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يًّا أو ُج  نها هذا الكتاب، أو استنساخها أو نقلها، ُكلِّ زئيًّا، يف أي شكل التي يتضمَّ

الفوتوغرايف،  وبأّي وسيلة، سواء بطريقة إلكرتونية أو آلية، بام يف ذلك االستنساخ

 جاعها.أو استخدام أّي نظام من ُنُظم ختزين املعلومات واسرت أو التَّسجيل،
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3ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِالُمحتوياتِفهرس
 9 ............................................ املسيحيةِواتلَّفاسريِلألنبياءِايلهودَِوْصف

 10 ............................................................ األنبياءِحولِايلهودِأكاذيب

الم عليه« داود»  10 ....................................................................... السَّ

 16 ................................................... !غلفةِمائيتِ«شاولِبنتِمياكل»ِمهر

 18 ............................................................... «يوناثان»ِمع«ِداود»ُِشُذوذ

المِعليه«ِداود»  22 ..........................................................اإلسالمِيفِالسَّ

المِعليهِ«داود»ِلـِاكذبةِاتهامات  26 ..................................... عليهاِوالرَّدِالسَّ

المِعليهِ«ُسليمان»  30 ..................................... !ايلهودِكتابَِحَسبِاكفرِالسَّ

 33 ............................................................... !اهللِأمرُُِيالفِ«ُسليمان»

 36 ...................................................................... !نيب؟ِ«ُسليمان»ِهل

المِعليهِ«ُسليمان»  40 ...................................................... اإلسالمِيفِالسَّ

 43 .................................................................. !فعل؟ِماذاِابلارِ«لوط»

المِعليهِلوط  48 ............................................................ اإلسالمِيفِالسَّ

ثِهارون المِعليهماِموىسِعنِالُمتحدِّ  55 ............................................ السَّ

المِعليهِهارون  60 ......................................................... اإلسالمِيف السَّ

قةُِيبَاَركِيعقوب  65 ...................................................................!بالَّسَّ

المِعليهِيعقوب  69 ......................................................... اإلسالمِيفِالسَّ

المِعليهِنوح  70 ...................................................... !ويتعرَّىِيَْسَكر السَّ

المِعليهِنوح  73 ............................................................ اإلسالمِيفِالسَّ

 76 .......................................................!سنواتِثالثِيتعرَّىِإشعياءِانلَّيبِي



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 4ِ
 

 80 ......................................... !زناِامرأةِنلفسكِوخذِاذهب:ِهلوشعِالرَُّبِِقال

 85 ......................................................................... والرَّدِاعرتاض

 87 ................................................................. األنبياءِوتزنيهِاإلسالم

 91 ................................................................. اهللِخلقِأفضلِاألنبياء

 95 ............................................ !القديمِالعهدِيفِتعاىلِهللِايلهودِوصف

فََِيَْزنِاإلهل ْنَدمِويتأسَّ  96 ..............................................................!ويَ

 102 ......................................................................!فريتاحِيتعبِاهلل

 105 .................................................. !وُيَّسِاملصارعةِحلبةِيدخلِاإلهل

 110 ................................................................... !ويستيقظِينامِاإلهل

 115 ............................................................................. !يَنىسِاإلهل

ِ رِالرَّب  بابِيُصفِّ ِِوَيلقِلذل   119 ......................................... !ُمستأجرةِبموس 

 121 ............................................ !ابنهاِبإماتتكِأسأت!ِإهلهمِيدعونِهكذا

ْنُفخُِ)ِويرصخِيهتفِاكلوادلةِالرَُّبِ
َ
 رُِِأ

ْ
ْن

َ
 123 ............................................ (وَأ

مِيرى!ِعالمةَِيتاجِالرَُّبِ  127 .......................................................... ادلَّ

 129 ............................................................ !آنفهِمنُِدخانُُِير جِاإلهل

 131 ................................................................ !مضايقيهمِيُنطحِباإلهل

يطانِمعِيتعاونِِاإلهل  132 ................................................. !عبادهِىلعِالشَّ

ِ بَّةِالرَّب   135 .................................................................... !واللبؤةِاكدل 

 136 ............................................................................ !هامِتوضيح

يفِيسوعِنسل  138 .......................................................... !زناِلكيهِالَّشَّ

لِثامار بِوتزينِتتأهَّ  141 ........................................... !اإلهلِنسلهاِمنِيلُنج 

ة  145 ............................................................ !الزَّانيةِراحاب:ِيسوعِجدَّ

ة  151 .................................. !اعريةِويهِجنسيا ِِبوعزِتُثريِراعوث:ِاثلَّاثلةِاجلدَّ



5ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 154 ............................................... القديمِالعهدِهلإِصفاتِ ِىلعِاعمِ ِتعليق ِ

 155 ....................................... اجلديدِالعهدِيفِتعاىلِهلل ِانلَّصارىِوصُفِ

 155 ..................................................................!ابنهِىلعِيشفقِلمِاهلل

 160 .............................................................................. !اإلهلِموت

 169 ......................................................... !بعد؟ِماذا!ِاإلهلِماتِوعندما

دِاملسيحيةِاتلَّفاسري  173 ....................................... !باخلروفِاإلهلِتشبيهِتؤكِّ

 179 ............................................... لألنبياءَِقتْلهمُِكتُبهمِمنِحذفواِايلهود

 186 ..................................................................................... خاتمة

 187 ............................................................................ املراجعِقائمة

 187 .......................................................................اإلسالمية املراجع

 190 ......................................................................... املسيحية الكتب





7ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِةمَِقدِِّمُِال
 ،يلبعزيز  عىل ق وهو يوم   م،7/2/2014اليوم أكتب هذه الكلامت بتاريخ 

ب تيِّ الكُ  هذا يف كتابةفبدأت  !مسباألمعرض الكتاب قد انتهى  نَّ إىل أباإلضافة 

 !ن قبلمل تسمع هبا م امبَّ رُ  ،أو معلومة ،غري حتى أضع أمامكم سؤاالا الصَّ 

 أضع وكأّنِّ ! بارشأو غري مُ  بارش  مُ  بشكل   ،العاملني رّب هو  حمور البحث

 أّنِّ  ال شّك ف ،بحانه وتعاىلاهلل ُس ث عن حتدَّ أفأنا  ،لتهبر املُ م  الج  عىلأصابعي 

