. ُهَوَذا االآَن َيْوُم َخَل�ٍض" )ر�شالة كورنثو�س الثانية 6: 2(.

 �ِشْفر الروؤيا 20: 14-15؛ 2: 11؛ 21: 8؛ اإنجيل َمتَّى 25: 46.
124

ْحَمة والَعدالة الفصل 13: الرَّ
ال توجد مالحظات هام�شيَّة على هذا الف�شل.

ْعَنة الفصل 14: اللَّ
جلدها،  تحت  ُنتوء  �شكل  على  قوائم  واالأ�شلة  كالبوا  الحيات  اأجنا�س  بع�س    "تمتلك 

125

القوائم بالقرب من  ومخالب �شغيرة ال يزيد طولها عن ن�شف بو�شة تبرز فوق تلك 

بقايا  بل  قوائم،  لي�شت  النتوءات  تلك  اأنَّ  الحقيقة  وفي  ال�شرج.  فتحة  بجانب  بطنها 

عظم اأعلى القوائم )عظم الفخذ(. وما زال ذكور هذه الحّيات ي�شتخدمون هذه النتوءات 

اأخرى قوائم". انظر  اأية حّيات  ال للم�شي، بل لمغازلة االإناث واأثناء القتال. وال تملك 

(www.wonderquest.com/snake- ال�شور:  بع�س  يحتوي  الذي  التالي  الموقع 

ر هذه الحقيقة على اأنها تدعم نظرية الن�شوء، لكن  (legs.htm. ورغم اأنَّ البع�س ُيف�شِّ
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نه الكتاب المقدَّ�س منذ  الحقيقة تقول اإنَّ اأج�شام هذه المخلوقات تتوافق تماًما مع ما َدوَّ

 
اآالف ال�شنين. 

ا: �ِشْفر الروؤيا 20: 2؛ اإنجيل لوقا 10: 18؛ ر�شالة كورنثو�س الثانية 11: 3، 14:    اأي�شً
126

ْكَلُه اإَِلى �ِشْبهِ َمَلِك ُنوٍر!" ُر �شَ ُه ُيَغيِّ ْيَطاَن َنْف�شَ اَء بَِمْكرَِها" فاإنَّ "ال�شَّ ُة َحوَّ "َكَما َخَدَعِت اْلَحيَّ
 �ِشْفر الخروج 29: 7؛ �شموئيل االأول 10: 1؛ ملوك الثاني 9: 6؛ المزمور 45: 7.

127

  يو�شح الف�شل 18 ثالثة اأ�شباب وراء اإخفاء اهلل لخّطته الخال�شّية. عندما نقراأ الكتاب 
128

ة  المقدَّ�س بت�شل�شله الزمني، نكت�شف برنامج اهلل لخال�س الخطاة من ال�شيطان والخطيَّ

اأَْمرٍ.   َعَلى 
ٌ

اأَْمر اأَْمرٍ.   َعَلى 
ٌ

اأَْمر ُه  نَّ
الأَ

"
ج:  

ّ
والموت. واهلل في حكمته، ك�شف عن خّطته بتدر

�ٍض. ُهَنا َقلِيٌل ُهَناَك َقلِيٌل" )اإ�شعياء 28: 10(.
ْ

�ضٌ َعَلى َفر
ْ

�ٍض. َفر
ْ

�ضٌ َعَلى َفر
ْ

َفر

  في مقال بعنوان "وتدعونه ذكيًّا؟" �شخرت مجّلة "تايم" من فكرة وجود خالق ذكي 
129

"األم يكن باالإمكان معالجة مو�شوع ال�شيخوخة ب�شيء من الكيا�شة والكرامة؟  )اهلل(: 

فمثاًل، بداًل من اأن ي�شاب الُم�شّنون بالتجعد وتتدهور حالتهم ال�شحية، ماذا لو اأنهم 

 )Handy, Bruce and Glynis Sweeny, Time, ف�شيًئا؟"  �شيًئا  ا�شمحّلوا وتال�شوا 

(July 5, 2005, p. 90. كذلك، في كتاب "عدم احتمالية وجود اهلل" وردت هذه الجملة: 

مجرد  هو  الذي  االإن�شان  من  عجرفة  هي  لالإن�شان  ذكي  خالق  وجود  فكرة  "األي�شت 
 (Bruce and Frances Martin in The Improbability of "كائن �شيِّئ الت�شميم؟

 God by Michael Martin and Picki Monnier. Amherst, NY:Prometheus
Books, 2006, p. 220).)

الفصل 15: َمأزق ُمزدوج
 Associated Press, May 20, 2006 

130

www.abclocal.go.com/ktrk/story?section=nation_world&id=4189656

  كانت الَغ�ْشالت الطق�شيَّة جزًءا من �شرائع العهد القديم، وكان الهدف منها تعليم الخطاة 
131

 من خالل الم�شيح، 
ّ
ر التطهير الكامل والبر عن مدى نجا�شتهم اأمام اهلل. وبما اأنَّ اهلل َوفَّ

فهو لم َيُعد يطلب طقو�ًشا كهذه. اقراأ االأ�شحاح العا�شر من �ِشْفر اأعمال الر�شل، ور�شالة 

كولو�شي الثانية. وحتى يومنا هذا ، ُتركز العديد من الديانات على الطقو�س الخارجية 

المتعلِّقة بالطهارة. ا�شتلمت الر�شالة االإلكترونية التالية من َرُجل ُم�شلم في لندن يقول 

الم�شلمون  ا  اأمَّ  ... نج�شون   – الم�شيحيين  فيهم  بمن   – الُم�شلمين  غير  "جميع  فيها: 

اأون ...". فطاهرون جًدا وقريبون من اهلل الأنهم يتو�شَّ

ا )�ِشْفر الخروج 20(، دعا مو�شى اإلى �شعود الجبل لكي    بعد اإعالن اهلل لو�شاياه �شفهيًّ
132

 .)18  :31 12؛   :24 )خروج  الو�شايا  عليهما  اهلل  نق�س  اللذين  الحجر  لوحي  يعطيه 

ْوَحْيِن" )�ِشْفر الخروج  ٌة َعَلى اللَّ ْنَعُة اهللِ، َواْلِكَتاَبُة ِكَتاَبُة اهللِ َمْنُقو�شَ ْوَحاِن ُهَما �شَ "َواللَّ
.)16 :32

 انظر لوقا 18: 9-14؛ اأف�ش�س 2: 9-8.
133

"اأَْن   
يقول: اأن  بمقدوره  وكان  بالكامل  اهلل  �شرائع  َطبَّق  الذي  الوحيد  هو    الم�شيح 

134

 .)8  :40 )المزمور  ائِي"  اأَْح�شَ ِط  َو�شَ ِفي  رِيَعُتَك  َو�شَ ُت، 
ْ

رِر �شُ اإِلِهي  َيا  َم�ِشيَئَتَك  اأَْفَعَل 

َر 
َّ

َنَتَبر  
ْ

َلى اْلَم�ِشيِح، لَِكي اإِ َبَنا  اُمو�ضُ ُموؤَدِّ اإليه: "اإًِذا َقْد َكاَن النَّ وهكذا، فال�شريعة تقودنا 

ِبالإِيَماِن" )غالطّية 3: 24(. ويظهر حّل اهلل لم�شكلة خطيَّة االإن�شان بو�شوح في ر�شالة 
 

رومية 3: 27-20.

الفصل 16: َنْسل الَمرأة
)ر�شالة  اْلَجِميُع"  �َشُيْحَيا  اْلَم�ِشيِح  ِفي  هَكَذا  اْلَجِميُع،  َيُموُت  اآَدَم  ِفي  َكَما  ُه  نَّ

الأَ
"
  

135

ا االأ�شحاح الخام�س من ر�شالة رومية ور�شالة   كورنثو�س االأولى 15: 22(. اقراأ اأي�شً

غالطّية 4: 5-4.

Neobirth Pregnancy Care Center: www.neobirth.org.za/development.  136

 html

 :35 )تكوين  اأور�شليم  التي تقع جنوب  المدينة  لبيَت لحم،  القديم  اال�شم  137  "اأَْفَراَتَة" هو 

16-19؛ 48: 7(. ولد الملك داود في بيت لحم )�شموئيل االأول 16: 1، 18-19؛ 17: 

ا )اإنجيل َمتَّى 2:  12(. كما اأنَّ الم�شيح الذي جاء من ن�شل داود ولد في بيت لحم اأي�شً

2: 1-12(. اختلط االأمر على اليهود الذين عا�شوا في زمن ي�شوع  اإنجيل لوقا  1-6؛ 

ه ن�شاأ في النا�شرة في الجليل )اإنجيل يوحنا 7: 42-41(. حيث اإنَّ

ات في الف�شل الخام�س.  لالإطالع على المراجع الكتابية، راجع الئحة النبَوّ
138

  لالإطالع على المزيد من معاني ا�شم "الم�شيح" راجع الف�شل 14 تحت العنوان الفرعي: 
139

"الن�شالن". 
  �ِشْفر التكوين 1: 2، يجب عدم الخلط بين روح اهلل والمالك جبرائيل الذي كان مخلوًقا. 

140

فالروح القد�س غير مخلوق، بل هو روح اهلل بذاته. راجع الف�شَلين 9 و 28. 

َمتَّى  )اإنجيل  االأزواج  كباقي  يو�شف  زوجها  مع  مريم  عا�شت  ي�شوع،  والدة    بعد 
141 
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13: 55-56؛ اإنجيل لوقا 8: 19؛ اإنجيل يوحنا 7: 10-3(.

ن�شل  من  �شياأتي  واأنه  14؛   :7 اإ�شعياء  عذراء:  من  �شيولد  الم�شيح  باأنَّ  االأنبياء    تنّباأ 
142

اإبراهيم، واإ�شحاق، ويعقوب، ويهوذا: تكوين 17: 18-21؛ 26: 3-4؛ 28: 13-14؛ 

: �شموئيل الثاني 7: 16؛ واأنه �شيولد 
ّ
49: 8-10؛ واأنه �شيكون من ن�شل داود الملكي

في بيت لحم: ميخا 5: 2.

  اإنجيل َمتَّى، االأ�شحاح الثاني. كان الملك هيرود�س غيوًرا من فكرة اأنَّ ملًكا اآخر �شيولد. 
143

ُعمر  من  الذكور  االأوالد  جميع  بقتل  اأمر  باأن  ي�شوع  على  يق�شي  اأن  حاول  فقد  لهذا 

�شنتين فما دون في بيت لحم و�شواحيها. وكان ال�شيطان يقف وراء هذا كّله. فقد كان 

هدفه هو الق�شاء على ن�شل المراأة الذي غزا "اأر�شه"! غير اأنَّ اهلل الذي يعرف محاوالت 

ال�شيطان لقتل ي�شوع َحذَّر يو�شف واأخبره اأن ياأخذ مريم والطفل ال�شغير ويهربوا اإلى 

اأ االأنبياء بهذه االأحداث كّلها )اإنجيل َمتَّى 2؛ ميخا 5: 2؛ هو�شع 11: 1؛  م�شر. وقد تنبَّ

اإلى النا�شرة  اإرميا 31: 15(. وبعد موت الملك هيرود�س، عاد يو�شف ومريم وي�شوع 

حيث كبر ي�شوع ونما لي�شبح َرُجاًل.

الفصل 17: َمْن َيكوُن هذا؟ 
 )Jayyusi, Salma الجيو�شي.  خ�شرا  ل�شلمى  ُجحا"  "حكايات  كتاب  عن    مقتب�شة 
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Khadra. Tales of Juha. Interlink Books. Northampton, MA, 2007, p. 19.)

كتاباتهم  في  النا�شرّي  ي�شوع  ذكروا  الذين  القدامى  الُكتَّاب  بع�س  اأ�شماء  يلي    فيما 
145

)تا�شيتو�ض  )55-120م.(  روماني  خ 
ِّ
موؤر تا�شيتو�س،  المقدَّ�س:  الكتاب  عن  الخارجة 

ات 18: 3(؛ التلمود، تف�شير  خ يهودي )37-101م.( ]العاديَّ
ِّ
15: 44(؛ يو�شيفو�س، موؤر

]موت  لو�شيان  ا�شمه  يوناني  43اأ[؛  ال�شنهدريم   ،
ّ

البابلي ]التلمود  للتوراة  يهودي 

بيريغواير �س 11-13 في اأعمال �شاما�شوتا[ ترجمه "هـ. و. فولر" و "ف. ج. فولر"، 

اأمين  )69-122م.(،  1949؛ �شوتونيو�س  اأك�شفورد: مطبعة كالريندون،  اأجزاء.  اأربعة 

 االأعلى لالإمبراطور هادريان ]كلوديا�ض، 25[. مالحظة: كتب ج. اأو�شوالد �شاندرز: 
ّ
ال�شر

"القول باأنَّ م�شيح الكتاب المقدَّ�س لي�س اإال ابتكاًرا ب�شرًيا خيالًيا ال جذور تاريخيَّة له 
 هو اأعجوبة 

ّ
يجعل من االأناجيل اأعجوبة في عالم االأدب؛ تماًما كما اأنَّ الم�شيح الحي

في �شفحات التاريخ. وقد علَّق اإيرن�شت رينان باأنَّ ابتكار فكرة ي�شوع ي�شتلزم ي�شوع 

و اأنه من غير المعقول اأن يتفق عدد كبير من االأ�شخا�س 
ّ
بذاته. كذلك، قال ج. ج. رو�ش

التاريخ"  ل �شخ�ٌس واحد مو�شوع هذا  ُي�َشكِّ اأن  على كتابة تاريخ كهذا؛ فكم بالحري 

 )Sanders, J. Oswald. The Incomparable Christ. Moody Press. Chicago,
1971, p. 57.)

  اإنجيل َمتَّى 13: 55-56. ن�شاأ ي�شوع في النا�شرة )اإنجيل َمتَّى 2: 22-23؛ اإنجيل لوقا 
146

2: 51-52(، وعمل كنّجار مع يو�شف )اإنجيل مرق�س 6: 3(. كان اتِّ�شاع ي�شوع اإهانة 

لمن اأرادوه بطاًل يغزو االأعداء، ال خادًما متوا�شًعا.

 "... ُيو�ُشَف  اْبَن  ُيَظنُّ  َكاَن  َما  َعَلى  َوُهَو  �َشَنًة،  َثاَلِثيَن  َنْحُو  َلُه  َكاَن  َي�ُشوُع  اْبَتَداأَ  ا    "َوَلمَّ
147

)اإنجيل لوقا 3: 23(.

  كثيًرا ما اأ�شار ي�شوع اإلى نف�شه باأنه "ابن االن�شان" اأي "ابن الجن�س الب�شري/الب�شرية" 
148

)ذرّية(  اأوالد  اأبينا، نحن جميًعا  اأَم  �شئنا  لقب!  له من  يا  اأنثروبو�ض(.  اليونانية:  )في 

ابن  ي�شير  اأن  اإرادته  وبكامل  بنف�شه  اختار  فقد  العظيم  اهلل  ابن  اأما  الب�شري.  الجن�س 

على  ال�شوء  ُي�شلِّط  اللقب  هذا  فاإنَّ  لذلك،  الب�شري.  الجن�س  مع  نف�شه  وَح�ِشب  االإن�شان 

 
ّ
ل اهلل ال�شخ�شي ز على نا�شوته )ب�شرّيته( الأّنه ي�شير اإلى تدخُّ الهوت الم�شيح بقدر ما ُيركِّ

في الب�شرية. اقراأ دانيال 7: 13-14؛ اإنجيل َمتَّى 8: 20؛ اإنجيل لوقا 5: 24؛ 22: 69-

ا 5: 27؛ 13: 31؛ �ِشْفر الروؤيا 1: 13-18؛ 14: 14.  70؛ اإنجيل يوحنَّ

  مثاًل، هذه االآية التي اقتب�شها ي�شوع )في اإنجيل لوقا 4: 4( هي من توراة مو�شى: �ِشْفر 
149

التثنية 8: 3.