ث عن حتدَّ أي نولكنَّ ،بس  بب فحج ولكن ليس هذا هو السَّ  ،فيام أكتب اا كون حذرأس

العتقاد ا ،ديدولألسف الشَّ  ،املسيحي يف اهلل تبارك وتعاىلاليهودي واالعتقاد 

 ،«العهد القديم» بـ ى عندهمسمَّ هود املُ عىل كتاب الي اا كبري اا املسيحي يعتمد اعتامد

 .ما إىل حد   عليه ق  تفَّ مُ  اإلطار العامّ  ولكنَّ  ،فاصيلقد خيتلفون يف بعض التَّ و

امء واألرض يف ه عندما خلق السَّ نَّ بحانه وتعاىل بأُس  اهللج  يصف اليهودُ  ،فمثالا 

 :2/2جهول املل كاتب سفر التكوين ابع! فيقواسرتاح يف اليوم السَّ  ،ة أيام  تَّ س  

م  » ي عج
ل ه  الَّذ  مج ن  عج

ابع  م  م  السَّ يجو   ال 
غج اهلُل يف  فجرج . وج ابع  لج م  السَّ  ال يجو 

جاحج يف  رتج ن   فجاس 
يع  جج   م 

ي عجم لج 
ل ه  الَّذ  مج  .«عج

رد يف سفر الُ  ّص النَّ ونجد أيضاا   ج بجن ي » :31/17 وجُر الوا بجني  ي وج
ُهوج بجي ن 
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ئ يلج  ا ج ْس 
َُّه يف  إ  . ألجن

ىلج األجبجد 
ة  إ  ،  عجالجمج ضج األجر  ءج وج امج بُّ السَّ نجعج الرَّ يَّام  صج  أج

تَّة 
م  س  يجو   ال 

يف   وج

تجنجفَّسج  جاحج وج رتج ابع  اس   .«السَّ

 ُسبحانه وتعاىل هووصفف ،صارى! وتبعهم يف ذلك النَّتعاىل روا اهللج وقِّ يُ  اليهود مل

! ومنها فاتلصِّ بائهم هبذه اآيعون وصف أحد يستط مّنَّ أفال أعتقد  ،ليقيال ما  بكلِّ 

 !خروف   - وحاشاه - تعاىلو ُسبحانه هنَّ أ

ر سنتناول هذا األمو ،فهم يصفون اإلهل بالروف ،ون بذلكيعتقد ،نعم

 .ستعانواملُ ق وفِّ اهلل املُ و ،لذلكأدَّت  األسباب، وسنناقش فصيلالتَّ  ببعض  

 أخوكم يف اهلل

ليان ُِمعاذِع 
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ِفاسريِاملسيحيةواتلَِِّفِايلهودِلألنبياءْصِوَِ
تابات العهد القديم فك !هلل تبارك وتعاىل ونسبوها إالَّ  ة نقص  فج ع اليهود ص  دج  يج ملج 

عليهم  واألنبياءعاىل، ُسبحانه وت اهلل يح يف حقِّ تم الّصَّ باب والشَّ فيها ما فيها من الّس 

الم، وال يقول عاقل  بأنَّه من اإلنصاف أن نأخذ   !له من عدو   شهادة عىل شخص  السَّ

 !م قتلة األنبياءهُ  فاليهود

ِ▬ :رآن الكريماهلل تبارك وتعاىل يقول عنهم يف القُ  َحقٍّ نب يَاَءِب َغرْيِ 
َ
َويَْقتُلُوَنِاأل

اَكنُواَِْيْعتَُدونََِِذل َكِب َما 1♂َعَصواِوَّ   

تى متقول عىل لسان املسيح يف إنجيل  ، نجدهااألناجيل احلاليةحتي يف 

لجةج األجن ب  » :23/37
يُم! يجا قجات 

ل  يُم، يجا أُوُرشج
ل  جةج يجا أُوُرشج اج  رج  وج

 
ُ  يجاء نيج إ لجي هج امل 

ل  سج  .«ار 

ء يف اإلسالم أو املسيحية ،م قتلة األنبياءهُ فاليهود   ا يؤمنوأن فكيف هلم  ،سوا

  ؟هذاعقل يُ أ مأخوذ من اليهود عن األنبياء؟! بكتاب  

                                                           
 112آل عمران:  1
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ِأكاذيبِايلهودِحولِاألنبياء

المِ«داود»  عليهِالسَّ

 «احلثي أوريا»ـ ب ♠ «داود» هما فعل إىل بيباللَّ ا القارئ انظر معي أّيُّ 

س  !وهو أحد جنوده !حسب نّص الكتاب املُقدَّ

ة ا فرأى ،فوق سطح بيته ىخرج ليتمشَّ  ♠ «داود» نَّ أوراة م التَّ تزعُ  مرأ

دما رآها فعن ،ص مل تعرتض قطّ املرأة حسب النَّو ،هبا فأرسل هلا ليزّن !تستحمّ 

 ،فضح أمرمهاسيُ و ،ا حبلتّنَّ أوعندما علمت  ،فزنى هبا ،فذهبت ،أرسل هلا لتأيت له

ذا وهك ،ن ينزل ليضطجع مع زوجتهأوأمره  ،فأرسل لزوجها ،«داود»ـ أرسلت ل

ندي ال «أوريا»رفض فعندما جيدها حبىل، سيعتقد زوجها أن الطفل هو ابنه،، 

ا  ، يرتك احلربالَّ أوأقسم  ،ول لزوجتهُز النُّ جته لينام ويضطجع ينزل لزوف ،«داود»أمَّ

 «أوريا»ع م! فأرسل بارشغري مُ  ص منه بشكل  ن يتخلَّ أ «اودد»ر وعندها قرَّ  ،معها

مة اليش  «أوريا»يكون  نأرسالة مفادها  ، فلم «أوريا»أ أمَّ ! موتللويرتكوه يف ُمقدِّ

ر أبداا يف قراءة الرسالة التي كان حيملها، وكان فيها هالكه!  ُيفكِّ

أالج وهي  !مهج من أحقر التُّ وهي  ،♠ «داود»ـ ألصقها اليهود ب خطرية   مة  ُت 

نا،  د،  وليس الزناُتمة الزِّ صُّ ر والرتَّ فحسب، بل ومعها القتل مع سبق اإلرصا
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ة  بلمصحوبة باليانة!  صَّ
 !جتعل خادمه أفضل منه أخالقاا إن الق 

 !ة كاملة ونحكملنقرأ القصَّ 

 :بداية من العدد الثاّن 11إلصحاح سفر صموئيل الثاّن ا

ه  » ير  ن  ْسج  امج عج اُودج قج نَّ دج  أج
 
اء جسج  امل 

ق ت   وج
انج يف  كج ، وج جل ك  ي ت  امل  ح  بج ط  ىلج سج ى عج جشَّ َتج وج

ا. دًّ ن ظجر  ج  ج جُة جج يلجةج امل  أ ر  ج  امل 
انجت  كج . وج مُّ

تجح  ةا تجس  أج رج ط ح  ام  ىلج السَّ ن  عج
أجى م  رج اُوُد  ،فج لج دج سج أجر  فج

 : د 
اح  الج وج قج ، فج

ة  ج أ ر  ج ن  امل  أجلج عج سج ؟»وج ثِّيِّ
يَّا احل   جةج ُأور  أ رج امج ام  يعج

ل  بجعج ب ن تج أج ث شج  بج
ه  ت  هذ  ي سج لج  ،«.أج

ا عجهج عج مج طججج ، فجاض 
لجت  إ لجي ه  خج ا، فجدج هج ذج أجخج اُوُد ُرُسالا وج لج دج سج م   فجأجر  ن  طج

ة  م  رج هَّ يج ُمطج
ه  ا. وج هج

ث 

ا. هج
ت  ي  ىلج بج

ت  إ  عج جج :  ،ُثمَّ رج الجت  قج اُودج وج ت  دج ج َبج أجخ  لجت  وج سج أجر  ُة، فج ج أ ر  ج  امل 
ب لجت  حج «. إ ّنِّ ُحب ىلج »وج

 : الجت  قج اُودج وج ت  دج ج َبج أجخ  لجت  وج سج أجر  ُة، فج أج جر   امل 
ب لجت  حج أجلج «. إ ّنِّ ُحب ىلج »وج ، فجسج

ي ه  يَّا إ لج أجتجى ُأور  فج

اوُ  ا: دج يَّ اُوُد ألُور  الج دج قج . وج ب  جر  اح  احل  جج نج ع ب  وج  الشَّ
ة  مج الج سج  ُيوآبج وج

ة  مج الج ن  سج ل  »ُد عج ان ز 

ي كج  لج ج  ل  ر 
س  اغ  كج وج

ي ت  ىلج بج
ن  «. إ 

ة  م  صَّ
ُه ح  اءج رج ت  وج جج رج خج ، وج

جل ك  ي ت  امل  ن  بج
ا م  يَّ جج ُأور  رج فجخج

جل ك   ن د  امل  يَّا عج ع  نجامج ُأور  ىلج بجي ت ه  وج
ل  إ    يجن ز 

ملج ، وج
ه  يِّد   سج

ب يد   مجعج جج يع  عج
جل ك  الج ىلج بجاب  بجي ت  امل  . فجقج

 : اُودج دج
ا ل  يَّ ب يُد »ُأور  عج ي ُيوآُب وج

يِّد  سج يجام ، وج
اك نُونج يف  ال   ا سج ُوذج ّيج يلج وج

ئ  ا ج ْس 
إ  إ نَّ التَّاُبوتج وج

 الصَّ 
ه  ج  ىلج وج ُلونج عج ي نجاز 

يِّد  ، سج
 
ء ا رج طججعج مجعج ح  أجض  بج وج ج أجرش  ي آلُكلج وج

ىلج بجي ت 
أجنجا آيت  إ  وج

رج  ا األجم  ، الج أجف عجُل هذج كج
 نجف س 
يجاة  حج كج وج

يجات  حج ؟ وج جيت  أ رج ا: «. ام  يَّ اُوُد ألُور  الج دج قج م  ُهنجا »فج
ق  أج

ل ُقكج  ا ُأط  دا غج ا، وج ي ضا مج أج يجو  ا يف  ُأورُ «. ال  يَّ امج ُأور  أجقج اُوُد فج اُه دج عج دج ُه. وج دج غج مج وج يجو  كج ال 
يمج ذل 

ل  شج
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ُه.  رج كج س  أج بج وج رشج  ُه وج امج مج لج أج أجكج ب يد  فج عج عج  مج
ع ه  جج  مجض 

عج يف 
طجج  يجض 

 ل 
 
اء جسج ن دج امل 

جج ع  رج خج وج

ل     يجن ز 
ىلج بجي ت ه  ملج

إ  ، وج
ه  يِّد  ا إ ىلج يُ سج ُتوبا ك  اُوُد مج تجبج دج بجاح  كج  الصَّ

يف  ا. . وج يَّ  ُأور 
ُه ب يجد  لج سج ر  أج وآبج وج

تُوب  يجُقوُل:  جك   امل 
تجبج يف  كج ن  »وج

ُعوا م  ج  ار  ، وج
ة  يدج
د  ب  الشَّ جر   احل 

ه  ج   وج
يَّا يف  ُلوا ُأور  عج اج 

يجُموتج  بج وج ج ائ ه  فجيُْض  رج ج «. وج ا يف  امل  يَّ لج ُأور  عج نَُّه جج ينجةج أج
جد   ُيوآبج امل 

ة  ج انج يف  حُمجارصج كج ع  وج ض  و 

طج بجع ُض  قج ، فجسج ُبوا ُيوآبج ارج حج  وج
ينجة  جد  اُل امل  جج جج ر  رج . فجخج