ْلَطاِن  �شُ و"َرئِي�ِض  العالم"  هذا  "رئي�س  بالفعل  ال�شيطان  اأم�شى  االإن�شان،    ب�شبب خطيَّة 
150

ر�شالة  31؛   :12 ا  يوحنَّ )اإنجيل  اْلَمْع�ِشَية"  اأَْبَناءِ  ِفي  االآَن  َيْعَمُل  ذِي  الَّ وِح 
ُّ

الر اْلَهَواءِ، 

لطان الذي فقده ب�شبب الخطيَّة؛ لكنه  اأف�ش�س 2: 2(. وقد جاء ابن اهلل ليعيد لالإن�شان ال�شُّ

لم يفعل ذلك على طريقة ال�شيطان بل على طريقة اهلل. 

 المزمور 110 والمزمور 2؛ اإنجيل َمتَّى 21: 46-41.
151

 القراآن: 19: 19؛ انظر التباين بينها وبين 48: 2؛ 47: 19.  
152

 القراآن: 19: 19؛ 3: 45-51؛ 5: 110-112؛ 19: 19.
153

 القراآن: 4: 171.
154

ك"؛ اأي اعتبار اأي �شيء اأو اأي اإن�شان م�شاوًيا هلل.
ْ
ر  الخطيَّة الُكبرى في االإ�شالم هي "ال�شِّ

155

اأ عنه االأنبياء:  الحظ االألقاب التي ُتطلق على الم�شيح الذي تنبَّ
156

عجيًبا = �شفة ت�شتخدم هلل وحده وهي تعني "خارج عن المعتاد".
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ُم�شيًرا = الم�شيح هو الحكمة بذاتها.

اإلًها قديًرا = ال ي�شتطيع اإاّل اهلل اأن ياأخذ ج�شًدا ب�شرًيا.

اأًبا اأبدًيا = هو مالك االأبدية.

 ،)1  :5 رومية  )ر�شالة  اهلل  مع  �شالًما  به  يوؤمن  من  لكّل  ر  يوفِّ �شوف   = ال�شالم  رئي�س 

و�شالًما مع االآخرين )ر�شالة اأف�ش�س 2: 14-18(، و�شالًما داخلًيا )ر�شالة فيلبي 4: 7(. 

ر في نهاية العالم �شالًما على م�شتوى العالم كّله )انظر الف�شل 29 من  اأنه �شيوفِّ كما 

هذا الكتاب(. 

اْلِكَتاِب  ِج 
ْ

بَِدر ِجْئُت.  "هاأََنَذا  كاإن�شان:  االأر�س  اإلى  �شياأتي  ب 
ّ
الر باأنَّ  داود  النبي    تنباأ 

157

ُيَهيِّئ  من  �شير�شل  اهلل  باأنَّ  مالخي  النبي  تنباأ  كما   .)7  :40 )المزمور  ي"  َعنِّ َمْكُتوٌب 

ب )�ِشْفر مالخي 3: 1(.
ّ
النا�س لمجيء الر

  هل نزول اهلل اإلى م�شتوانا َينتق�س من مجده؟ تخيَّل اأنك و�شديقك تتحدَّثان عن قائَدين 
158

ا�شمه هارون. يقول �شديقك:  ا�شمه عمر واالآخر  اأحدهما  روحيَّين جديَرين باالحترام 

وحيث اإنك تحترم هارون كثيًرا فاإنك  ا عمر فال".  "هارون يلعب األعاب ال�شيارات، اأمَّ
فعلك  رد  يبدو  قد  ال�شيارات!"  باألعاب  يلعب  اأن  حا�شا  م�شتحيل!  "هذا  قائاًل:  ُتجيبه 

اأطفالهما  واأنَّ  اأطفال،  لديهما  وهارون  عمر  اأنَّ  الحًقا  تكت�شف  لكنك  وُمبرًرا.  منطقًيا 

يطلبون منهما اأن يجل�شا معهم على االأر�س لي�شاركوهم األعاب ال�شيارات. واالآن، ماذا 

لو اكت�شفنا اأنَّ هارون ي�شتمتع بق�شاء وقته مع اأبنائه بهذه الطريقة في حين اأنَّ عمر 

يرف�س القيام بذلك الأّنه يعتقد اأنَّ ذلك ينتق�س من كرامته؟ َمن هو االأف�شل كاأب وَرُجل 

وقائد: عمر اأَم هارون؟ كذلك، قد تكون دوافع النا�س نبيلة حين يقولون "حا�شا هلل اأن 

ا عن تعظيم اهلل فاإنهم ُيقلِّلون من �شاأنه. ياأتي اإلى االأر�س كاإن�شان"؛ لكن عو�شً

– وهو عمل  ُجل تالميذه 
ْ
اأر اأنَّ ي�شوع غ�شل  ا  اإنجيل يوحنَّ 13 من    نقراأ في االأ�شحاح 

159

ب 
ّ
الر االأعظم:  الخادم  تلتقي مع  االأناجيل تجعلك  الخادم! نعم، فقراءة  به  كان يقوم 

ي�شوع بذاته!

ا 6. ق�س 6؛ اإنجيل يوحنَّ
ْ
 اإنجيل َمتَّى 14؛ اإنجيل َمر

160

اأراد ي�شوع اأن يكتفي بالقول باأنه كان موجوًدا قبل اإبراهيم لقال: "قبل اأن يكون    لو 
161

اإبراهيم، اأنا كنت" بدل اأن يقول: "قبل اأن يكون اإبراهيم، اأنا كائن." انظر الف�شل 9 عن 

يهوه )�ِشْفر الخروج 3: 14(. 

الكلمة  نف�س  لي�شوع هي  االأ�شخا�س  هوؤالء  "�شجود"  اإلى  لالإ�شارة  الم�شتخدمة    الكلمة 
162

الم�شتخدمة لالإ�شارة اإلى ال�شجود هلل. )قارن اإنجيل َمتَّى 8: 2 مع �ِشْفر الروؤيا 7: 11(. 

في كلتا الحالتين، الكلمة هي نف�شها في االأ�شل اليوناني "برو�شكنيو"(.

�س للتحريف، اقراأ 
َّ
  اإذا كنت ما تزال ُمتم�شًكا بالقول المغلوط باأنَّ الكتاب المقّد�س تعر

163

ف اأَم َمحفوظ؟"
َّ
الف�شل الثالث من جديد؛ وهو بعنوان: "ُمَحر

.Lewis. C. S. Mere Christianity. NY: Macmillan-Collier, 1960, pp. 55-56  164

 لمراجعة وحدة اهلل الجامعة، اقراأ الف�شل 9.
165

. فقد جاء ال�شاب الغني اإلى ي�شوع 
ّ
ة ي�شوع وال�شاب الغني   يخطئ الكثيرون في فهم ق�شَّ

166

ُة؟" )اإنجيل َمتَّى   اْلَحَياُة االأََبدِيَّ
َ

َلٍح اأَْعَمُل لَِتُكوَن لِي الُِح، اأَيَّ �شَ ُم ال�شَّ َها اْلُمَعلِّ يُّ
و�شاأله: "اأَ

19: 16؛ اإنجيل مرق�س 10: 17؛ اإنجيل لوقا 10: 25(. بدا �شوؤال ال�شاب جيًِّدا في نظر 

النا�س، لكنه لم يكن كذلك في نظر الرب. فقد علم ي�شوع اأنَّ هذا ال�شاب المتدّين لم يدرك 

 االإن�شان غير المحدود. فقد 
ّ
بعد الحقائق االأ�شا�شية عن قدا�شة اهلل غير المحدودة و�شر

ه الذاتي يعتقد اأنه ي�شتطيع اأن يح�شل على الحياة االأبدية 
ِّ
ك ببر كان ذلك ال�شاب الُمتم�شِّ

بنف�شه واأنه �شالح بالقدر الكافي لتحقيق هذا الهدف. وبهذا، فقد كان اأ�شبه بطفل يحمل 

بيده بع�س القطع النقدية ويقول الأغنى رجل في العالم: "كم اأعطيَك الأرث ممتلكاتك؟" 

هه اإلى التوراة والو�شايا الع�شر ليريه  كيف اأجاب ي�شوع عن �شوؤال هذا الرجل؟ لقد َوجَّ

الكامل. فال توجد   
ّ
بالبر المتعلِّقة  اهلل  َيفي بمتطلبات  اأن  بقدرته  اأبًدا  ي�شتطيع  لن  اأنه 

"حياة اأبدية" لَمن يظن اأنه ي�شتحقها من خالل القيام ببع�س االأعمال ال�شالحة. 
رِيُق  ِمُنوَن بِاهللِ َفاآِمُنوا بِي ... اأََنا ُهَو الطَّ ْنُتْم ُتوؤْ َطرِْب ُقُلوُبُكْم. اأَ ا: "اَل َت�شْ   قال ي�شوع اأي�شً

167

ذِي َراآنِي َفَقْد َراأَى االآَب، َفَكْيَف َتُقوُل  لَّ تِي اإَِلى االآِب اإِالَّ بِي"... اَ َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. َلْي�َض اأََحٌد َياأْ

ي ِفي االآِب  نِّ
اأَ ُقونِي  دِّ ... �شَ ؟ 

َّ
اأََنا ِفي االآِب َواالآَب ِفي ي  نِّ

اأَ ِمُن  ُتوؤْ َت  اأََل�شْ اأَِرَنا االآَب؟...  اأَْنَت: 

ا 14 :1، 6، 11-9(. َبِب االأَْعَماِل َنْف�ِشَها" )اإنجيل يوحنَّ ُقونِي لِ�شَ دِّ ، َواإِالَّ َف�شَ
َّ

َواالآَب ِفي

ا: اإ�شعياء 40: 10- ا 12: 28، اإنجيل لوقا 1: 51. انظر اأي�شً   اإ�شعياء 53 :1؛ اإنجيل يوحنَّ
168

11؛ 51 : 5؛ 52: 10؛ 59: 16؛ 63: 5؛ اإرميا 32: 17. 

ين من الموت؛ لكن لم  ا واألي�شع( الإقامة �شخ�شَ   اأعطى اهلل القدرة الثنين من اأنبيائه )اإيليَّ
169

يزعم اأي نبي اأنه رئي�س الحياة غير ي�شوع الذي قال عن نف�شه: "اأنا هو القيامة والحياة".

اإبلي�س  ُطرد  عندما  حا�شًرا  وكان  االأر�س،  اإلى  مجيئه  قبل  ال�شماء  في  الم�شيح    كان 
170

َماء"  ِق ِمَن ال�شَّ
ْ
ْيَطاَن �َشاِقًطا ِمْثَل اْلَبر من هناك. لذلك، قال ي�شوع لتالميذه: "َراأَْيُت ال�شَّ

)اإنجيل لوقا 10: 18(.
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ة اهلل األزليَّة الفصل 18: ِخطَّ
  الر�شالة اإلى العبرانيين 11: 6؛ اإرميا 29: 13؛ اإ�شعياء 29: 11؛ اإنجيل َمتَّى 11: 25؛ 

171

تظهر  اهلل  الكثير من حقائق   .6 ا  يوحنَّ اإنجيل  8: 4-15؛  لوقا  اإنجيل  13: 13-14؛ 

ب�شكل غير وا�شح عمًدا وذلك لكي ال يفهمها اإال من يبحث عن الحق. فاهلل ال ولن ُيرغم 

النا�س على االإ�شغاء اإليه وفهمه واالإيمان به. فَمن يريد اأن يفهم �شيكت�شف الحق. اأما 

الذين ُيغلقون عيونهم واأذهانهم باإرادتهم، فلن يكت�شفوه. 

ات التي ُكتبت في �شيغة الما�شي على الرغم من اأنها ُكتبت قبل    هل الحظت عدد النبوَّ
172

قها؟ هذا ُيرينا اأنه ال يمكن ُمطلًقا اإف�شاد خطط اهلل. فعندما يقول  مئات ال�شنين من تحقُّ

الخالق اإنَّ اأمًرا ما �شيحدث فهو �شيحدث حتًما.

  اقراأ المزمور الثاني الذي ُكتب قبل األف �شنة من مجيء الم�شيح اإلى االأر�س. في اأماكن 
173

 29 الف�شل  )انظر  الثاني  مجيئه  في  الم�شيح  اإلى  ُي�شار  المقدَّ�س،  الكتاب  من  عديدة 

يرف�س  من  كّل  وت�شحق  ال�شماء  من  �شتنزل  التي  الكبيرة  بال�شخرة  الكتاب(  هذا  من 

الخ�شوع لخّطة اهلل للفداء )�ِشْفر دانيال 2: 34-35؛ اإنجيل َمتَّى 21: 44-33(.

10؛  الر�شل  اأعمال  2-5؛  الر�شل  اأعمال  اقراأ  بطر�س،  اأقوال  من  المزيد  على    لالإطالع 
174

ل في كلمات  ر�شالة  بطر�س االأولى 1: 10-12؛ 2: 21-25؛ 3: 18 وغيرها. كذلك، تاأمَّ

�ِشيَن  ا ِعْنَدَنا َنْحُن اْلُمَخلَّ مَّ
لِيِب ِعْنَد اْلَهالِِكيَن َجَهاَلٌة، َواأَ الر�شول بول�س: "َفاإِنَّ َكلَِمَة ال�شَّ

لُِيْخزَِي  اْلَعاَلمِ  اَل  ُجهَّ اهلُل  اْخَتاَر  َبِل   ... ا�ِض  النَّ ِمَن  اأَْقَوى  اهللِ  ْعَف  َو�شَ  ... اهللِ  ُة  ُقوَّ  
َ

َفِهي

االأولى  كورنثو�س  )ر�شالة  االأَْقوَِياَء"  لُِيْخزَِي  اْلَعاَلمِ  َعَفاَء  �شُ اهلُل  َواْخَتاَر  اْلُحَكَماَء. 

 

.)27 ،25 ،18 :1

بائح الفصل 19: َشريعة الذَّ
  كيف عرف هابيل اأنَّ عليه القيام بكّل هذا؟ لقد اأخبره اهلل بذلك. نرى في الر�شالة اإلى 

175

ل الكتاب  العبرانيين 11: 4 اأنَّ هابيل َقدَّم ذبيحته باالإيمان باأنَّ اهلل اأمر ووعد. وُيف�شِّ

المقدَّ�س الحًقا �شرائع اهلل المتعلِّقة بالذبيحة البدليَّة التي كان هابيل قد قدَّمها �شابًقا. 

اأنَّ هابيل َقدَّم من "اأبكار غنمه" )قارن مع �ِشْفر الخروج  نقراأ في �ِشْفر التكوين 4: 4 

13: 12-13؛ �ِشْفر الالويين 5: 6( "َوِمْن �ِشماِنها" )انظر �ِشْفر الالويِّين 3: 16(. ورغم 

ح اأنه فعل  اأنَّ الكتاب المقدَّ�س ال يقول اإنَّ هابيل َقدَّم الَحَمل على مذبٍح، لكن من الُمرجَّ

ذلك – تماًما كما فعل الموؤمنون من بعده. �ِشْفر التكوين 8: 20؛ 12: 17؛ 13: 4، 18؛ 

22: 8-9؛ �ِشْفر الخروج 20: 24-26؛ �ِشْفر الالويين 17: 11؛ وغيرها.

 دانيال 6؛ اأ�شتير 3: 8-15؛ 8: 17-7.
176

اأبينغدون- مطبعة  نيويورك:  �ض".  المقدَّ للكتاب  ال�شامل  "الفهر�ض  �شترونغ    جيم�س 
177

يه[( مع الويين  وُتَغطِّ ]اأو  )وَتْطليه   14 :6 تكوين  قارن   .57 1948، �س   كوك�شبري، 

5: 18 )فُيَكفِّر(. فقد ا�شُتخدمت الكلمة العبرّية نف�شها في هاتين االآيتين. 

  �ِشْفر الالويين 5: 7.
178

�شحيحة.  الذبيحة  تكون  اأن  ينبغي  اأنه  مرة  خم�شين  من  اأكثر  المقدَّ�س  الكتاب    َيْذُكر 
179

ُبُه" 
ِّ

ُيَقر ِحيًحا  �شَ َفَذَكًرا  ُمْحَرَقًة،  اْلَمْعزِ  اأَِو  اأِْن  ال�شَّ اْلَغَنمِ  ِمَن  َباُنُه 
ْ

ُقر َكاَن  "َواإِْن  فمثاًل: 

)�ِشْفر الالويين 1: 10(.