بجأ س  ف يه  الج ال  جج مج أجنَّ ر 
ل  ي عج

ذ  الَّ

اتج  مج ، وج اُودج  دج
ب يد  ن  عج

ب  م  ع  االشَّ ي ضا ثِّيُّ أج
ا احل   يَّ  .«ُأور 

َولََقْدِآتَيْنَاِ▬ :نهع وجّل  الذي قال اهلل عزَّ  ،العظيم يف اإلسالم بّي انظر إىل النَّ 
يدَِ َد 

ْ
نَلَّاِهَلُِاْل

َ
ِوَأ رْيَ َِمَعُهَِوالطَّ ِب  وِّ

َ
بَاُلِأ وانظر  ،[10:  سبأ] ♂َداُووَدِم نَّاِفَْضال ِيَاِج 

 فة!حرَّ وراة املُ التَّ  حسب نّص وضاعته  إىل 

 !وأدباا ه أفضل منه أخالقاا ! والندي يظهر وكأنَّ يزّن وخيون ويقتل

م قتلة ّنَّ أعن اليهود  ♠ «املسيح»؟ وقد قال مهج نصدق إذاا هذه التُّ  ذاملا

 ؟!هم وكفروا هبمالذين قتلو األنبياءدما يتكلَّمون عن فامذا نتنظر منهم عن ،األنبياء

ما ه عندنَّ أب ♠ «داود»س يصف قدَّ الكتاب املُ  نَّ إبل  ،ليس هذا فحسب

 !ةاية هي امرأ فَّ وهذه الدَّ ، «ايةدفَّ » بلج طج ، نّ م يف السِّ تقدَّ و شاخ

رد يف سفر امللوك  ّص لنقرأ النَّ مج يف  » :1/1األول الوا دَّ قج اُوُد. تج ُك دج
جل  اخج امل  شج وج



13ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ب يُدُه:  الج لجُه عج قج أ . فج فج لجم  يجد  ُه ب الثِّيجاب  فج ُرونج ثِّ اُنوا ُيدج كج  عجىلج »األجيَّام . وج
جل ك  نجا امل 

يِّد  سج
تُِّشوا ل  يُفج

ل 

تجاة   يُِّدنجا فج فجأج سج يجد  كج فج
ن  ض 
طججع  يف  ح  ل تجض  نجةا وج

اض  ل تجُكن  لجُه حج  وج
جل ك  امج امل  ف  أجمج

، فجل تجق  اءج رج ذ   عج

جل ُك  ، «. امل  يَّةج
م  ونج جج الشُّ ب يشج ُدوا أج جج وج ، فج يلج

ئ  ا ج ْس 
تجاة  جج يلجة  يف  جج يع  خُتُوم  إ  ىلج فج تَُّشوا عج فج فج

جا إ ىلج 
اُءوا هب  جج انجت  فج كج . وج

جل ك  نجةج امل  اض  انجت  حج ا، فجكج دًّ
تجاُة جج يلجةا ج  فج  ال 

انجت  كج . وج
جل ك   امل 

هج  ف  ر    يجع 
جل كج ملج نَّ امل 

لك  ُمُه، وج
 .«اختج د 

2العَبي ّص انظر معي للنَّ 3وعىل اليمني الرتجة العربية املشرتكة ،عىل اليسار   ،

فتقف أمام فقالوا له عبيده يطلبون لسيدي امللك فتاة بتولة »يقول يف العَبية:  ّص فالنَّ

 «...فيحمى لسيدي امللك وتكون له ُمساكنة وتنام يف حضنكامللك 

ُ ا يف الرتَّ أمَّ  نا نبحث لسيدنا فقال له رجال حاشيته دع»: شرتكةجة العربية امل

 .«فتاة عذراء ختدمه وتؤانسه وبني ذراعيه تنام فيدفأامللك عن 

                                                           
 .539ور للخوري بولس الفغايل صفحة عريب ترجة بني السط –العهد القديم عَبي  2

 كاثوليك من الرتجة العربية املشرتكة هي أول ترجة عربية شاركت فيها كل الكنائس املسيحية 3

 .أرثوذكسو بروتستانتو



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 14ِ
 

 

! هاضنينام يف ُح ل أتون له بفتاة  ي ،♠ «داود»هذا نبي اهلل ! للعجبيا 

بع قدَّ املُ  ّص ولروعة النَّ لك  »س يقول يف العدد الرا جل كج وج انَّ امل  ف هج ر    يجع 
ه اهلل ف ،« ملج جزا

 «وددا»! وهذه أخالق اامعهه مل جُي ولكنَّ ،ايةالفتاة كدفَّ  استخدم «داود» نَّ أ أّي  !خرياا 

رى صاواعتقاد النَّ ،واعتقادهم ! هذا كتاب اليهودسقدَّ يف كتاهبم املُ  ♠

 !أيضاا 

4يف تفسريها هلذا النص «املوسوعة الكنسية»تقول  العاملون يف عبيده: » :

القّص امللكي واملقربون بامللك وّيتمون بشئونه الاصة ملا مل تنجح حماوالت عبيد 

كانوا يف ذلك  ،عذراء ختدمه وتنام بجوارهيف اختيار فتاة فكروا  ،داود يف تدفئته

                                                           
 .14املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية املجلد السادس صفحة  4



15ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

فتقوم الفتاة هبذه  ،حياكون ما يفعله ملوك األمم املحيطني هبم يف مثل هذا الظرف

إذ أصبح امللك داود ضعيفاا وغري قادر  رتباط به كزوجة بل كممرضةدون االاملهمة 

وهذا عالج يوناّن كانوا يقدمونه للشيوخ يف هذه  ويعاّن من أمراض ،عىل التزوج

لتصاق بجسد ان السد الضعيف ينال نشاطاا وحيوية عند أإذ كانوا يظنون  ،العصور

 .(مملوء شباباا وحيوية

اُودج ألجنَّ » :5/ 15املجهول وبعد ذلك خيرج علينا كاتب سفر امللوك األول   دج

بِّ  ي نجي  الرَّ  عج
يم  يف 
تجق  ا ُهوج ُمس  لج مج

م    حيج د  عج
ملج يَّاعج وج  ُكلَّ أج

اُه ب ه  صج َّا أجو 
 مم 
 
ء يجات ه ، إ الَّ ن  َشج  م  حج

ثِّيِّ 
يَّا احل    ُأور 

يَّة 
 .«يف  قجض 

ءة  !«يُأوريا احلثّ » يف قضية  خيطئ إالَّ مل! يا هلا من برا

 ؟!ي كانت تبيت بأحضانه ليست بخطيئةالتهل هذه الفتاة 

  أيضاا. ♠ «داود»هلم ننظر إىل ما هو منسوب لـ  ؟هل هذا أمر مباح له إذاا 



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 16ِ
 

ِ!غلفةِمائيتِ«بنتِشاولِلمياك»مهرِ
 ... لوا معيختيَّ 

ةبج ط  ل   م شخص  يتقدَّ  ا فُيطلب منه مهر ،ة امرأ  !5ُغلفة ئتياعبارة عن م ا

رد يف سفر  تَّى قجامج » :27/  18صموئيل األول لنقرأ يف النص الوا اُوُد حج  دج

اُلُه  جج ر  بج ُهوج وج هج ذج ئج وج
يِّنيج م 

ط ين  س 
نج ال ف ل 

قجتجلج م  ُجلوج م  ، تجي  رج ه 
اُوُد ب ُغلجف  أجتجى دج أج  وج ا فج ُلوهج مج ك 

اُوُل  اُه شج طج أجع  . فج
جل ك  ة  امل  رج اهج ُصج

 
ل ك  مل مج ل 

الج ل  ةا ا م يكج ج أ رج نجتجُه ام   .«ب 

 ،ُيالم فيقتلهم وال ،ئتي رجلامن يقتل أ! ُيطلب منه طيعله من رجل  مُ يا 

! فهل لو ذاالذي طلب منه ه «شاول»عىل وم ؟! ُيقال لنا اللَّ سأل ما هذاا نوعندم

ة   م عاقل  تقدَّ  ؟! وال فعالا  سيقتلهم ،شخص ئتيان يقتل مأ والدهاطلب منه  و ،المرأ

  حيج د  » :ويقول ♠ «داود»ث عن هذا والكتاب يتحدَّ  وكّل ! ُيالم
ملج  وج

 
ء ن  َشج   عج

، إ الَّ يف  قج  يجات ه  يَّام  حج  ُكلَّ أج
اُه ب ه  صج َّا أجو 

يَّ مم 
ثِّيِّ ض 

ا احل   يَّ  ُأور 
 !«ة 

 :6«املوسوعة الكنسية»فو يقول مؤلِّ  ،ّص تعليقاا عىل هذا النَّ

                                                           
 .ا يف التان أو الطهور كام يُسمىهي القطعة التي يتم قطعه 5

 وخدام كنيسة مار املوسوعة الكنسية لتفسري العهد القديم الزء الامس إعداد وتفسري جمموعة من كهنة 6

 .163مرقس بمّص الديدة صفحة 
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 وتزوجها! «ميكال»م مهر وقدَّ  ،♠ «داود»فقتلهم وانتّص 

  وال قوة إال باهلل...وال حول 



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 18ِ
 

ِ«يوناثان»معِِ«داود»وذِذُِشُِ
 مع عن عالقتهث ويتحدَّ  ،♠ «داود»بل ويزيد كتاب اليهود عىل 

 !«شاول»وهو ابن  ،«يوناثان»

انج »: 5-18/1 ل األوليقول كاتب سفر صموئي كج َّ وج عج ملج م  مج الج نج ال كج
غج م  ا فجرج

نَّ  اُولج أج لَّقجت  شج اُودج  نجف سج ُيونجاثجانج تجعج أج ب نجف س  دج ه .، وج س  نجف  اُن كج اثج ُه ُيونج بَّ ُه  حج ذج أجخج اُوُل يف  شج فج

. وج 
ب يه  ي ت  أج ىلج بج

جُع إ  ر  ُه يج ع  دج   يج
ملج م  وج يجو  كج ال 

ا ألجنَُّه ذل  دا ه  اُوُد عج دج اُن وج اثج عج ُيونج ه . أج قجطج س  نجف  بَُّه كج حج

ي   لج ي عج
ت  ُبَّةج الَّ اُن ال  اثج عج ُيونج لج خج ا ل  وج اهج طج أجع   وج

ي ف  ه  سج  وج
يجاب ه 
عج ث  اُودج مج  وج دج

ه  س  و  قج  وج
...ه  ت ه  قج ن طج  «م 

 ،لقارئاا أّيُّ قرأها وال أضعها أمامك أن أال يرتاح ضمريي  ،هبذه الكلامت

حفلقد تردَّ   !ح األمر أمامكضِّ وأُ ن أ دَّ فالبُ  ،ةدت كثرياا يف أن أتناول هذا األمر رصا

 ّنلثاففي سفر صموئيل ا ،قرأ عن هذه العالقةأو ،بحث يف األمرأن أبدأت 

اُن. » :1/26 اثج ي ُيونج
ا أجخ  ي كج يج لج ُت عج ق  ايج اُكن تج حُ قجد  تجضج دًّ ع  ل واا يل  ج  بَُّتكج يل  أج ج ُب . حمج  جج

 
 
اء  النِّسج

بَّة  ج ن  حمج
 .«م 

 
 
اء  النِّسج

بَّة  ج ن  حمج
ُب م  جج بَُّتكج يل  أجع  ج  !حمج

 !؟ساءة النِّ بمحبَّ  «يوناثان»ة وما عالقة حمبَّ 



19ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

اُودج » :20/16 ولويف صموئيل األ ي تج دج اُن بج اثج دج ُيونج اهج عج :  فج الج قج بُّ »وج ُلب  الرَّ يجط 
ل 

اُودج   دج
 
اء دج  أجع 

ن  يجد 
لج «. م  تجح  اس  اُن وج اثج ادج ُيونج  لجُه ألجنَُّه أجحج ُثمَّ عج

بَّت ه  حج اُودج ب مج بَّةج فج دج ج بَُّه حمج

. ه  س  ف   «..نج

لميح د التَّ رَّ ولكن جُم  ،ةاذَّ ة الشَّ هبذه العالق حّصِّ س مل يُ قدَّ الكتاب املُ  نَّ أواحلقيقة 