الفصل 20: َذبيَحة َعظيَمة
  عيد االأ�شحى هو العيد االإ�شالمي االأكثر اأهمية في ال�شنة. فهو ي�شير اإلى الحدث الذي 

180

ر اهلل فيه حماًل الإبراهيم ليذبحه بدل ابنه. ووفًقا للراأي االإ�شالمي ال�شائع، كان االبن  َوفَّ

كان  اأنه  يذكر  ال  القراآن  اأنَّ  من  الرغم  على  اإ�شحاق  ولي�س  اإ�شماعيل  هو  �شُيذبح  الذي 

ح اأنَّ االبن كان اإ�شحاق. ُيحيي جميع الم�شلمين  اإ�شماعيل. اأما الكتاب المقدَّ�س فيو�شِّ

ا في الحج اإلى مكة في ختام  في جميع اأنحاء العالم عيد االأ�شحى كما ُيحَتفل به اأي�شً

اآخر  ناقة( في  اأو  بقرة  اأو  )خروف  االأنعام  باإحدى  الت�شحية  تتّم  الحج حيث  منا�شك 

الحج بعد �شالة العيد ال�شباحية. يوؤمن معظم الم�شلمين باأنَّ هذه الطقو�س ُتقدِّم لهم 

ا باأنَّ هذه الطقو�س  "والدة جديدة" وتمحو لهم خطاياهم. لكنَّ الم�شلمين يعترفون اأي�شً
ر لهم يقين الخال�س حيث اإنَّ خطاياهم تعود وتتراكم بعد الحج. )اقراأ  ال يمكن اأن توفِّ

ا لتعرف ما  االأ�شحاح 10 من الر�شالة اإلى العبرانيين واالأ�شحاح 3 من اإنجيل يوحنَّ

يقوله الكتاب المقدَّ�س(.

ة.    في البداية، كان ا�شم اإبراهيم هو اأبرام. ال ي�شعنا هنا اأن ن�شرح هذا الجزء من الق�شَّ
181

ة اإبراهيم بالكامل، اقراأ تكوين  الع على ق�شَّ اقراأ االأ�شحاح 17 من �شفر التكوين. لالإطِّ

ا رومية 4؛ غالطّية 4؛ عبرانيين 11.  11-25؛ اقراأ اأي�شً

  �شفر التثنية 7: 6-7؛ 14: 2.
182

  فيما يلي بع�س االأمثلة على ا�شتخدام اهلل اأمة ال�شعب اليهودي القديم لمباركة ال�شعوب 
183

غير اليهودية: خّل�س يو�شف حياة ماليين الم�شريين )تكوين 37-50(. كانت ُنعمي 
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)وهي من ن�شل اإبراهيم( َبَرَكة المراأتين مواآبيَّتين هما راعوث وُعرفة )انظر �ِشْفر راعوث 

َفة )ملوك االأول 17؛ اإنجيل لوقا 
ْ
ر ا َبَرَكة الأرملة �شِ في العهد القديم(. وكان النبي اإيليَّ

4: 26(. اأما يونان فاأو�شل ر�شالة الخال�س اإلى �شعب نينوى )�ِشْفر يونان(. وكان الملك 

ا لملكة �شباأ )ملوك االأول 10؛ اإنجيل لوقا 11: 31(. كما اأنَّ النبي  �ُشليمان َبَرَكة اأي�شً

دانيال بارك البابليين )دانيال 1-6(. اأما اأ�شتير ومردخاي فكانا َبَرَكة لالإمبراطورية 

الفار�شيَّة )�ِشْفر اأ�شتير(.

ا 4:    تكوين 12: 2-3؛ 22: 16-18؛ الر�شالة اإلى العبرانيين 6: 13-20؛ اإنجيل يوحنَّ
184

22؛ اأعمال الر�شل 1-10، وغيرها.

ذِي ِقيَل  ذِي َقبَِل اْلَمَواِعيَد، َوِحيَدُه الَّ َم الَّ ٌب. َقدَّ
َّ

َحاَق َوُهَو ُمَجر َم اإِْبَراِهيُم اإِ�شْ   "بِاالإِيَماِن َقدَّ
185

ا،   َعَلى االإَِقاَمةِ ِمَن االأَْمَواِت اأَْي�شً
ٌ

نَّ اهلَل َقاِدر
ٌل’. اإِْذ َح�ِشَب اأَ َحاَق ُيْدَعى َلَك َن�شْ ُه بِاإِ�شْ َلُه: ‘اإِنَّ

ا ِفي ِمَثال" )الر�شالة اإلى العبرانيين 11: 19-17(. ذِيَن ِمْنُهْم اأََخَذُه اأَْي�شً الَّ

الفصل 21: ِدماٌء ُتْسَفك
ة  فت بعد اأن و�شلت اإلى الق�شَّ   بداأت في َعدِّ ق�ش�س الذبائح في العهد القديم؛ لكنني توقَّ

186

رت الكلمات "دماء" و"ذبيحة" و"تقِدمة" و"مذبح" اأكثر من 1400 
َّ
رقم 200. وقد تكر

ة في الكتاب المقدَّ�س )بح�شب ترجمة الملك جيم�س الجديدة(.
َّ
َمر

�ٍض 
ْ

اأَر ِفي  َغرِيًبا  َيُكوُن  �شَ َلَك  َن�شْ اأَنَّ  َيقِيًنا  اْعَلْم  الأَْبَراَم:  َفَقاَل 
"
 ،14-13  :15   تكوين 

187

َتْعَبُدوَن َلَها اأََنا  تِي ُي�شْ ُة الَّ مَّ
َنٍة. ُثمَّ االأُ َبَع ِمَئةِ �شَ

ْ
وَنُهْم اأَر َتْعَبُدوَن َلُهْم. َفُيذِلُّ ْت َلُهْم، َوُي�شْ َلْي�شَ

اأَِديُنَها، َوَبْعَد ذلَِك َيْخُرُجوَن بِاأَْمَلٍك َجزِيَلٍة". يظهر تحقيق هذا الوعد في �شفر الخروج 

ق  لطان. لهذا فاإنَّ خططه تتحقَّ 1: 1-12؛ 12: 35-41. اهلل هو �شاحب ال�شيادة وال�شُّ

دائًما.  

  �ِشْفر الخروج، االأ�شحاحات 11-5.
188

َلَك  َتُكوُن  َوهذِهِ  َمَعَك،  اأَُكوُن  ي  "اإِنِّ قائاًل:  الم�شتعلة  العّليقة  داخل  من  مو�شى  اهلل    وعد 
189

َر، َتْعُبُدوَن اهلَل َعَلى هَذا اْلَجَبِل" )�ِشْفر  ْعَب ِمْن ِم�شْ ْلُتَك: ِحيَنَما ُتْخرُِج ال�شَّ �شَ
ْ

ي اأَر نِّ
اْلَعَلَمُة اأَ

الخروج 3: 12(.

َنْهًرا"  ةِ  اْلَيابِ�شَ ِفي  َجَرْت  اْلِمَياُه.  َفاْنَفَجَرِت  ْخَرَة  ال�شَّ قَّ  "�شَ 13-17؛  الخروج    �ِشْفر 
190

)المزمور 105: 41(.

  �ِشْفر الخروج 28: 9-19. عندما كان الم�شيح على االأر�س قال: "اأََنا ُهَو اْلَباُب. اإِْن َدَخَل 
191

ا 10: 9(. كان كّل عن�شر  ًعى" )اإنجيل يوحنَّ
ْ

بِي اأََحٌد َفَيْخُل�ضُ َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمر

في خيمة االجتماع يرمز اإلى �شخ�س الم�شيح وعمله. 

َهاُروَن  َبُنو  َوَيُر�ضُّ  االْجتَِماِع،  َخْيَمةِ  َباِب  َلَدى  َوَيْذَبُحُه  َبانِهِ 
ْ

ُقر َراأْ�ِض  َعَلى  َيَدُه  ُع    "َي�شَ
192

َتدِيًرا... َوُيوِقُدَها َبُنو َهاُروَن َعَلى اْلَمْذَبِح..." )�ِشْفر الالويين  َم َعَلى اْلَمْذَبِح ُم�شْ اْلَكَهَنُة الدَّ

.)5 ،2 :3

  كانت خيمة االجتماع بمثابة �شورة عن المخّل�س الذي �شياأتي من ال�شماء اإلى االأر�س. 
193

َتَهَيات" )ن�شيد االأن�شاد 5: 16( تماًما كما  ُه ُم�شْ ولّلذين يعرفون هذا المخّل�س جيًِّدا: "ُكلُّ

وَرَة َلُه َواَل َجَماَل َفَنْنُظَر اإَِلْيهِ، َواَل  في داخل خيمة االجتماع. ولَمن ال يعرفه بعد: "اَل �شُ

َتِهَيُه" )اإ�شعياء 53: 2-3( تماًما كخيمة االجتماع من الخارج. َمْنَظَر َفَن�شْ

اآدم  الأنَّ اهلل خلق ج�شد  "التراب االأحمر"  وهي تعني حرفًيا  "اإن�شان"  اآدم    تعني كلمة 
194

من تراب االأر�س. 

  �ِشْفر العدد 3: 39-23.
195

االآن  يخلو  اأنه  رغم  الكفارة  بيوم  هذا  يومنا  حتى  اليهود  يحتفل  16؛  الالويين    �ِشْفر 
196

من معناه االأ�شلي الأن لي�س لديهم هيكل وال كهنوت وال َحَمل ُيقدِّمونه ذبيحة. ومن 

�ُشخرية الَقَدر اأنَّ اأحد رموز اليهودية اليوم هو حائط )الحائط الغربي ]حائط المبكى[؛ 

�شور بناه هيرود�س الكبير لتو�شيع منطقة جبل الهيكل(. وفي يومنا هذا، يقف اليهود 

األفي  قبل  اأتى  اأنه  رغم  الم�شيح  مجيء  اأجل  من  وُي�شّلون  الحائط  هذا  اأمام  يوم  كّل 

�شنة! وكما قال االأنبياء، فاإنَّ االأمة اليهودية ُم�شابة بالعمى الروحي )اإ�شعياء 6: 10؛ 

3: 12-4: 6(. لكن  الثانية  12: 2؛ ر�شالة كورنثو�س  5: 21؛ حزقيال  اإرميا  53 :1؛ 

�شياأتي يوم تنفتح فيه عيونهم ويدركون اأنَّ ي�شوع هو التحقيق الكامل لرموز الهيكل 

والكهنوت والذبائح )الر�شالة اإلى العبرانيين 8-10؛ ر�شالة اأف�ش�س 2(. وعندها، �شوف 

ُيهدم حائط العمى الروحي )ر�شالة اأف�ش�س 2: 14؛ ر�شالة رومية 9-11(. انظر الف�شل 

ا الحوا�شي.  الخام�س من هذا الكتاب تحت عنوان "نبوءات عن �شعب". اقراأ اأي�شً

  اأخبار االأيام الثاني 3: 1. قارن مع تكوين 22: 2. في هذا الموقع بنى الم�شلمون م�شجد 
197

قّبة ال�شخرة في القرن ال�شابع.

  اأخبار االأيام الثاني 7: 5.
198
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الفصل 22: الَحَمل 
َمَعنا"  "اهلل  ا  حرفيًّ يعني  الذي  عّمانوئيل  هو  المقدَّ�س  الكتاب  في   

ّ
الرب اأ�شماء    اأحد 

199

)اإ�شعياء 7: 14؛ اإنجيل َمتَّى 1: 23(.

بطر�س  ر�شالة  19؛   :6 االأولى  كورنثو�س  ر�شالة  1-4؛   :5 الثانية  كورنثو�س    ر�شالة 
200

الثانية 1: 13-14؛ ر�شالة اأف�ش�س 2: 21.

ا 1.   اإ�شعياء 40: 3-9؛ مالخي 3: 1؛ اإنجيل لوقا 1؛ اإنجيل يوحنَّ
201

ا، كان اأحد رجال اهلل االأتقياء َيْم�َشح    عندما كان اهلل يختار رجاًل لُي�شبَح كاهًنا اأو نبيًّ
202

ُمختار اهلل بالزيت كعالمة على اأنَّ اهلل اختاره لمهّمة ُمعيَّنة. وقد قام اهلل بم�شح ابنه 

بالروح الُقُد�س. وغالًبا ما يرمز الزيت في الكتاب المقدَّ�س اإلى الروح الُقُد�س. مالحظة: 

والروح  واالبن  االآب  ا�شترك  فقد  الخلق،  عملّية  في  ا�شتركت  الثالثة  االأقانيم  اأنَّ  كما 

الُقُد�س في عمل الفداء. 

ي�شوع  جاء  التي  الذبيحة  اأنَّ  حين  في   .)4  :2 حبقوق  )�ِشْفر  َيْحَيا"  بِاإِيَمانِهِ   
ُّ

  "اْلَبار
203

اإال اأنَّ فائدتها تقت�شر على الذين يوؤمنون باأنَّ  لتقديمها كافية لرفع "خطيَّة العالم"، 

ي�شوع �َشَفك دمه الأجلهم. ويمكننا تو�شيح هذه الحقيقة من خالل المثال التو�شيحي 

الموقَعين  )انظر  ال�شنغال  " ُيبث في 
ّ
الِبر "طريق  اإذاعي بعنوان  برنامج  التالي: هناك 

في   .)www.lesprophetes.com اأو   www.twor.com التاليين:  االإلكترونيَّين 

للم�شتمعين.  المقدَّ�س  الكتاب  من  مجانية  ن�شخ  توفر  عن  االإعالن  يتّم  كثيرة  اأحيان 

اإلينا ويطلب ن�شخة من الكتاب المقدَّ�س يح�شل على ن�شخة  وهكذا فاإنَّ كّل من يكتب 

اإلى برنامجنا؟ اأجل.  مجانية. هل هذا العر�س ُمتاح لماليين النا�س الذين ي�شتمعون 

وهل يكتب اإلينا جميع الم�شتمعين للمطالبة بن�شختهم المجانية من الكتاب المقدَّ�س؟ 

ال. فالكثيرون ال ي�شتفيدون من هذا العر�س. على نحو ُم�شابه، َقدَّم اهلل المغفرة والحياة 

االأبدية لجميع النا�س من خالل ذبيحة ابنه ي�شوع الم�شيح. لكنَّ فئة �شغيرة من النا�س 

هي التي تقبل عر�س اهلل. انظر اإنجيل لوقا 14: 24-15. 

ل الُكُتب  الفصل 23: حّتى ُتَكمَّ
على  ال�شوء  ُي�َشلِّط  الذي   27-24  :9 دانيال  ا  اأي�شً انظر   .22 المزمور  53؛    اإ�شعياء 

204

 خّطة اهلل االأزلية. ويتمثَّل جزء من هذه الخّطة بهذه االآية:  "ُيْقَطُع اْلَم�ِشيُح َوَلْي�َض َلُه" 

)دانيال 9: 26(.

  اإنجيل َمتَّى 25-21.
205

�س لها ي�شوع: انظر المزمور 41: 9؛ �ِشْفر زكرّيا 11: 12-13؛ َمتَّى 
َّ
  الخيانة التي تعر

206

26: 14-16؛ 27: 10-3. 

الف�شح  خروف  هو  ي�شوع  فاإنَّ  ال�شنوي،  الف�شح  بعيد  يحتفلون  كانوا  اليهود  اأنَّ    كما 
207

ا  َحَنا اأَْي�شً النهائي والكامل الذي ُيَخلِّ�س النا�س من غ�شب اهلل على الخطّية:  "الأَنَّ ِف�شْ

اْلَم�ِشيَح َقْد ُذبَح الأَْجلَِنا" )ر�شالة كورنثو�س االأولى 5: 7(.

ا 17-13.   اإنجيل يوحنَّ
208

وهو لم يق�شد بذلك اأنه    كان كّل ما قاله ي�شوع للذين جاوؤوا للقب�س عليه: "اأنا هو". 
209

"اأنا  ب الموجود من االأزل. لذلك حين قال ي�شوع 
ّ
اأنه الر ي�شوع النا�شري وح�شب، بل 

هو" رجع القائد والجنود اإلى الوراء و�شقطوا على االأر�س. 