ريقة؟!  ! فهليكفي ث رجالن هبذه الطَّ أفكار  يعاا من أّي دنا جفلو جترَّ يف العادة يتحدَّ

 !هذه العالقة حول بفسك تضع عالمة تعجَّ ستجد ن ،سبقةمُ 

 نا حُمرم و! فالزِّ سقدَّ يف الكتاب املُ  م  وذ حُمرَّ ذُ الشُّ  نَّ إث ويقول ن يتحدَّ ا مج أمَّ 

فاع عن لدِّ ل فال داعي! ئتي شخصاقتل م «داود» م ووالقتل حُمرَّ  ،وقع فيه «داود»

 !الباطل

! نوخائ قاتل وزان   «كتاب اليهود» ،سقدَّ ب الكتاب املُ سج حج  ♠ «داود»

التَّحريم و! ئتي شخصاالفلسطينيني مقتل من  بل فحسب، «ّي أوريا احلثِّ » ومل يقتل

 .هذه الرائممل يمنعه من ارتكاب 

يفعل  ♠ «داود»ان فلو ك ،وءل السُّ عج ف  يج  ند مج يب  يُ اهلل  نَّ أيزعم بعضهم و

ة دَّ ن حيتاج لتفكري ملُ ولك ،كتايبّ  عىل هؤالء ال حيتاج لنص   دّ والرَّ  !وذ ألباده اهللذُ الشُّ 

س لويقت «داود» ! أمل يزن  دقيقة واحدة ؟ ومع ذلك تركه اهلل حسب الكتاب املُقدَّ

 !«ةعمور» و «سدوم»كه كام أهلك ل   ُّي ومل



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 20ِ
 

 ينثوسركوة يف رسال «صارىرسول النَّ »ر القارئ بام قاله بولس ذكِّ نُ  ،اا وأخري

نيج الج يج » :6/9 األوىل
  
امل نَّ الظَّ ُمونج أج لج تُم  تجع  م  لجس  ؟ الج أج

 
لجُكوتج اهلل ُثونج مج : الج ر  لُّوا  تجض 

أ بُونُ  الج مج ُقونج وج
اس  الج فج  وج

ان  ثج و  ُة أج بجدج الج عج اة  وج ُعو ُذُكور  ُزنج اج  الج ُمضج ُقو ،ونج وج ار  الج سج نج وج

اط   الج خج تَّاُمونج وج الج شج رُيونج وج كِّ
الج س  ُعونج وج امَّ الج طج  فُ وج

 
لجُكوتج اهلل ُثونج مج ر   .«ونج يج

 ؟!سيدخل امللكوت ♠ «داود» هل بذلك

سحسب الكتاب املُ  وركُ لذُّ ا يضاجعمُ حُيتمل أن يكون من ! وان  فهو ز  !قدَّ

رهم بقائمة ذكِّ ه يُ فإنَّ » :7ّص يف تفسريه هلذا النَّ  «وليم ماكدونالد»يقول الدكتور 

مؤمنني  الذين لن يكون هلم نصيب يف ملكوت اهلل. وهو ال يقصد أنَّ  ةطامن الُ 

امرسون مثل بل أن الناس الذين يُ  ا،الطايا فيهلكوامرسوا مثل هذه مكنهم أن يُ يُ 

 غري النسية العالقات يجعني ناهُ  "الزنى"...  هذه الطايا ليسوا بمسيحيِّني حقيقّيني

م الذين يامرسون ور هُ كُ ضاجعو الذُّ ومُ ...  جتزوِّ عية من جانب شخص غري مُ الّشَّ 

 «.بغريهم 8واطاللِّ 

                                                           
 .781صفحة ، وليم ماكدونالد، الزء الثاّن ،تفسري الكتاب املقدس للمؤمن 7

 قدرن قاصاا م  تنُيعّد ا ، فإنَّ هذا«واطاللِّ »عندما يقول بعض أهل اإلسالم كلمة  هنَّ أصارى يزعم بعض النَّ 8

ملسيحية أيضاا الامء ولكن ها هو أمامنا عُ  بهم!تُ يف كُ  «لوط» فعلله كتَبير منهم وهذا كلّ ! ♠ «لوط»

ع ل قوم لوط، ألنَّ لوط  يقولوها!
 م.بريء من جريمته ♠ولكنَّ التَّعبري األصّح هو: ف 



21ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 !امللكوت يف املسيحية ♠ «داود»لن يدخل  ،فمن الهتني

ر من ناحية احل   :ملحوظة ر بيفهم يعرضون احل   !األب وابنهبني وا نهام هبذه وا

 :30/ 20سفر صموئيل األول ففي  ،ريقةالطَّ 

ىلج » :ترجة الفانديك اُولج عج ُب شج ضج يج غج
م  حج انج وج فج اثج ُه: يجاُيونج الج لج ة   قج جج وِّ ُتجعج  اب نج امل 

ة   دج رِّ ُتجمج تج اب نج يج ، امل  رتج   اخ 
د  نَّكج قج ُت أج م 

ل  ا عج مج ز  أج  
ى ل  ؟سَّ كج  ُأمِّ

ة  رج و  ي  عج ز 
خ   «ي كج وج

ُ الرتَّ  ابن الفاجرة  اي ضب شاول عىل يوناثان وقال له:فغ» :شرتكةجة العربية امل

 «أحتسبني ال أعلم أنك متحزب البن يسى لزيك وعار أمك؟ العاصية

  ... بهمتُ كُ يف  أخالقهمهذه 



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 22ِ
 

المِيفِاإلسالمِ«وددا» ِعليهِالسَّ
 صارىالنَّ ذكره اليهود ويف اإلسالم خيتلف اختالفاا كثرياا عامَّ  ♠ «وددا»

وقاتل  ان  ز «داود» نَّ يؤمنون أ ،إليامن اليهودي واملسيحيب اسج حج ! فج يف ُكُتبهم

نيعة! فلسطيني بدون أدنى مشكلة! وغري ذلك من األفعال الشَّ مائتي  وسفك دماء

 .رفيعة وعظيمة ةله مكان ♠ «داود»، فإنَّ يف اإلسالما أمَّ 

َِمَعُهِ▬ يقول اهلل تبارك وتعاىل عنه: ِب  وِّ
َ
بَاُلِأ يَاِج  َولََقْدِآتَيْنَاَِداُووَدِم نَّاِفَْضالِ 