َتى َوَجاَء اإَِلى اْلَقدِيمِ  اٍن اأَ َماءِ ِمْثُل اْبِن اإِْن�شَ ُحِب ال�شَّ َذا َمَع �شُ ْيِل َواإِ ى اللَّ ُكْنُت اأََرى ِفي ُروؤَ
"
  
210

اِم ..." )دانيال 7: 13(. مالحظة: كان تمزيق الثياب تقليًدا �شائًدا للتعبير عن الحزن  يَّ
االأَ

ْخَوتِهِ  والغ�شب. وقد ورد في ال�شريعة التي اأعطاها اهلل لمو�شى: "َواْلَكاِهُن االأَْعَظُم َبْيَن اإِ

قُّ ثَِياَبُه" )�ِشْفر الالويين 21: 10(. َمزَّق الكاهن قيافا ثيابه؛ وبذلك فقد اعتبر  ... اَل َي�شُ

نف�شه غير م�شتحّق الأن يكون رئي�ًشا للكهنة )َمتَّى 27: 65؛ مرق�س 14: 63(. كان ي�شوع 

القادر  الوحيد  ليقّدم ج�شده ذبيحة. وهو  االأر�س  اإلى  الذي جاء  االأزلي  الكهنة  رئي�س 

بالفعل على ُم�شالحة الخاطئ مع اهلل القّدو�س )الر�شالة اإلى العبرانيين 2: 17؛ 3: 1؛ 

4: 14-16؛ 7: 26؛ 8: 1؛ 9: 11، 25؛ 10: 22-19(.

ا 18: 38؛ 19: 4، 6؛ 19: 15؛ اإنجيل لوقا 23: 21.   اإنجيل يوحنَّ
211

الفصل 24: َقْد أُْكِمَل! 
الكالم  هذا  تجد  فقد  الكتاب  هذا  8 و9 و16 و17 من  الف�شول  قد فهمت  تكن  لم    اإذا 

212

"َمن كان يهتم بالكون فيما  النا�س يقولون با�شتهزاء:  )ُكْفًرا(. �شمعُت بع�س  تجديًفا 

كان اهلل في رحم العذراء وعلى ال�شليب؟" ُيظهر هذا ال�شوؤال اأنَّ البع�س ينظرون نظرة 

وَن  وُع َوَقاَل َلُهْم: َت�ِشلُّ َجاَب َي�شُ خاطئة اإلى الكتاب المقدَّ�س واإلى اهلل الذي اأوحى به. "َفاأَ

َة اهللِ" )اإنجيل َمتَّى 22: 29(. بما اأنَّ اهلل موجود منذ االأزل  اإِْذ اَل َتْعرُِفوَن اْلُكُتَب َواَل ُقوَّ

في ثالثة اأقانيم ُمتَّحدة، فلي�شت هناك اأية م�شكلة في وجوده على االأر�س وفي ال�شماء 

االأر�س  ُتنير  الخارجي  الف�شاء  في  الموجودة  ال�شم�س  كانت  فاإن  نف�شه.  الوقت  في 
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وُتعطي حرارتها، فلماذا ال ي�شتطيع خالق ال�شم�س اأن يوجد في ال�شماء وعلى االأر�س 

في الوقت نف�شه؟

اإنجيل  27: 33؛  َمتَّى  )اإنجيل  "ُجمُجَمة"  اأو  "ُجْلُجَثة"  ُيدعى  لب ي�شوع في مو�شع    �شُ
213

لب عليه ي�شوع )وهو على �شكل  ا 19: 17(. التل الذي �شُ مرق�س 15: 22؛  اإنجيل يوحنَّ

ل جزًءا من الجبل الذي َقدَّم اإبراهيم  ُجمجمة( يقع خارج مدينة اأور�شليم القديمة، وُي�َشكِّ

عليه الكب�س بداًل من ابنه. 

الجنود  70 ميالدية، كان  �شنة  اأور�شليم في  �شقوط  قبل  اأنه  يو�شيفو�س  خ 
ِّ
الموؤر   كتب 

214

االأحيان.  بع�س  في  اأكثر  بل  ال  يوم؛  كّل  يهودي  خم�شمئة  على  "يقب�شون  الرومان 

رونهم  فُي�شمِّ اليهود  هوؤالء  على  وغ�شبهم  كراهيتهم  ي�شّبون  الجنود  هوؤالء  وكان   ...

كانوا  ال�شحايا  اأنَّ  يو�شيفو�س  كتب  كما  االآخر..."  تلو  الواحد  ال�شلبان  على 

 ،1  :11 ات  العاديَّ )يو�شيفو�س،  التعذيب..."  اأ�شكال  ب�شتى  ُيعذَّبون  ثم  اأواًل  ""ُيْجَلدون 
�س 563(.

اَعُة  ال�شَّ "َوَكاَنِت  �شباًحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة  عند  النهار  بداية  يعتبرون  اليهود    كان 
215

 12 )ال�شاعة  ُة  اِد�شَ ال�شَّ اَعُة  ال�شَّ َكاَنِت  ا  َوَلمَّ َلُبوُه...  َف�شَ  )9 )6+3=ال�شاعة  الَِثُة  الثَّ

)اإنجيل  ع�شًرا("  )الثالثة  ا�ِشَعةِ  التَّ اَعةِ  ال�شَّ اإَِلى  َها  ُكلِّ �ِض 
ْ

االأَر َعَلى  ُظْلَمٌة  َكاَنْت   ظهًرا(، 

مرق�س 15: 25، 33(.

ة في العهد 
َّ
ر كلمة "ُمْحَرَقة" 169 َمر

َّ
  تكوين 8: 20؛ 22: 2-8؛ خروج 29: 18. تتكر

216

33؛   :12 مرق�س  اإنجيل  ة.  الخطيَّ عن  االأخيرة  الُمْحَرَقة  هو  ي�شوع  اأ�شبح  فقد  القديم. 

الر�شالة اإلى العبرانيين 10: 6-14. مالحظة: لفهم ال�شبب الذي جعل اهلل يحجب وجهه 

22. في المزمور الذي  53 والمزمور  اإ�شعياء  ب ي�شوع وهو على ال�شليب، اقراأ 
ّ
الر عن 

 ،)1  :22 )المزمور  تركتني؟"  لماذا  اإلهي  "اإلهي،  �شيقول:  الم�شيح  باأنَّ  داود  فيه  تنّباأ 

" )المزمور 22: 3(.  و�ضُ ْنَت اْلُقدُّ فاإنه ُيخبرنا عن ال�شبب الذي من اأجله ترك اهلل ابنه: "َواأَ

" )�شْفر حبقوق 1: 13(. 
َّ

ر فقد ترك اهلل ي�شوع الأّنه ُقدُّو�س: "َعْيَناَك اأَْطَهُر ِمْن اأَْن َتْنُظَرا ال�شَّ

في �شاعات الظلمة تلك، كان ابن االإن�شان الخالي من الخطيَّة يتاألَّم بداًل من الُخطاة 

فيما تركه اهلل وكاأنه هو الخاطئ. لقد اأ�شبح ي�شوع القّدو�س َحَمل اهلل الذي يرفع خطيَّة 

العالم )دون اأن ُيم�شي خاطًئا(. 

 Edersheim, Alfred. The Life and Times of Jesus the Messiah. 1883,  217 

p. 614.

  اقراأ الر�شالة اإلى العبرانيين 9-10. مالحظة: كما ورد في الف�شل 22 من هذا الكتاب، 
218

فاإنَّ مجد اهلل الذي �شكن في ُقْد�س االأقدا�س في خيمة االجتماع لم َيُعد وراء الحجاب. 

فلقد ظهر في ي�شوع الم�شيح.

ا 19: 37-31.   اإنجيل يوحنَّ
219

الفصل 25: موٌت َيْهِزُم الَموت
ر�شالة  20-21؛  ا  يوحنَّ اإنجيل  24؛  لوقا  اإنجيل  16؛  مرق�س  اإنجيل  28؛  َمتَّى    اإنجيل 

220

لكنَّ  ي�شوع؛  قيامة  دح�س  على  الَعْزم  البع�س  َعَقد  مالحظة:   .15 االأولى  كورنثو�س 

بحوثهم قادتهم اإلى تاأليف ُكُتب ُتثبت قيامة الم�شيح من االأموات. ومن االأمثلة على 

 (Morrison, Frank. Who Moved"الحجر؟ َدْحَرج  "َمْن  موري�شون:  فرانك  هوؤالء: 

(the Stone? Grand Rapids, MI: Zondervan, 1987 وجو�س ماكدويل: "ُبرهان 

 (McDowell, Josh. Evidence that Demands a Verdict. قراًرا"  يتطّلب 

الم�شيح"  ة  "ق�شيَّ �شتروبل:  (Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc., 1993 ولي 
 (Strobel, Lee. The Case for Christ. Grand Rapids, MI: Zondervan,

 1998).

ا اإنه  "َكَما َكاَن ُيوَناُن    لم يقل الم�شيح اإنه �شيقوم في اليوم الثالث فح�شب، بل قال اأي�شً
221

�ِض َثَلَثَة 
ْ

اِن ِفي َقْلب االأَر اٍم َوَثَلَث َلَيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن االإِْن�شَ ِفي َبْطِن اْلُحوِت َثَلَثَة اأَيَّ

اٍم َوَثَلَث َلَيال" )اإنجيل َمتَّى 12: 40(. يقول الكثيرون اإنَّ الم�شيح لم يبَق في القبر  اأَيَّ

اأنَّ  االأحد �شباًحا. غير  الجمعة م�شاًء حتى  القبر من  الأّنه بقي في  اأيام كاملة  ثالثة 

المدة التي بقي فيها الم�شيح في القبر بح�شب طريقة اليهود في الكالم هي ثالثة اأيام 

كاملة. فعندما كانوا ي�شيرون اإلى جزء ولو �شغير من اليوم كانوا ي�شيرون اإلى اليوم 

كّله. )اإنجيل َمتَّى 27: 63-64؛ تكوين 42: 17-18؛ �شموئيل االأول 30: 12-13؛ 

الجمعة.  يوم  لب  �شُ الم�شيح  اأنَّ  المقدَّ�س  الكتاب  يذكر  ال  كذلك،   .)1 :5-16 :4 اأ�شتير 

وهكذا، فيما يهب الكثيرون للقول اإنَّ هذا تناق�س، هناك العديد من التف�شيرات الُمقنعة 

لحل هذه التناق�شات الظاهرية في الكتاب المقدَّ�س. 

  اأعمال الر�شل 11: 26؛ 26: 28، ر�شالة بطر�س االأولى 4: 16. 
222

ُح�ِشُبوا  ُهْم  نَّ
الأَ اْلَمْجَمِع،  َماِم  اأَ ِمْن  َفرِِحيَن  َفَذَهُبوا  ُهْم  ا  مَّ

"َواأَ  41  :5 الر�شل    اأعمال 
223

�س بطر�س لل�شجن وال�شرب: اأعمال الر�شل 
َّ
ِمهِ". لقد تعر ْن ُيَهاُنوا ِمْن اأَْجِل ا�شْ َتاأِهلِيَن اأَ ُم�شْ

ا اأعمال الر�شل 12. كما اأنَّ ي�شوع تنباأ بموت بطر�س ك�شهيد )اإنجيل يوحنا   5؛ انظر اأي�شً

.)19-18 :21
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اإَِلى ِخَراِف  اإِالَّ  ْل  �شَ
ْ

ر اأُ   يقتب�س البع�س هذه العبارة التي قالها ي�شوع المراأة اأممية: "َلْم 
224

ابنتها!  �شفى  اأنه  يذكرون  اأنهم ال  غير   ،)24 :15 َمتَّى  )اإنجيل  ةِ"  الَّ ال�شَّ َرائِيَل  اإِ�شْ َبْيِت 

 :12 َمتَّى  اإنجيل  اقراأ  اليهود،  ي�شوع وتعاطفه مع غير  االأمثلة على خدمة  )لمزيد من 

41-24؛ 21: 33-43؛ اإنجيل لوقا 9: 51-55؛ 10: 30-36؛ 17: 11-19؛ ر�شالة 

ا االأولى 2: 1-2؛ اإنجيل لوقا 24: 48-45(. يوحنَّ

  المزمور 68: 18؛ 110: 1؛ المزمور 24.
225

االأََعاِلي"  ِفي  اْلَعَظَمِة  َيِميِن  ِفي  َجَل�َس  ِلَخَطاَياَنا،  َتْطِهيًرا  ِبَنْف�ِشِه  َنَع  َما �شَ "َبْعَد    ي�شوع 
226

َكِثيَرًة  ِمَراًرا  َوُيَقدُِّم  َيْخِدُم  َيْوٍم  ُكلَّ  َيُقوُم  َكاِهٍن  "َوُكلُّ   .)3 :1 العبرانيين  اإلى  )الر�شالة 

َم  َقدَّ َفَبْعَدَما  هَذا  ا  مَّ
َواأَ َة.  اْلَخِطيَّ َتْنِزَع  اأَْن  َة  اْلَبتَّ َت�ْشَتِطيُع  اَل  الَِّتي  َعْيَنَها،  َباِئَح  الذَّ ِتْلَك 

العبرانيين  اإلى  اهلِل" )الر�شالة  َيِميِن  َعْن  االأََبِد  اإَِلى  َجَل�َس  َواِحَدًة،  َذِبيَحًة  اْلَخَطاَيا  َعِن 

 

ا الر�شالة اإلى العبرانيين 8: 1؛ 12: 2؛ �ِشْفر الروؤيا 3: 21.  10: 11-12(. اقراأ اأي�شً

الفصل 26: ُمَتَديِّن وَبعيد عن اهلل
  ر�شالة يعقوب 2: 18؛ اإنجيل َمتَّى 5: 13-16؛ الر�شالة اإلى العبرانيين 11.

227

م�شوؤولية  اإليها  ويوكل  �شعوبها  عن  الدفاع  في  الحق  الحكومات  ُيعطي  اهلل  اأنَّ    رغم 
228

 "
َّ
ن َيْفَعُل ال�َشر ِبِه ِممَّ ا�شتخدام "ال�شيف" باعتبارها "خاِدَمة اهلل، وهي التي َتْنَتِقُم لَغ�شَ

اهلل  حّق  لن�شر  العنف  ا�شتخدام  فاإنَّ   ،)6  :9 التكوين  �ِشْفر  1-4؛   :13 رومية  )ر�شالة 

َوُتْبِغ�ضُ  َقرِيَبَك  ُتِحبُّ  ِقيَل:  ُه  نَّ
اأَ ِمْعُتْم  "�شَ قال:  الذي  ي�شوع  تعليم  مع  تماًما  يتعار�س 

ُمْبِغ�ِشيُكْم،  اإَِلى  اأَْح�ِشُنوا  اَلِعنِيُكْم.  َباِرُكوا  اأَْعَداَءُكْم.  وا  اأَِحبُّ َلُكْم:  َفاأَُقوُل  اأَنا  ا  مَّ
َواأَ َك.  َعُدوَّ

ِفي  ذِي  الَّ بِيُكُم  اأَ اأَْبَناَء  َتُكوُنوا   
ْ

لَِكي َوَيْطُرُدوَنُكْم،  اإَِلْيُكْم  ُي�ِشيُئوَن  ذِيَن  الَّ الأَْجِل  وا  لُّ َو�شَ

الِِميَن.  الِِحيَن، َوُيْمِطُر َعَلى االأَْبَراِر َوالظَّ َراِر َوال�شَّ ُه َعَلى االأَ�شْ ْم�شَ رُِق �شَ ُه ُي�شْ َماَواِت، َفاإِنَّ ال�شَّ

ذلَِك؟  َيْفَعُلوَن  ا  ْي�شً اأَ اُروَن  اْلَع�شَّ اأََلْي�َض  َلُكْم؟  اأَْجرٍ  َفاأَيُّ  وَنُكْم،  ُيِحبُّ ذِيَن  الَّ اأَْحَبْبُتُم  اإِْن  ُه  نَّ
الأَ

َيْفَعُلوَن  ا  اأَْي�شً اُروَن  اْلَع�شَّ اأََلْي�َض  َنُعوَن؟  َت�شْ ل  َف�شْ َفاأَيَّ  َفَقْط،  اإِْخَوتُِكْم  َعَلى  ْمُتْم  لَّ �شَ َواإِْن 

"َقاتُِلوا  يقول:  القراآن  فاإنَّ  ذلك  من  النقي�س  على   .)47-43 :5 َمتَّى  )اإنجيل  هَكَذا؟" 

وُلُه َوال َيدِيُنوَن  َم اهلُل َوَر�شُ
َّ

ُموَن َما َحر
ذِيَن ال ُيوؤِْمُنوَن بِاهللِ َوال بِاْلَيْوِم االآِخرِ َوال ُيَحرِّ الَّ

اِغُروَن" )القراآن،  ى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيدٍ َوُهْم �شَ ذِيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّ ِديَن اْلَحِقّ ِمَن الَّ

 

�شورة 9، اآية 29(.

َكاَن  َكَما  َلْي�َض  ا.  َبْع�شً َنا  َبْع�شُ ُيِحبَّ  اأَْن  اْلَبْدءِ:  ِمَن  ِمْعُتُموُه  �شَ ذِي  الَّ اْلَخَبُر  ُهَو  نَّ هَذا 
  "الأَ

229

اأَِخيهِ  َواأَْعَماَل  يَرًة، 
ِّ

اأَْعَماَلُه َكاَنْت �ِشر نَّ 
اأََخاُه. َولَِماَذا َذَبَحُه؟ الأَ َوَذَبَح  يرِ 

ِّ
ر َقايِيُن ِمَن ال�شِّ

3: 11-12(. وهكذا، هناك دافعان قويان جعال قايين  االأولى  )ر�شالة يوحنا  ٌة" 
َّ

َبار

يقتل اأخاه هابيل هما ال�شيطان والح�شد )قارن مع اإنجيل َمتَّى 27: 18(. 

ك: "من اأين اأخذ قايين زوجة له؟" ُيجيب االأ�شحاح الخام�س    لالإجابة عن ال�شوؤال الُم�َشكِّ
230

اء "َبنين َوَبنات" )تكوين 5: 4(.  من �شفر التكوين عن هذا ال�شوؤال. فقد كان الآدم وحوَّ

ج اإحدى اأخواته؛ لكن هذا لم ُيحدث اأي �شرر جيني في ذلك  ومن الوا�شح اأنَّ قايين تزوَّ

ل  ب هذا النوع من الزيجات. وماذا حدث لهابيل بعد موته؟ تحوَّ
ّ
الوقت. الحًقا، منع الر

ج�شده اإلى تراب و�شعدت نف�شه وروحه اإلى ال�شماء اإذ اإنَّ اهلل غفر له واأعلنه باًرا على 

اأ�شا�س اإيمانه )الر�شالة اإلى العبرانيين 11: 4(.

ف مو�شى واأنبياء اآخرون الطوفان العالمي والتغييرات الجيولوجية التي حدثت في    َي�شِ
231

 :24 اإنجيل َمتَّى  22: 16؛  وب  اأيُّ 104: 6-8؛  7-8؛ المزمور  زمن نوح: �ِشْفر التكوين 

37-39؛ ر�شالة ُبطر�س الثانية 2: 6-5.

ابق الفصل 27: الَمرحلة األولى: َبرنامج اهلل السَّ
الثالثة  االأفكار  من  بواحدة  المقدَّ�س  الكتاب  في  جزء  كّل  يرتبط  باأخرى،  اأو    بطريقة 

232

التالية:

1- ما فعله اهلل

2- ما يفعله اهلل

3- ما �شيفعله اهلل

نَّف هذه االأفكار الثالثة في الكتاب المقدَّ�س على النحو التالي: وبعبارات الهوتيَّة، ُت�شَ

1(  التبرير= عندما توؤمن باالإنجيل، ُيعلنك اهلل باًرا في مقامك )ر�شالة رومية 5-3(.

2(  التقدي�ض= كموؤمن، اهلل يعمل ب�شورة دائمة في حياتك لكي ي�شاعدك على اأن تحيا 

ة ]حالتك[. )ر�شالة رومية 6-8 و 15-12(.  في حياتك العمليَّ
ِّ
حياة الِبر

-21 مقامك وحالتك. )�ِشْفر الروؤيا  ا بالكامل في ال�شماء في 
ًّ
3(  التمجيد= �شتكون بار

.)22

 )Richardson, Don. Lords of the Earth. "دون ريت�شارد�شون،  "اأرباب االأر�ض  
233

"طفل  ا:  اأي�شً نف�شه  للكاتب  اقراأ   .Oxnard, CA: Regal Books; 1977, pp. 354)

 .(Peace Child. Oxnard, CA: Regal Books, 1975( "ال�شلم
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  اأعمال الر�شل 26: 9-11؛ 7: 58-60؛ 8: 1-3؛ 9: 2-1.
234

ا اأعمال الر�شل 11؛ 13-14؛ 16-28. في االأ�شحاحين    اأعمال الر�شل 9: 1-31؛ اأي�شً
235

ا: ر�شالة غالطّية  ة اهتدائه. انظر اأي�شً 22 و 26 من �ِشْفر اأعمال الر�شل، َي�شرد بول�س ق�شَّ

1: 13، 23؛ ر�شالة فيلبي 3: 6؛ ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 9، وغيرها.

�س نف�شه هلل؛ اإنه �شخ�س 
ِّ
  الِقدِّي�س بح�شب تعريف الكتاب المقدَّ�س هو ال�شخ�س الذي ُيَكر

236

ُيعلنه اهلل باًرا باالإيمان من خالل اإيمانه بطريقة اهلل للغفران والتبرير. لذلك، فاإنَّ ما 

يفعله الب�شر حين ُيحيطون بع�س االأموات بهالة من القدا�شة وُيعلنون اأنهم "قدِّي�شون" 

يتعار�س تماًما مع تعليم الكتاب المقدَّ�س )اقراأ �ِشْفر التثنية 33: 2-3؛ المزمور 30: 

4؛ �ِشْفر االأمثال 2: 8؛ دانيال 7: 21-27؛ اإنجيل َمتَّى 27: 52؛ اأعمال الر�شل 26: 10؛ 

ر�شالة اأف�ُش�س 1: 1؛ 2: 19، وغيرها(.

الفصل 28: المرحلة الثانية: َبرنامج اهلل الَحاضر
العدو عندما ي�شتخدمون طرًقا  اإلى جانب  اأنهم يقفون  النا�س هو  ُيدركه معظم    ما ال 

237

ة  كهذه للحماية. تثنية 18: 10-14، اإ�شعياء 47: 13؛ اأعمال الر�شل 19: 19؛ غالطيَّ

 .21-19 :5

  ر�شالة يوحنا االأولى 2: 1؛ اإنجيل يوحنا 16-14.
238

فيها:  كتب  اأحمد  لي  اأر�شلها  اإلكترونية  ر�شالة  من  جزًءا  اقتب�شت  االأول،  الف�شل    في 
239

مجيء  عن  نبوءات  على  االأ�شلي  المقدَّ�س  كتابكم  يحتوي  كّله،  هذا  اإلى  "باالإ�شافة 
د )�شلعم(". اأحد المقاطع الرئي�شية التي اأ�شار اإليها اأحمد هو االأ�شحاحات 14- ُمحمَّ

ا.  16 من اإنجيل يوحنَّ

  يوم الخم�شين هو عيد كان بنو اإ�شرائيل ي�شكرون اهلل فيه على بركاته )�ِشْفر الالويين 
240

ط اهلل الإر�شال البركة الُكبرى في هذا اليوم: الروح الُقُد�س. 23: 16(. فمنذ البدء، َخطَّ

  ر�شالة كورنثو�س االأولى 12: 27؛ ر�شالة اأف�ش�س 4: 21؛ 5: 25-32؛ �ِشْفر الروؤيا 19: 
241

ا 3: 29. 7-9؛ 22: 17؛ اإنجيل يوحنَّ

  ر�شالة يوحنا االأولى 1: 8-10؛ 2: 1-2؛ ر�شالة رومية 8-6.
242

الذي  الم�شيح  التي تتوب فيها عن تفكيرك الخاطئ وتوؤمن بالرب ي�شوع  اللحظة    في 
243

6: 3( ال  الم�شيح" )ر�شالة رومية  "لي�شوع  اأجل خطاياك وقام، فاإنك تعتمد  مات من 

1-5؛   :6 رومية  )ر�شالة  القد�س  بالروح  بل  الحًقا(،  تاأتي  الماء  )فمعمودية  بالماء 

اأعمال الر�شل 1: 5؛ ر�شالة كورنثو�س االأولى 12: 13(. االعتماد لي�شوع الم�شيح يعني 

االتحاد به. فعندما توؤمن، ُت�شبح فرًدا في عائلة اهلل الموؤلفة من جميع الُمتَّحدين مع 

ابنه الذي بال خطيَّة )ر�شالة رومية 6: 5(. وعندها، ُي�شبح مقامك الجديد االأبدي هو 

"في الم�شيح". 
  اأعمال الر�شل 24: 15؛ اإنجيل لوقا 14: 14، اإنجيل يوحنا 5: 28-29؛ دانيال 12: 2؛ 

244

�ِشْفر الروؤيا 20: 6، 11-15؛ 22: 12.

  ر�شالة كورنثو�س الثانية 5: 10. يذكر الكتاب المقدَّ�س اأكثر من خم�شة اأكاليل )مكافاآت( 
245

�شيح�شل عليها الموؤمنون: ر�شالة كورنثو�س االأولى 9: 25؛ ر�شالة بطر�س االأولى 5: 4؛ 

ر�شالة يعقوب 1: 12؛ ر�شالة ت�شالونيكي االأولى 2: 19-20؛ ر�شالة تيموثاو�س الثانية 

ب )�ِشْفر الروؤيا 4: 10(. 
ّ
4: 8. لكنَّ هذه االأكاليل لن تكون لمجد االإن�شان، بل لمجد الر

ب اأي عمل �شالح قام به �شعبه المفدي با�شمه ولمجده )اإنجيل َمتَّى 10: 
ّ
لن ين�شى الر

41-42؛ الر�شالة اإلى العبرانيين 6: 10(.

 Sheikh, Bilquis. I Dared to Call Him Father. New York: Fleming H.  246

 Revell Company, 1978; p. 53.

  ر�شالة يوحنا االأولى 2: 27؛ اإنجيل يوحنا 4: 14؛ 14: 26؛ 16: 13؛ اإرميا 31: 33-
247

34؛ ر�شالة اأف�ش�س 4: 21.

  هناك فرق �شا�شع بين ترديد ال�شلوات ترديًدا اآلًيا واالت�شال الحقيقي باهلل والح�شول 
248

ا االأولى  على ا�شتجابته. ر�شالة رومية 8: 26-27؛ ر�شالة اأف�ُش�س 6: 18؛ ر�شالة يوحنَّ

5: 14-15؛ اإنجيل يوحنا 14: 13-14؛ 15: 7؛ ر�شالة فيلبي 4: 9-6. 

  ر�شالة رومية 12؛ ر�شالة كورنثو�س االأولى 12؛ ر�شالة اأف�ش�س 4.
249

  ر�شالة كورنثو�س الثانية 3: 18؛ ر�شالة فيلبي 1: 6؛ 3: 21-20.
250

الفصل 29: الَمرحلة الثالثة: َبرنامج اهلل الُمستقبلي
االأنبياء فيها عن  التي تنباأ  القديم  العهد  اآيات  العديد من    بعد �شفحات قليلة، �شنقراأ 

251

اإلى االأر�س وعن االأحداث التي �شترافق مجيئه. ومن االآيات  الثاني للم�شيح  المجيء 

التي �شنتحدَّث عنها زكريا 14؛ دانيال 7: 13-14؛ المزمور 72؛ اإ�شعياء 9: 7-6.

  ر�شالة ت�شالونيكي االأولى 4: 13-18؛ ر�شالة كورنثو�س االأولى 15: 58-51.
252

  انظر الف�شل 28 تحت العنوان "دينونتان".
253
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قنا اإلى هذه الفكرة المذهلة في 
َّ
  اقراأ االآية اأف�ش�س 5: 27 واالآيات المحيطة بها. لقد تطر

254

وِّر الكتاب المقدَّ�س ي�شوع بـ "العري�س" و�شعبه  الف�شل 10 من هذا الكتاب. غالًبا ما ُي�شَ

ل الزواج في حالته المثالّية وم�شَة من العالقة الروحّية الحميمة  ُي�َشكِّ بـ "العرو�س". 

التي يرغب اهلل في اأن يتمتَّع بها مع �شعبه في االأبدية )اإ�شعياء 54: 5؛ 62: 5؛ المزمور 

اإنجيل  25: 1-13؛  9: 15؛  َمتَّى  اإنجيل  2: 16، 19، 20؛  االأن�شاد؛ هو�شع  ن�شيد  45؛ 

5: 22-33؛ روؤيا  اأف�ش�س  11: 2-3؛ ر�شالة  الثانية  3: 29؛ ر�شالة كورنثو�س  ا  يوحنَّ

21: 2، 9؛ 22: 17(.

في  موجود  العظيمة  لل�شيقة  و�شف  اأكمل   .14  :7 الروؤيا  �ِشْفر  21؛   :24 َمتَّى    اإنجيل 
255

االأ�شحاحات 6-19 من �شفر الروؤيا.  

ة يو�شف في �ِشْفر    ر�شالة رومية 11: 26-27. مالحظة: ُي�شار اإلى هذا الحدث في ق�شَّ
256

التكوين 37-45. اأوجه ت�شاُبه رائعة!

العبارات مثل  اإنَّ   .21-12 :5 15: 45-47؛ ر�شالة رومية    ر�شالة كورنثو�س االأولى 
257

ة  ا في الف�شل 16 من هذا الكتاب. كما اأنَّ خطيَّ "اآدم االأول" و"اآدم االأخير" مذكورة اأي�شً
َمن  لكّل  االأبدية  الحياة  ُيعطي  البار  ي�شوع  فاإنَّ دم  النا�س،  اإلى موت جميع  ت  اأدَّ اآدم 

يوؤمن به. 

  ر�شالة ت�شالونيكي الثانية 1: 7-10؛ �ِشْفر الروؤيا 19: 6-14؛ ر�شالة يهوذا 14؛ �ِشْفر 
258

زكريا 14: 5.

الثانية  ت�شالونيكي  ر�شالة  5؛   :5 الروؤيا  �ِشْفر  29؛   :1 يوحنا  اإنجيل  7؛   :53   اإ�شعياء 
259 

1: 5-10؛ اإنجيل يوحنا 3: 17-18؛ 12: 47؛ دانيال 9: 24-27. قارن اإ�شعياء 53 

مع زكريا 14. الحظ الفروق بين "االآالم" و"المجد" في هذه المقاطع: لوقا 24: 25-

فيلبي  ر�شالة  9؛   :2 العبرانيين  اإلى  الر�شالة  10-12؛   :1 االأولى  بطر�س  ر�شالة   26؛ 

2: 5-11؛ المزمور 22، وغيرها. 

  اإنَّ عنوان المزمور 72 هو "ل�شليمان". يبدو اأنَّ �شليمان هو الذي كتب هذا المزمور على 
260

ى" )المزمور 72: 20(.  َلَواُت َداُوَد ْبِن َي�شَّ ْت �شَ الرغم من اأنه ينتهي بهذه الكلمات: "َتمَّ

هذه االآية تختم الق�شم الثاني من االأق�شام الخم�شة التي ينق�شم اإليها �شفر المزامير. كان 

داود الكاتب الرئي�شي للق�شم الثاني من المزامير. 