رْيَِ يدََِوالطَّ َد 
ْ
نَلَّاِهَلُِاْل

َ
 [10:  سبأ] ♂ِوَأ

 -بيان ملا مّن اهلل» :9شيخ األزهر الراحل «حممد سيد طنطاوي»يقول الدكتور 

: ولقد آتينا عبدنا داود يمن خري وبركة. أ -♠ -به عىل عبده داود -تعاىل

 -، بسبب إنابته إلينا، وطاعته لنا. ثم فصلكبرياا  ، وملكاا وفرياا  ، وخرياا فضال عظياما 

ُه والتأويب الرتديد والرتجيع.  -سبحانه عج يب  مج باُل أجوِّ
مظاهر هذا الفضل فقال: يا ج 

 .«إذا رّجع مع غريه ما يقوله ويباا : أّوب فالن تأيقال

                                                           

عّش صفحة  التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجلد احلادي 9

 , الطبعة األوىلالقاهرة –فجالة . دار ّنضة مّص للطباعة والنّش والتوزيع، ال272



23ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ُ التَّ »ونجد أيضاا يف  1«يّسَّ فسري امل 0 ، وقلنا » : ا وعلاما ولقد آتينا داود نبوة، وكتابا

فكان كالعجني يتّصف فيه كيف للجبال والطري: سبِّحي معه، وألنَّا له احلديد، 

 .«يشاء

لْنَاِ▬ مصداقاا لقول اهلل تبارك وتعاىل:وكل هذا الفضل  ِفَضَّ ِالر ُسُل ت لَْك
َِورَِ ُ ْنُهمِمَّنِلَكََّمِاّللي ِمِّ َِبْعض  َِبْعَضُهْمِىلَعَ  [253:  البقرة] ♂َفَعَِبْعَضُهْمَِدرََجات 

ِ▬ وقوله تعاىل أيضاا: َِبْعض  ِىلَعَ ِانلَّب يِّنَي َِبْعَض لْنَا ِفَضَّ َِداُووَدَِولََقْد َِوآتَيْنَا
ء] ♂َزبُورا ِ  [55:  اإلْسا

 بعدها: ☺ نالنبي يقول اهلل عز وجل، نجد أنَّ عنا اآلية الكريمةولو تتبَّ 

▬ِ وَّاب 
َ
ِإ نَُّهِأ يْد 

َ
َِماَِيُقولُوَنِوَاْذُكْرَِعْبَدنَاَِداُووَدَِذاِاأْل ِىلَعَ ْ بَاَلِِاْصِب   

ْ
ْرنَاِاجل إ نَّاَِسخَّ

ْْشَاقِ  َِواإْل  ِّ َِِمَعُهِيَُسبِّْحَنِب الَْعِش  رْيَ ََِمُْشوَرةِ َوالطَّ وَّاب 
َ
ِأ ِهَلُ  ♂ُُك 

 إذا قرأ شيئاا  ♠ «داود»وت، كان اهلل تعاىل وهبه حالوة الّص  فمع أنَّ 

ء، يرجع برتجيعه، ويُ يقف الطَّ  ح سبِّ يبه، وتُ ح بتسبيحه، وكانت البال جُت سبِّ ري يف اهلوا

د هلل جرُّ فافية والتَّ ه قد بلغ من الشَّ وأنَّ ، ♠ «داود»ر فضل صوِّ معه، واآلية تُ 

انزاحت احلجب أمامه، فالتقت معه الكائنات، وانمحت الفواصل بني  احدًّ 

                                                           

, الطبعة: لسعوديةا –التفسري امليّس لنخبة من أساتذة التفسري جممع امللك فهد لطباعة املصحف الّشيف  10

 .429م صفحة  2009 -ـه 1430الثانية، مزيدة ومنقحة، 



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 24ِ
 

سبيح، صل باآلخر يف التَّ منهم يتَّ  ري والبل معه، وأخذ كّل ح الطَّ املخلوقات، وسبَّ 

 ويفهم، ويرجع، ويعيد، وتلك درجة ال يناهلا إالَّ  ،عاء، يسمعواحلمد، والدُّ 

1بون.قرَّ املُ  1  

م، وقد را ل الك  ُس ن األنبياء والرُّ م هوف ،يف اإلسالم ♠ «داود»فهذا فضل 

ئي ،ة واملُلكوَّ بُ تاه اهلل تعاىل النُّ آ  .لوجعله رسوالا إىل بني إْسا

ايف القُ  ♠ «داود»اسم  دج رج وج  وأنزل اهلل  ،رآن الكريم يف ستة عّش موضعا

1«املزامري»صارى اآلن يه النَّسمِّ وهو ما يُ  ،«بورالزَّ »عليه  2  وجلَّ  عزَّ  اهللُ بل ونادى  ،

ِإ نَُّهِ▬ وقال له: ☺بي حممد النَّ يْد 
َ
َِماَِيُقولُوَنِوَاْذُكْرَِعْبَدنَاَِداُووَدِذَاِاأْل ِىلَعَ ْ اْصِب 

ِ وَّاب 
َ
 [17:  صـ] ♂أ

ذا القّوة »أي  ،ذا األيد «داود»واذكر عبدنا  ،أي واصَب يا حممد عىل ما يقولون

1«َب عىل طاعتهوالصَّ  ،ديد يف ذات اهللوالبطش الشَّ  3  

                                                           
1  عة األوىل.بالطَّ  ،سالة, مؤسسة الرِّ 406صفحة  ،غلوش للدكتور أمحد ،دعوة الرسل عليهم السالم 1

1 نا موضوع كاتبه وقد تناول (،فصوله)خيتلفون يف عدد إصحاحاته  ،صارىسفر املزامري هو سفر عند النَّ 2

 .«وراة؟ب التَّ تج من كج »يف كتابنا 

1  ،شيخ أمحد حممد شاكرحتقيق ال ،رآنالقُ  آّي  جامع البيان يف تأويل ،رمحه اهلل «َبيالطَّ »تفسري اإلمام  3