دِّقوا  ُي�شَ لم  الذين  االأ�شخا�س  اأي  الموؤمنين"؛  وغير  "الخائفون  االأبد؟  اإلى  �َشُيدان    َمْن 
261

َقّط ر�شالة اهلل الأنهم خافوا مّما �شيقوله اأو يفعله اأ�شدقاوؤهم وعائالتهم. عندما كان 

َد َولِكنَّ  اْلَج�شَ َيْقُتُلوَن  ذِيَن  "اَل َتَخاُفوا ِمَن الَّ اأنذر �شامعيه بو�شوح:  ي�شوع على االأر�س 

َد  ْف�َض َواْلَج�شَ ذِي َيْقدُِر اأَْن ُيْهلَِك النَّ ْف�َض اَل َيْقدُِروَن اأَْن َيْقُتُلوَها، َبْل َخاُفوا باْلَحرِيِّ ِمَن الَّ النَّ

َلًما   �شَ
َ

�ِض. َما ِجْئُت الأُْلقِي
ْ

َلًما َعَلى االأَر  �شَ
َ

ي ِجْئُت الأُْلقِي نِّ
وا اأَ َم ... اَل َتُظنُّ ِكَلْيِهَما ِفي َجَهنَّ

َة �ِشدَّ َحَماتَِها.  َها، َواْلَكنَّ مِّ
اَن �ِشدَّ اأَبِيهِ، َواالْبَنَة �ِشدَّ اأُ َق االإِْن�شَ

ِّ
ي ِجْئُت الأَُفر نِّ ْيًفا. َفاإِ َبْل �شَ

َحبَّ اْبًنا اأَِو  نِي، َوَمْن اأَ َتِحقُّ ي َفَل َي�شْ ا اأَْكَثَر ِمنِّ مًّ
ْهُل َبْيتِهِ. َمْن اأََحبَّ اأًَبا اأَْو اأُ اِن اأَ َواأَْعَداُء االإِْن�شَ

نِي" )اإنجيل َمتَّى 10: 28، 37-34(. َتِحقُّ ي َفَل َي�شْ اْبَنًة اأَْكَثَر ِمنِّ

الفصل 30: َنْظًرة إلى الِفْرَدوس
 
ّ
  اإنجيل َمتَّى 13: 24-30. هذا الَمَثل الذي �شربه ي�شوع ُيعلن اأنَّ اختالط الخير وال�شر

262

مًعا لن يدوم طوياًل.

بديعة  بطريقة  ي�شوع  ب 
ّ
الر ُي�شوِّر  الروؤيا  �شفر  االأول من  االأ�شحاح  الباقي من  الجزء 

  263

مختلفة تماًما عن ما كتب عنه في الكتب وما �شّورته االأفالم والديانات االأخرى.

19: 26-27؛ الر�شول يوحنا كتب االأ�شفار  اإنجيل يوحنا  3: 14-19؛    اإنجيل مرق�س 
264

ا  يوحنَّ ور�شالة  االأولى،  يوحنا  ور�شالة   ، ا  يوحنَّ اإنجيل  المقدَّ�س:  الكتاب  في  التالية 

ا الثالثة، و�شفر الروؤيا. الثانية، ور�شالة يوحنَّ

  ياأتي حجر "الي�شب" باألوان عديدة. اأما حجر العقيق فلونه اأحمر فاتح �شفاف. وعندما 
265

�س لل�شوء ي�شبح لونه داكًنا واأكثر جمااًل. 
ّ
يتعر

في  اإليها  الُم�شار  اإ�شعياء  )روؤيا   6 اإ�شعياء  قارن  العر�س.  على  يجل�س  الذي  َمْن    الحظ 
266

ا 12: 41-36. الف�شل 15 من هذا الكتاب( مع يوحنَّ

  تكوين 12: 2-3، اإنجيل َمتَّى 1 )لمعرفة المزيد عن وعود اهلل الإبراهيم، راجع الف�شل 
267

20 من هذا الكتاب(.

ة االأولى في ال�شين( 
َّ
ة �شندريال الخيالية )التي ُحكيت للمر   على �شبيل المثال، فاإنَّ ق�شَّ

268

االأفكار  لكنَّ  ن�شخته؛  بلد  فلكلِّ  البلدان.  بح�شب  مختلفة  وترجمات  بن�شخ  متوفرة 

النا�س في  قلوب  االأبدية كامن في  والحياة  للفداء  التوق  فاإنَّ  كذلك  كثيًرا.  ُمت�شابهة 

َجَعَل  ا  ْي�شً َواأَ َوْقتِهِ،  ِفي  ًنا  َح�شَ اْلُكلَّ  َنَع  �شَ "]اهلل[  �شليمان:  الملك  كتب  اأجمع.  العالم 

اإَِلى  ذِي َيْعَمُلُه اهلُل ِمَن اْلبَِداَيةِ  اُن اْلَعَمَل الَّ تِي بَِلَها اَل ُيْدِرُك االإِْن�شَ َة ِفي َقْلبِِهمِ، الَّ االأََبدِيَّ

َهاَيةِ" )�ِشْفر الجامعة 3: 11(. النِّ
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�شوف ت�شاعدك اأ�شئلة هذا الق�شم يف احل�شول على اأق�شى فائدة ممكنة من رحلتك يف 

ِرحاب الكتاب امُلقدَّ�س. هل تفهم ر�شالة االأنبياء الرئي�شية؟ هل توؤمن بتلك الر�شالة؟ 

لك يف هذا الق�شم االأخري �شُي�شاعدك  ة اهلل اأمام االآخرين؟ تاأمُّ هل يكنك اأن َت�رشد ق�شَّ

على االإجابة عن هذه االأ�شئلة بو�شوح وُيعزِّز ثقتك بنف�شك. 

مع  ملناق�شتها  اأو   ،
ّ
ال�شخ�شي ل  للتاأمُّ وا�شتخدامها  االأ�شئلة  هذه  ت�شوير  يكنك 

اأو يف درو�س الكتاب  اأو البيتية،  اأو لدرا�شتها يف املجموعات ال�شغرية  االأ�شدقاء، 

امُلقدَّ�س بامُلرا�شلة. 

)املزمور  داود  النبي   – ا"  َبدِيًّ
اأَ َطرِيًقا  َواْهدِِن   ... َقْلبِي  َواْعرِْف  َاهلُل  َيا  ِن  ""اْخَتِبْ

)24-23 :139

حلة ل في الرِّ تأمَّ

أسئلة للمناقشة
أسئلة لمراجعة فصول الكتاب
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1

ر بأسلوبك َعبِّ
ا�شرح اأمثال 23: 23.  "اِْقَتِن اْلَحقَّ َواَل َتبِْعُه، َواْلِحْكَمَة َواالأََدَب َواْلَفْهَم." 

اْقَتِن الَحقَّ
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مع وجود نحو ع�شرة اآالف ديانة في جميع اأنحاء العالم، هل يمكننا اأن   -1

ُنميِّز ال�شواب من الخطاأ؟ �شارك وجهة نظرك ال�شخ�شّية. 

الكتاب  اأنه  كما  الُع�شور.   
ِّ
َمر على  مبيًعا  االأكثر  هو  الُمقدَّ�س  الكتاب   -2

ة  الذي ُترجم اإلى اأكبر عدد من اللغات واللهجات. في راأيك، ما هو �شبب �شعبيَّ

الكتاب الُمقدَّ�س وانت�شاره؟

اذُكر ثالثة اأ�شياء يقولها القراآن عن الكتاب الُمقدَّ�س.  -3

ما الذي يجب اأن تعرفه عن اأي �شخ�س قبل اأن تثق به؟ وما الذي يجب   -4

اأن تعرفه عن اهلل قبل اأن تثق به؟

فيه  �شتق�شي  الذي  المكان  من  ن  تتيقَّ اأن  الممكن  من  اأنه  تعتقد  هل   -5

ح اإجابتك. اأبديتك؟ َو�شِّ
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23

ر بأسلوبك َعبِّ
ْعبِي ِمْن َعَدِم اْلَمْعرَِفةِ."  ا�شرح هو�َشع 4: 6. "َقْد َهَلَك �شَ

ر بأسلوبك َعبِّ
ْن َقاَم َواِحٌد  ْنبَِياءِ، َواَل اإِ ى َواالأَ َمُعوَن ِمْن ُمو�شَ  ا�شرح لوقا 16: 31. "اإِْن َكاُنوا اَل َي�شْ

ُقوَن."  دِّ ِمَن االأَْمَواِت ُي�شَ

 التغلُّب 
ف أَم َمْحفوظ؟على الَعراقيل ُمَحرَّ
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قال �شيرلوك هولمز للدكتور واط�شون: "اأنت ترى، لكنَّك ال ُتالحظ". ما   -1

الفرق بين "الروؤية" و"الُمالحظة الدقيقة"؟

فون لتبرير عدم تخ�شي�س اأي  اذُكر ثالثة اأعذار ُيمكن اأن ُيقدِّمها الُمثقَّ  -2

وقت لفهم الكتاب الُمقدَّ�س. هل تعتقد اأنَّ هذه االأعذار �شحيحة اأو مقبولة؟

هل ِمَن الحكمة اأن نرف�س ر�شالة الكتاب الُمقدَّ�س ب�شبب الحياة الُم�شينة   -3

ح اإجابتك. لبع�س االأ�شخا�س الذين يزعمون اأنهم يوؤمنون بها؟ َو�شِّ

اذُكر ثالثة مبادئ ُيمكن اأن ُتر�شد النا�س وت�شاعدهم على فهم الكتاب   -4

الُمقدَّ�س. 

حان احتواء الكتاب الُمقدَّ�س على عهد قديم  اذُكر �شبًبا اأو �شببين ُيو�شِّ  -5

وعهد جديد.

الُمقدَّ�شة  االأ�شفار  اإعالن  القراآن، ما هو ق�شد اهلل من  بح�شب ما يقوله   -1

)التوراة، والزَّبور، واالإنجيل( للب�شر؟

اْذُكر ثالثة اأ�شئلة عميقة يمكنك اأن تطرحها على اأي �شخ�س َيدَّعي اأن   -2

ف.
َّ
الكتاب الُمقدَّ�س ُمَحر

االأكثر توثيًقا  الكتاب  الُمقدَّ�س هو  الكتاب  اإنَّ  العلماء  الكثير من  يقول   -3

 الع�شور. هل تتَّفق معهم؟ ا�شرح موقفك.
ِّ
على َمر

ما الفرق بين مخطوطات الكتاب الُمقدَّ�س وترجمات الكتاب الُمقدَّ�س؟  -4

الكثيرين  تجعل  حقيقية  اأ�شباب  ثالثة  اأو  حقيقيَّين  �شبَبين  اذُكر   -5

يتجاهلون الكتاب الُمقدَّ�س.
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ر بأسلوبك َعبِّ
ْن َكاَن ِعْنَدَك َفْهٌم."   اإِ

ْ
؟ اأَْخبِر �ضَ

ْ
ر ُت االأَ �شْ �شَّ وب 38: 4. "اأَْيَن ُكْنَت ِحيَن اأَ ا�شرح اأيُّ

س َتوقيع اهللالِعْلم والِكتاب الُمقدَّ
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ة اأعلنها الكتاب الُمقدَّ�س منذ اآالف ال�شنين ُثمَّ  اذُكر ثالث حقائق علميَّ  -1

دها في الع�شور الالحقة. جاء العلم الحديث ليوؤكِّ

واعًيا؟  اإيماًنا  اأَم  اأعمى  اإيماًنا  نوؤمن  اأن  الُمقدَّ�س  الكتاب  ُيطالبنا  هل   -2

ا�شرح اإجابتك.

ة الكتاب الُمقدَّ�س؟  حَّ كيف يعمل التاريخ وعلم االآثار على تاأكيد �شِ  -3

ما هو ال�شيء الذي تحاول االآية 23 من �شورة البقرة اإثباته؟ ا�شرح.  -4

ْعر اأن ُتْثِبت اأنَّ اأي "كتاب" هو كلمة اهلل  هل ُيمكن للعلم وعلم االآثار وال�شِّ  -5

الموحى بها؟ دافع عن موقفك. 

ة باأنَّ ما ُيعلنه الكتاب الُمقدَّ�س عن  هل يمكننا اأن ن�شل اإلى قناعة تامَّ  -1

الما�شي والحا�شر والم�شتقبل �شحيح. ا�شرح.

افين 
َّ
والَعر َحَرة  ال�شَّ ونبوءات  الُمقدَّ�س  الكتاب  نبوءات  بين  الَفرق  ما   -2

وقارئي الحظ؟

غير  التاريخ  جاء  ثم  الُمقدَّ�س  الكتاب  في  َوَرَدت  واحدة  نبوءة  اذُكر   -3

ة ُمتناهية.  د حدوثها بدقَّ الديني واأكَّ

ما هو الق�شد من النبوءات في الكتاب الُمقدَّ�س؟  -4

كيف ُيمكن للنبوءات الُمتحقِّقة اأن تكون "توقيع اهلل"؟  -5

ر بأسلوبك َعبِّ
ي  نِّ

ِمُنوَن اأَ ى َمَتى َكاَن ُتوؤْ ا 13: 19. "اأَُقوُل َلُكُم االآَن َقْبَل اأَْن َيُكوَن، َحتَّ  ا�شرح يوحنَّ

اأََنا ُهَو." 
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ر بأسلوبك َعبِّ
ذِيَن َياأُْتوَنُكْم  اكتب تعليقك على َمتَّى 7: 15-17. "اِْحَترُِزوا ِمَن االأَْنبَِياءِ اْلَكَذَبةِ الَّ

ُهْم ِمْن َداِخل ِذَئاٌب َخاِطَفٌة! ِمْن ثَِماِرِهْم َتْعرُِفوَنُهْم. ... هَكَذا  بِثَِياب اْلُحْمَلِن، َولِكنَّ

ًة."  َنُع اأَْثَماًرا َرِديَّ ُة َفَت�شْ ِديَّ
َّ

َجَرُة الر ا ال�شَّ مَّ
َدًة، َواأَ َنُع اأَْثَماًرا َجيِّ َدٍة َت�شْ َجَرٍة َجيِّ ُكلُّ �شَ

ر بأسلوبك َعبِّ
�ِض، هَكَذا 

ْ
َماَواُت َعِن االأَر ُه َكَما َعَلِت ال�شَّ نَّ

�س ما قاله اهلل في اإ�شعياء 55: 9. "الأَ َلخِّ

َعَلْت ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم َواأَْفَكاِري َعْن اأَْفَكاِرُكْم." 

اأَلساسَشَهادة ُمتناِغَمة
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في راأيك، لماذا ال َيكفي وجود �شاهد ب�شري واحد الإثبات الحقيقة؟  -1

ُهما  اثنين عن نف�شه. ما  النا�س في كّل مكان �شاهَدين  اأعطى اهلل كّل   -2

هذان "ال�شاهدان"؟

اذُكر اأ�شماء ع�شرة اأ�شخا�س ا�شتخدمهم اهلل لتدوين ر�شالته للب�شر.  -3

كيف يمكننا اأن َنفح�س جدارة اأي �شاهد بالثقة؟  -4

كيف يمكننا اأن ُنميِّز بين النبي ال�شادق والنبي الكاذب؟  -5

ُجل 
َّ
الر بين  الفرق  هو  ما  الجبل،  على  ي�شوع  ِعَظة  في  ما جاء  بح�شب   -1

ُجل الجاهل؟ لماذا ُتعتبر االأُ�ُش�س مهّمة جًدا للبناء – وللُمعتقدات 
َّ
العاقل والر

ا؟ اأي�شً

�ِشْفر التكوين )"كتاب البدايات"( ُيقدِّم اإجابات عن الكثير من الت�شاوؤالت   -2

الُمَحيِّرة في الحياة. ما هي بع�س اأكبر الت�شاوؤالت في الحياة؟ 

ة، من اأين نبداأ؟ لماذا؟ حين نحكي ق�شَّ  -3

كيف ُيمكن ت�شبيه الحق الذي اأعلنه اهلل بحبَّة القمح والَجنين؟  -4

الُمقدَّ�س  الكتاب  در�س  لبنان حين  ال�شخ�س من  ذلك  اكت�شفه  الذي  ما   -5

ل فيه بنف�شه؟ وتاأمَّ



460461

89

ر بأسلوبك َعبِّ
اَر."  ُه َقاَل َفَكاَن. ُهَو اأََمَر َف�شَ نَّ

ا�شرح المزمور 33: 9. "الأَ

ر بأسلوبك َعبِّ
َطالِبِيَك  َتْتُرْك  َلْم  َك  نَّ

الأَ َمَك،  ا�شْ اْلَعاِرُفوَن  َعَلْيَك  ِكُل  "َوَيتَّ  .10  :9 المزمور   ا�شرح 

 ". َيا َربُّ

ال َمثيل َلُهَمْن ُهَو اهلل
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ل من  في راأيك، لماذا ال ُيحاول اهلل اأن ُيْثِبت وجوده في االأ�شحاح االأوَّ  -1

كتابه الُمقدَّ�س؟

ما هي المالئكة؟ ولماذا خلقها اهلل؟  -2

كيف ُيمكن هلل اأن يكون واحًدا واأن يتواجد في اأكثر من مكان في الوقت   -3

نف�شه؟

لماذا من المهم اأن نعرف بع�س االأ�شياء عن �شخ�شّيَّة اهلل و�شفاته؟  -4

اْذُكر 6 �شفات هلل اأظهرها في اأيام الخلق ال�شتة. هل هناك �شفة ُمَحدَّدة   -5

تود اأن ت�شكر اهلل عليها اليوم؟ لماذا؟ 

نف�شه  عن  الواحد  اهلل  يتحدَّث  التكوين،  �ِشْفر  من  االأول  االأ�شحاح  في   -1

با�شتخدام �شمير الجمع "نحن". في راأيك، ما هو اأف�شل تف�شير لذلك؟

هل ُيمكن للوحدات الثالثيَّة في حياتنا اليومية اأن ت�شاعدنا على فهم   -2

الوحدانيَّة الجامعة لخالقنا؟ ا�شرح. 

ما هي االأ�شياء التي ال َنعنيها حين َنْذُكر عبارة "ابن اهلل"؟  -3

اذُكر ثالثة اأ�شياء ُيعلنها الكتاب الُمقدَّ�س عن الروح الُقُد�س.  -4

كيف يختلف تعريف الكتاب الُمقدَّ�س هلل عن الفكرة ال�شائعة التي تقول   -5

ة ال ُيمكن لالإن�شان معرفتها؟ اإنَّ اهلل قوَّ
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ة رَخليَقة خاصَّ ُدخول الشَّ
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ة  فات ب�شريَّ ل امراأة "على �شورته". اذُكر ثالث �شِ ل َرُجل واأوَّ خلق اهلل اأوَّ  -1

د ذلك.  توؤكِّ

ماوات واالأر�س؟ ما هي  ما هي "المواد" التي ا�شتخدمها اهلل لخلق ال�شَّ  -2

ل كائن ب�شري؟ المواد التي ا�شتخدمها لخلق اأوَّ

دين رائَعين لخلق اهلل االإن�شان. اذُكر َق�شْ  -3

ة اهلل  المراأة وُيعار�شان خطَّ ان من �شاأن  فين يُحطَّ
ِّ
اذُكر موقفين ُمتطر  -4

للب�شر.

َعَمِلِه  َجميِع  "ِمْن  اهلل  فيه  ا�شتراح  الذي  ابع  ال�شَّ اليوم  اأهميَّة  هي  ما   -5 

الذي َعِمَل"؟ 

جاء  اأين  فمن  كذلك  االأمر  كان  اإذا  جًدا.  ح�شًنا  اهلل  خلقه  ما  كّل  كان   -1

اإبلي�س ومن اأين اأتت الخطيَّة؟

حه  ُيَقدِّم اأنبياء اهلل تعاريف عديدة وا�شحة للخطيَّة. اقتب�س تعريًفا وَو�شِّ  -2

ة �شخ�شّية. من خالل ق�شَّ

ما هي الكلمة-ال�شورة التي ي�شتخدمها الكتاب الُمقدَّ�س لو�شف جهنَّم؟   -3

اْذُكر اأحد اأهداف اإبلي�س.  -4

ب اإنه �شَيْحُدث لالإن�شان اإن اأكل من �شجرة معرفة الخير 
ّ
ما الذي قال الر  -5

وال�شر؟ ما الذي قال اإبلي�س اإنه �شيحدث؟

ر بأسلوبك َعبِّ
َفَيْبَقى  االْبُن  ا  مَّ

اأَ االأََبدِ،  اإَِلى  اْلَبْيِت  ِفي  َيْبَقى  اَل  "اْلَعْبُد   .35  :8 ا  يوحنَّ   ا�شرح 

اإَِلى االأََبدِ." 

ر بأسلوبك َعبِّ
َياِطيُن ُيوؤِْمُنوَن  ًنا َتْفَعُل. َوال�شَّ نَّ اهلَل َواِحٌد. َح�شَ

ا�شرح يعقوب 2: 19. "اأَْنَت ُتوؤِْمُن اأَ

وَن!" 
ُّ

ِعر َوَيْق�شَ
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ر بأسلوبك َعبِّ
َماِن  ْحَمُة َواالأََماَنُة َتَتَقدَّ

َّ
َك. الر �ِشيِّ

ْ
َواْلَحقُّ َقاِعَدُة ُكر ا�شرح المزمور 89: 14. "اْلَعْدُل 

اأََماَم َوْجِهَك." 

ة  ناموس الَخطيَّ
ْحَمة والَعداَلةوالَموت الرَّ
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ف الموت اأف�شل من غيرها؟ كيف ُيمكن تو�شيح  ما هي الكلمة التي َت�شِ  -1

هذه الحقيقة با�شتخدام ُغ�شن مقطوع من �شجرة؟

َك َيْوَم َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموُت" )تكوين 2: 17(. ما هو  نَّ
قال اهلل الآدم: "الأَ  -2

مة؟
َّ
نوع الموت الذي اختبره اآدم في اليوم الذي اأكل فيه من ال�شجرة الُمَحر

ة اآدم عليك وعلى عائلتك؟ رت خطيَّ كيف اأثَّ  -3

نتيجة  كّله  الب�شري  بالجن�س  لحقت  التي  الثالثة  الموت  اأنواع  اْذُكر   -4

خطّية اآدم االأولى؟ اأي نوع من الموت ُيرعبك اأكثر من غيره؟

كيف تجعلنا الخطّية ن�شعر بالعار؟  -5

هل يوجد �شيء يمكن لالإن�شان اأن يفعله وال ُيمكن هلل اأن يفعله؟  -1

في م�شهد المحكمة الخيالي، كيف ناق�شت رحمة القا�شي عدالته؟  -2

لماذا ال ي�شتطيع اهلل اأن يتجاهل العدالة في �شبيل اإظهار الرحمة؟  -3

اء رغم ِعْلِمه بما فعاله؟ لماذا ا�شتجوب اهلل اآدم وحوَّ  -4

لماذا و�شع اهلل الم�شوؤولية على اآدم في اأنه قاد الجن�س الب�شري كّله في   -5

طريق الخطيَّة والموت؟

ر بأسلوبك َعبِّ
تِي ُتْخِطُئ  ْف�ُض الَّ لنَّ ا�شرح �شريعة الخطّية والموت المذكورة في حزقيال 18: 20. "اَ

 َتُموُت." 
َ

ِهي
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ر بأسلوبك َعبِّ
االإِلُه  بُّ 

َّ
الر َنَع  "َو�شَ  .21 :3 "النِّْعَمة" في �شوء ما حدث في تكوين  ا�شرح معنى 

ُهَما."  ًة ِمْن ِجْلدٍ َواأَْلَب�شَ الآَدَم َواْمَراأَتِهِ اأَْقِم�شَ

ر بأسلوبك َعبِّ
اَر  َما َعَثَر ِفي َواِحَدٍة، َفَقْد �شَ اُمو�ِض، َواإِنَّ نَّ َمْن َحفَِظ ُكلَّ النَّ

ا�شرح يعقوب 2: 10. "الأَ

 ". ُمْجرًِما ِفي اْلُكلِّ

ْعَنة َمأزق ُمزدوجاللَّ
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ما هي اأهمية "الَحيَّة" ولماذا َلَعَنها اهلل؟  -1

َمْن هو "َن�ْشل المراأة" الموعود؟ وما هو ال�شيء الفريد في هذا الُم�شطلح؟  -2

رت فيها اللَّْعَنة على عالمنا. اذُكر بع�س الطرق التي اأثَّ  -3

ح  هل الُحزن واالألم والموت جزء من خّطة اهلل االأ�شلّية لخليقته؟ َو�شِّ  -4

اإجابتك.

عورَتيهما  يا  ُيَغطِّ اأن  وحاوال  بالخجل  �شعرا  اء  وحوَّ اآدم  اأخطاأ  اأن  بعد   -5

لهما  اهلل  َقدَّمه  الذي  ما  ال�شخ�شّية؟  جهودهما  اهلل  َقِبَل  هل  التِّين.  باأوراق 

لتغطية عاريهما؟

لماذا من المهم جًدا اأن ننظر اإلى اأنف�شنا نظرة �شحيحة؟  -1

لماذا من المهم جًدا اأن ننظر اإلى اهلل نظرة �شحيحة؟  -2

اأطعتها  التي  الو�شايا  عدد  كم  الع�شر،  بالو�شايا  معرفتك  �شوء  في   -3

تماًما وب�شورة دائمة؟

اإعطاء  من  الرئي�شي  الق�شد  ل�شرح  المراآة  ت�شتخدم  اأن  يمكنك  كيف   -4

الو�شايا الع�شر؟

ما هو "الماأزق المزدوج" لالإن�شان في نظر اهلل؟  -5
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ر بأسلوبك َعبِّ
ُرُكْم  اأَُب�شِّ اأََنا  عاة[: اَل َتَخاُفوا! َفَها 

ُّ
َلُهُم اْلَمَلُك ]للر ا�شرح لوقا 2: 10-11. "َفَقاَل 

�ضٌ ُهَو  َداُوَد ُمَخلِّ اْلَيْوَم ِفي َمدِيَنةِ  َلُكُم  ُه ُولَِد  نَّ
اأَ ْعِب:  بَِفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن لَِجِميِع ال�شَّ

 ". بُّ
َّ

اْلَم�ِشيُح الر

َمْن َيكوُن َهذا؟َنْسل الَمرأة
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لماذا كان من المهم جًدا اأن يولد الم�شيح من امراأة ولي�س من َرُجل؟  -1

االأخير"  "اآدم  باأّنه  الم�شيح  اإلى  الُمقدَّ�س  الكتاب  ُي�شير  لماذا  ا�شرح   -2

و"االإن�شان الثاني".

يتعلَّق  ما  في  بحدوثها  االأنبياء  اأ  تنبَّ االأقل(  )على  اأ�شياء  خم�شة  اذُكر   -3

بمجيء الم�شيح.

اقراأ  اهلل".  "ابن  �شُيدعى  منها  المولود  اإنَّ  العذراء  لمريم  جبرائيل  قال   -4

ة اأخرى، وراجع ال�شفحات 118-120 )الف�شل 9(، ُثمَّ 
َّ
لوقا 1: 26-37 مر

ا�شرح باإيجاز �شبب اإطالق لقب "ابن اهلل" على ي�شوع.

ما هو المعنى الحرفي ال�شم "ي�شوع"؟  -5

كيف كان الم�شيح ُمختلًفا تماًما عن �شائر الَب�َشر؟  -1

لماذا حاول رجال الدِّين اليهود اأن يرجموا ي�شوع؟  -2

د نبي"؟ َعلِّل. 
َّ
هل َتتَّفق مع َمن يقولون اإنَّ ي�شوع "ُمَجر  -3

ت اأعمال ي�شوع اإلى تاأكيد اأقواله؟ كيف اأدَّ  -4

ا فعل القادة  هل توافق على اأنَّ ال�شياطين اأظهرت اإجالاًل لي�شوع اأكثر ممَّ  -5

الدينّيون؟ دافع عن راأيك.

ر بأسلوبك َعبِّ
اْبُن  اْلَم�ِشيِح؟  ِفي  وَن  َتُظنُّ "َماَذا   .42 :22 َمتَّى  الوارد في  ي�شوع  �شوؤال  اأِجْب عن 

 

َمْن ُهَو؟" 
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ر بأسلوبك َعبِّ
َمْوُلوًدا ِمِن  اْبَنُه  َل اهلُل  �شَ

ْ
اأَر َماِن،  الزَّ ِمْلُء  ا َجاَء  َلمَّ "َولِكْن   .5-4 :4 ة  ا�شرح غالطيَّ

اُمو�ِض." ذِيَن َتْحَت النَّ اُمو�ِض، لَِيْفَتدَِي الَّ اْمَراأٍَة، َمْوُلوًدا َتْحَت النَّ

ر بأسلوبك َعبِّ
دِ  ارة" وا�شرح ما قاله اهلل لمو�شى في الويِّين 17: 11. "الأَنَّ َنْف�َض اْلَج�شَ ف "الَكفَّ

ِّ
َعر

ُر  َم ُيَكفِّ ْكفِيرِ َعْن ُنُفو�ِشُكْم، الأَنَّ الدَّ اُه َعَلى اْلَمْذَبِح لِلتَّ ِم، َفاأَنا اأَْعَطْيُتُكْم اإِيَّ  ِفي الدَّ
َ

ِهي

ْف�ِض." َعِن النَّ
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ًزا عن االأنبياء؟ ما هو ال�شيء الذي يجعلك ُمميَّ  -1

ر لطفل معنى "فداء" �شيء ما اأو �شخ�س ما؟ كيف ُتَف�شِّ  -2

اأ عنهما النبي داود في ما يتعلَّق بالم�شيح. اذُكر َحَدَثْين رئي�شيَّين تنبَّ  -3

نغالي القائل: 
ّ
ما هو الدر�س الهام الذي ُيمكننا اأن نتعلَّمه من الَمَثل ال�ش  -4

اأالَّ تت�شارع مع َحَجر"؟ "يجب على البي�شة 

ة اهلل للفداء؟ ما هو الجزء الذي لم يفهمه ُبطر�س في خطَّ  -5

اء بعد فترة ق�شيرة من  ما هي الحقيقة الموؤلمة التي اكت�شفها اآدم وحوَّ  -1

ل؟ اإنجابهما طفلهما االأوَّ

ببين الرئي�شيَّين لقبول اهلل لتقدمة هابيل.  اذُكر ال�شَّ  -2

ببين الرئي�شيَّين لرف�س اهلل لتقدمة قايين. اذُكر ال�شَّ

هل تعرف اأي �شيء يمكنك القيام به لمحو خطاياك؟ لماذا من الم�شتحيل   -3

اأن ُت�َشدِّد َدْين خطاياك عن طريق ال�شلوات واالأعمال ال�شالحة؟ 

من  هلل  يمكن  طريقة  هناك  كانت  هل  الخطيَّة.  ُمعاقبة  من  هلل  ُبدَّ  ال   -4

خاللها اأن ُيدين الخطيَّة دون اأن ُيدين الخاطئ؟

ا�شرح كيف اأنَّ �شريعة الذبائح "اأْبَطَلت" �شريعة الخطيَّة والموت.  -5

ة اهلل األزليَّة باِئحِخطَّ َشريَعة الذَّ
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ر بأسلوبك َعبِّ
ُل َمْغفَِرٌة!"  ْفِك َدٍم اَل َتْح�شُ ا�شرح عبرانيِّين 9: 22. "بُِدوِن �شَ

ر بأسلوبك َعبِّ
ه’  اأَ

ْ
َم َذلَِك اْلَمَكاِن ‘َيْهَوْه يِر َعبِّر عن فهمك لالآية تكوين 22: 14. "َوَدَعا اإِْبَراِهيُم ا�شْ

بِّ االإَِلهِ ُيَرى’." 
َّ

ى اْلَيْوِم ‘ِفي َجَبِل الر ُر(. َولَِذلَِك ُيَقاُل َحتَّ بُّ ُيَدبِّ
َّ

)َوَمْعَناُه: الر
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ة عظيمة وباأنه �شُيعطي اأر�س  مَّ
قطع اهلل َوْعًدا الإبراهيم باأنه �شيجعله اأُ  -1

كنعان لن�شله. ما هي العوامل التي جعلت هذين الوعَدين يبدوان ُم�شتحيَلين 

في �شوء الظروف التي نعرفها عن اإبراهيم؟

"؟ َّبِّ
ا؟ ما معنى "اآَمَن بالر

ًّ
لماذا َح�ِشَب اهلل اإبراهيم بار  -2

اذُكر ثالث ُطُرق ا�شتخدمها اهلل لتو�شيل َحقِّه وَبَركاته لجميع االأمم من   -3

خالل �شعب اإ�شرائيل القديم.

اأَمَر اهلل الإبراهيم اأن ُيَقدِّم ابنه اإ�شحاق ذبيحة. هل ا�شتنتج اإبراهيم اأنَّ   -4

اإجابتك.  ح  َو�شِّ ة عظيمة(؟  مَّ
اأُ اإ�شحاق  ن�شل  )باأن يجعل  تراجع عن وعده  اهلل 

)انظر الهام�س رقم 185(.

لماذا لم َيُمت ابن اإبراهيم على الَمْذَبح؟  -5

ح، كيف اختبر كّل بيت في كّل اأر�س م�شر الموت؟ ة الِف�شْ في ق�شَّ  -1

خيمة  خالل  من  لل�شعب  ُيعلِّمهما  اأن  اهلل  د  َق�شَ ين  هامَّ در�َشين  اذُكر   -2

االجتماع. 

ما هو ال�شيء الذي يرمز اإليه "تابوت العهد"؟  -3

ماء؟   نع خيمة االجتماع، ماذا اأنزل اهلل من ال�شَّ حال االنتهاء من �شُ  -4

ماذا كانت الغاية من الحجاب؟ هل كانت هناك طريقة ُتتيح لالإن�شان   -5

اجتياز الحجاب والدخول اإلى ُقد�س االأقدا�س؟ ا�شرح. 

ِدماٌء ُتْسَفكَذبيَحة َعظيَمة
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ر بأسلوبك َعبِّ
وَع ُمْقبًِل اإَِلْيهِ، َفَقاَل: ُهَوَذا َحَمُل اهللِ  ا َي�شُ ا 1: 29. "َوِفي اْلَغدِ َنَظَر ُيوَحنَّ ا�شرح يوحنَّ

َة اْلَعاَلمِ!" َفُع َخِطيَّ
ْ

ذِي َير الَّ

ر بأسلوبك َعبِّ
اْلَخُروَف  َلُه  َيَرى  "اهلُل   .8  :22 تكوين  في  الواردَتين  اإبراهيم  نبوءتا  ا�شرح 

َّبُّ ُيَدبِّر[".
بِّ االإَِلهِ ُيَرى ]الر

َّ
"  وتكوين 22: 14 "ِفي َجَبِل الر لِْلُمْحَرَقةِ...
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ما هي الفكرة الرئي�شيَّة لكتاب اهلل؟   -1

رموز  بتحقيق  خاللهما  من  الم�شيح  قام  االأقل(  )على  طريقَتين  اذُكر   -2

خيمة االجتماع.

ا�شتخدم مثااًل تو�شيحًيا من الحياة اليومّية ل�شرح فكرة "التوبة".  -3

ما الذي قاله اهلل عن ي�شوع وال يمكنه اأن يقوله عن اأي �شخ�س اآخر؟  -4

كيف كانت الِحْمالن المذبوحة ُتلقي ظالاًل ورموًزا على خّطة اهلل لدفع   -5

اأُْجَرة خطيَّة جميع الب�شر؟

"الَوْعُد �َشحاَبٌة، واالإنجاُز َمَطُرُه". ا�شرح كيف يمكن ا�شتخدام هذا الَمَثل   -1

ة اهلل باإر�شال ُمخلِّ�س اإلى االأر�س.  العربي لتو�شيح خطَّ

ة اهلل  قال ي�شوع لتالميذه اإنه �شيموت في عيد الف�شح. لماذا كانت خطَّ  -2

تق�شي باأن يموت ابنه في هذا الوقت بالتحديد؟ 

ره واأعطى  حين تناول ي�شوع ع�شاء الف�شح مع تالميذه اأخذ ُخبًزا وَك�شَّ  -3

يرمز  ماذا  اإلى  لي�شربوا.  لتالميذه  الكاأ�س  اأعطى  اأنه  كما  لياأكلوا.  للتالميذ 

الُخبز؟ واإلى ماذا ترمز الكاأ�س؟

لماذا لم ُيدافع ي�شوع عن نف�شه حين جاء الجنود للقب�س عليه؟  -4

هم رئي�س الكهنة ي�شوع بالتجديف؟ لماذا اتَّ  -5

ل الُكُتبالَحَمل ى ُتَكمَّ َحتَّ
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ر بأسلوبك َعبِّ
ُه  �شَ َراأْ �َض  َوَنكَّ اأُْكِمَل’.  ‘َقْد  َقاَل:  اْلَخلَّ  وُع  َي�شُ اأََخَذ  ا  "َفَلمَّ  .30  :19 ا  يوحنَّ  ا�شرح 

وَح."
ُّ

َلَم الر َواأَ�شْ

ر بأسلوبك َعبِّ
َب  َح�شَ َخَطاَياَنا  ْجِل  اأَ ِمْن  َماَت  "اْلَم�ِشيح   .4-3  :15 1كورنثو�س  اأهمّية  ا�شرح 

َب اْلُكُتِب." الِِث َح�شَ ُه َقاَم ِفي اْلَيْوِم الثَّ نَّ
ُه ُدِفَن، َواأَ نَّ

اْلُكُتِب، َواأَ
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ما هي اأ�شنع و�شيلة اإعدام اخترعها االإن�شان وا�شتخدمتها الحكومات؟   -1

ما هي و�شيلة االإعدام التي اختارها القادة الدينيُّون وال�شيا�شيُّون لي�شوع؟

ما هي م�شتويات االنف�شال الثالثة التي ُت�َشبِّبها الخطيَّة؟ ما هو �شعورك   -2

تجاه اختبار ي�شوع لهذا االنف�شال بم�شتوياته الثالثة وهو على ال�شليب؟

لماذا كان من ال�شروري اأن يموت ي�شوع على ال�شليب؟  -3

كيف اأمكن لي�شوع اأن َيحتمل اآالم العذاب االأبدي عن الُخطاة في ب�شع   -4

�شاعات فقط؟

ما هي اأهمّية ان�شقاق حجاب الهيكل اإلى اثنين من فوق اإلى اأ�شفل؟  -5

َمْن اأطلق االإ�شاعة التي تقول اإنَّ تالميذ الم�شيح �شرقوا ج�شد ي�شوع من   -1

ة؟ القبر؟ لماذا اختلقوا هذه الق�شَّ

كيف كان موت ي�شوع ودفنه وقيامته هزيمة لل�شيطان؟  -2

ما هو الدليل الذي يمكنك اأن ُتقدِّمه الإثبات اأنَّ ي�شوع قام من االأموات؟  -3

ُقلنا في بداية رحلتنا في ِرحاب الكتاب الُمقدَّ�س اإنَّ اهلل "ا�شتراح" بعد   -4

اأن انتهى من جميع اأعمال الَخْلق. ما هو الدر�س المهم الذي ُيمكننا اأن نتعلَّمه 

من هذا ب�شاأن عمل الفداء الذي قام به اهلل؟

ماذا فعل ي�شوع في اليوم االأربعين من قيامته؟ ما االأمر الذي اأده�شك   -5

اأكثر من غيره في هذه الحادثة؟

َمْوٌت َيْهِزُم الَموتَقْد أُْكِمَل!



478479

2627

ر بأسلوبك َعبِّ
 ". وَع اْلَم�ِشيِح َفَتْخُل�ضَ بِّ َي�شُ

َّ
�ُشل 16: 31. "اآِمْن بِالر

ُّ
ا�شرح اأعمال الر

ر بأسلوبك َعبِّ
ًة  ًة، َخِطيَّ ذِي َلْم َيْعرِْف َخِطيَّ ُه َجَعَل الَّ نَّ

ا�شرح ر�شالة كورنثو�س الثانية 5: 21. "الأَ

 اهللِ ِفيهِ." 
َّ

الأَْجلَِنا، لَِن�ِشيَر َنْحُن بِر
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كيف كان اهلل َيغفر الخطايا قبل موت ي�شوع وقيامته؟ وكيف َيغفر اهلل   -1

ُكفِّر عنها والخطايا  التي  الفرق بين الخطايا  ا�شرح باإيجاز  اليوم؟  الخطايا 

التي اأُْلِغَيت.

لماذا ُيعتبر االإله الذي نوؤمن به اأهم من قوة اإيماننا؟  -2

اإذا  ال�شماوي  م�شكنه  اإلى  بالدخول  للنا�س  �شَي�شمح  اهلل  اأنَّ  تعتقد  هل   -3

كانت اأعمالهم ال�شالحة تفوق اأعمالهم الطالحة؟ ا�شرح موقفك في ما يتعلَّق 

بفكرة الخال�س القائم على الميزان.

وفًقا لتعليم الكتاب الُمقدَّ�س، كيف ُيمكن للخاطئ اأن ينجو من الدينونة   -4

ر اهلل الُقدُّو�س؟ ة في َمْح�شَ ل للحياة االأبديَّ ة واأن يتاأهَّ االأبديَّ

ا للخال�س؟ َطً ْ
لماذا ُتعَتبر االأعمال ال�شالحة ثمًرا للخال�س ولي�شت �َشر  -5

يحتوي الف�شل 27 على ق�ش�س اهتداء اأ�شخا�س ُمختلفين: �شخ�س ارتحل   -1

من مكان الآخر بحًثا عن اهلل، وُمْجِرم ُمَعلَّق على ال�شليب، وقبيلة من اآكلي لحوم 

ب، و�شاب  ة ُمتع�شِّ ر في االنتحار، وُمَعلِّم �شريعة يهوديَّ الب�شر، وفتاة كانت ُتفكِّ

ُم�شلم يبحث عن ال�شالم الداخلي. ما هي ال�شخ�شّيَّة االأقرب اإلى �شخ�شّيتك ولماذا؟

َك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي  َقَطَع ي�شوع الوعد التالي للُمجرم الُمعلَّق على ال�شليب: "اإِنَّ  -2

َدْو�ِس." اأوالً، ما هو ال�شيء االأبدي الذي نجا منه هذا التائب؟ ثانًيا، بناًء 
ْ
ِفي اْلِفر

على َوْعد ي�شوع، اأين وجد ذلك الُمجرم التائب نف�شه في اللحظة التي مات فيها؟

ر لطفل مفاهيم العدالة، والرحمة، والنعمة؟ كيف ُتَف�شِّ  -3

"العالج  هو  ما  االإن�شان؟  منه  ُيعاني  المزدوج" الذي  "الماأزق  هو  ما   -4

المزدوج" الذي ُيقدِّمه اهلل؟

ة؟ هل  بح�شب كلمة اهلل، هل يمكن للنا�س اأن يعرفوا اأين �شيق�شون االأبديَّ  -5

ر اإجابتك.   تعرف اأين �شتذهب بعد اأن تموت؟ َف�شِّ

ُمتَديِّن وَبعيد عن اهلل
المرحلة األولى:

ابق َبرنامج اهلل السَّ
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ر بأسلوبك َعبِّ
 ". و�ضٌ ي اأََنا ُقدُّ نِّ

ي�ِشيَن الأَ ا�شرح ر�شالة ُبطر�س االأولى 1: 16. "ُكوُنوا ِقدِّ

ر بأسلوبك َعبِّ
ُه اإَِذا  َنُكوُن. َولِكْن َنْعَلُم اأَنَّ َبْعُد َماَذا �شَ  

ْ
ُيْظَهر ا 3: 2. "َوَلْم  ا�شرح ما تراه في 1يوحنَّ

َنَراُه َكَما ُهَو." َنا �شَ نَّ
اأُْظِهَر َنُكوُن ِمْثَلُه، الأَ
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لماذا يعي�س غالبية النا�س اليوم في قب�شة الخوف؟  -1

وح الُقُد�س وما الذي يفعله لكّل 
ُّ
بح�شب تعليم الكتاب الُمقدَّ�س، َمْن هو الر  -2

َمن يوؤمن بي�شوع الم�شيح؟

اأن  اهلل  ُروح  الجديدة و�شكن فيه  الوالدة  اختبر  ُيمكن الأي �شخ�س  هل   -3

د على اهلل؟ ا�شتخدم مثال "لوائح 
ُّ
يرغب في اال�شتمرار في عمل الخطيَّة والتمر

وال�شخ�س  الدِّين  تعاليم  َيتبع  الذي  ال�شخ�س  بين  الفرق  لتو�شيح  المحبَّة" 

الذي يتمتَّع بعالقة حقيقّية مع اهلل. 

ة الماء؟ ما هو المعنى الحقيقي لمعموديَّ  -4

هناك فرق هام بين مقام الموؤمن وحالته. ا�شتخدم مثال االأب/االبن   -5

لتو�شيح الفرق. 

ة اهلل ل�شحق ال�شيطان واإبطال الخطيَّة.  ا�شرح المراحل الثالث لخطَّ  -1

عن  تماًما  ُمختلًفا  �شيكون  للم�شيح  الثاني  المجيء  اأنَّ  كيف  ح  َو�شِّ  -2

مجيئه االأول.

ام  اأِعْد قراءة المزمور 72: 7-19 ُثمَّ اذُكر بع�س الُطُرق التي �شيقوم ُحكَّ  -3

العالم و�شعوبه من خاللها باإظهار خ�شوعهم لي�شوع الم�شيح الملك. 

في فترة الُملك االألفي لي�شوع الم�شيح، �شوف ُترفع اللَّعنة التي جلبتها   -4

ة اآدم. ما هي بع�س التاأثيرات االإيجابيَّة التي �شيتركها ذلك على االأر�س؟ خطيَّ

ف اأعظم  هل َتتَّفق معي في الراأي باأنَّ االآيات )روؤيا 20: 10-15( َت�شِ  -5

ح اإجابتك.  َحَدث في التاريخ؟ َو�شِّ

المرحلة الثانية:
َبرنامج اهلل الَحاِضر

المرحلة الثالثة:
َبرنامج اهلل الُمستقبلي
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كيف ترى اأنَّ نظرة "الين-يانغ" ُتناق�س الَحقَّ الذي ُتعلنه كلمة اهلل؟  -1

هو  ما  بالفردو�س.  يتعلَّق  ما  في  النا�س  لدى  خاطئَتين  فكرَتين  اذُكر   -2

ال�شيء الجوهري في م�شكن اهلل ال�شماوي؟

�ِشْفر  في  تنتهي  التكوين  �ِشْفر  في  بداأت  التي  الرائعة  الفداء  ة  ق�شَّ اإنَّ   -3

رغبت  اإذا  كلمة   300 حوالى  في  )اأو  دقيقتين  اأو  دقيقة  في  �س  َلخِّ الروؤيا. 

ال�شيطان،  التائبين من  الُخطاة  اهلل  تخلي�س  ة  ِق�شَّ ِكتاَبًة(  ذلك  تلخي�س  في 

والخطيَّة، والموت االأبدي. 

د الق�ش�س ذات النهايات 
ْ
في راأيك، لماذا يجد النا�س ُمتعة كبيرة في �َشر  -4

ال�شعيدة؟ هل �شتحيا ب�شعادة في الحياة االآخرة؟ ما هو االأ�شا�س الذي اعتمدت 

عليه في اإجابتك؟

حلة الُمتاأنية في ِرحاب الكتاب الُمقدَّ�س؟ 
ِّ
كيف ا�شتفدت من هذه الر  -5

ر بأسلوبك َعبِّ
ٌء َدنِ�ٌض 

ْ
ي اأين َتِجد نف�شك في ال�شورة المو�شوفة في روؤيا 21: 27. "َوَلْن َيْدُخَلَها �شَ

ا َوَكذًِبا، اإِالَّ اْلَمْكُتوبِيَن ِفي �ِشْفرِ َحَياةِ اْلَخُروِف." َنُع َرِج�شً َواَل َما َي�شْ

َنْظَرة إلى الِفْرَدْوس
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ROCK International is a non-profit organization seeking to be 
the lap of Jesus in a hurting world; a place where children find 
relief, opportunity, and care in the midst of danger, abuse, and 
neglect; a place where young and old alike find resources that 
lead to true knowledge and blessing—for time and eternity.

www.rockintl.org

الكاتب: پ. د. برامسن، الرسوم: أرميندا سان مارتن
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�شّجلتها كتابات  والخال�س، كما  المحبة  ة  الحقيقيَّة، ق�شَّ التاريخ  ة  ق�شَّ

االأنبياء، ملّخ�شة في 70 م�شهًدا. لغة �شهلة، ولكن عميقة، ترافقها ر�شومات 

ملك  عن  تتحدَّث  الزمني  بت�شل�شلها  ال�شاملة  ة  الق�شَّ هذه  وجريئة.  رائعة 

دين، كما تزّودنا 
ِّ
الكون وخّطته الإنقاذ رعاياه الُمتمر

اء بمختلف اأعمارهم.
ّ
باختبار موؤثِّر ومعزٍّ لجميع القر

ال�شفحة  والر�شومات على  الكبير  الكتاب  اإنَّ حجم 

والحوا�شي،  الم�شاهد،  لمراجعة  واالأ�شئلة  بكاملها، 

ة االأنبياء ور�شالتهم  ل اأدواٍت م�شاِعدًة الإي�شال ق�شَّ ت�شكِّ

للعالم اأجمع.

king-of-glory.com