 .166صفحة  ،الطبعة األوىل ،املجلد احلادي والعّشون



25ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 :قالفيُ  ،رضيهإىل ما يُ  وجلَّ  اع فيام يكرهه اهلل عزَّ ه رجَّ نَّ أ أّي  ،ابه أوَّ نَّ أا معنى أمَّ 

 ب.ونُ اع عن الذُّ ه رجَّ نَّ أيعني  ،إليهمإىل أهله إذا رجع  جُل آب الرَّ 

1رمحه اهلل «لقرطبيا»يقول اإلمام  4 ُم »:  الج السَّ ُة وج الج  الصَّ
ي ه  لج ب يَُّه عج رج نج مج َب   أج ب الصَّ

يجتجسج 
، ل 
 
جن ب يجاء ص  األ  قجصج اُودج وج ر  دج ك 

ذج يف  ذ  ُرُه. ُثمَّ أجخج ك 
مج ذ  دَّ قج ا تج ُه ب ُكلِّ مج الَّ سج ، وج اُهم  ذج ىلج أج ىلَّ عج

ُه  ُ ري  غج اُوُد وج يجُه دج
ط  ا ُأع  افج مج عج  أجض 

ة  رج
خ  لجمج أجنَّ لجُه يف  اآل  يجع 

ل  ، وج ن ُهم 
ج م  َبج ن  صج  مج

َب   نج ب صج
م 

انا  هج تجُكونج ُبر 
، ل 
 
جن ب يجاء يصج األ  قجاص  ُم  أج ُكر  هلج اذ  ، وج م 

هل   و  ىلج قج َب   عج نجى اص  جع  : امل  يلج
ق  . وج
 
جن ب يجاء ا األ 

ا،  ما و  ُر يج
ط  ُيف  ا وج ما و  ُصوُم يج انج يج كج . وج

ة  بجادج
ع  ة  يف  ال  ُقوَّ ا ال  " ذج

جي د  ا األ  ." ذج كج
ت   ُنُبوَّ

ة  حَّ
ىلج ص  عج

ذج  ، وج ُدوَّ عج قجى ال  ا الج رُّ إ ذج
ف  انج الج يج كج ، وج ي ل  فج اللَّ ص 

ِّلِّ ن  انج ُيصج كج ُلُه، وج ف ضج أج م  وج و  دُّ الصَّ شج كج أج
ل 

انج قويا يف الدعا كج .  ءوج ة  افج ضج  اإل  
ه  جذ 
ف ه  هب  ج ّشج

ا ل  ارا هج نا" إ ظ  ب دج ُلُه:" عج و  قج . وج اىلج عج  تج
 
إ ىلج اَّللَّ

ا جي ُد وج اُل: األ  ُيقج دُّ كج وج ُقوُل العيب والعاب.آل   «امج تج

 «داود»ذكر له  ،ابقباألنبياء يف السَّ  ☺ بّي عندما أراد تذكري النَّ  ،وجلَّ  اهلل عزَّ 

مة وفضل كبري! هل هذا أ! ♠  «داود» به فج ص  م ما وُ فضل أيا هلا من كرا

 اّن والقاتل كام يزعمون!! الزَّ سقدَّ الكتاب املُ  يف ♠

                                                           

أطفيش املجلد  حققه أمحد الَبدوّن وإبراهيم «تفسري القرطبي»الامع ألحكام القرآن املعروف باسم  14

 . 158الامس عّش صفحة 



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 26ِ
 

1يقال أليب موسى األشعر ☺ بّي النَّ نَّ إبل  د  »: ؓ 5 قج ى لج بجا ُموسج يجا أج

ا مج ز 
يتج م 

اُودج ُأوت   دج
ري  آل  م  ا زج ن  مج

ا م  وليس املزمار  ،حالوة صوته نا أّي واملزمار هُ  ،«را

 .املُحّرم

المِ«داود»اتِاكذبةِلـِاتهام  ادِعليهوالرَِِّعليهِالسَّ

مع  ♠ «داود» اة زنقصَّ  نَّ أ كني يف اإلسالمشكِّ يزعم بعض املُ 

1«بتشبع» س، «أوريا احلثي»زوجة 6 يف  أيضاا  موجودة املذكورة يف الكتاب املُقدَّ

 وا بروايات موضوعة عىل ذلك! لنقرأ اآلية أوالا:رآن الكريم! واستدلُّ القُ 

ْحَراَبِ﴿ ِالْم  ُروا ِتََسوَّ ِإ ْذ َْصم 
ْ
ِاخل

ُ
َِنبَأ تَاَك

َ
ِأ َِفَفز عَِ*  َوَهْل َِداُووَد ِىلَعَ َِدَخلُوا ِإ ْذ

َِوََلِ َقِّ
ْ
ِب اْل ِبَيْنَنَا ِفَاْحُكْم َِبْعض  ِىلَعَ َِبْعُضنَا ِبَََغ َِخْصَمان  ََِتَْف ََِل ِقَالُوا م ْنُهْم

َاط ِ الرصِّ نَاِإ ىَلَِسَواءِ  ْطَِواْهد  ِ*  تُْشط  َِنْعَجة  َ َِوِل  َِوت ْسُعوَنَِنْعَجة  ِت ْسع  ِهَلُ ِخ 
َ
َِهَذاِأ إ نَّ

ْكف لْن يَهاِوَعَِ
َ
َِفَقاَلِأ َدة   َطاب َِواح 

ْ
ِاخل ِيف  ين  َِنْعَجت َكِإ ىَلِ*  زَّ قَاَلِلََقْدَِظلََمَكِب ُسَؤال 

لُواِ ِاَّلَّ يَنِآَمنُواِوََعم  ِإ َلَّ َِبْعض  َِبْعُضُهْمِىلَعَ ِيَلَْبِغ  ُلََطاء  َِكث ري اِم َنِاخلْ َِوإ نَّ ه  ن َعاج 
َماِفَتَنَّاهُِ نَّ

َ
َِداُووُدِأ َِماُِهْمَِوَظنَّ َِوقَل يل  َات  اْل  نَاَبِالصَّ

َ
اِوَأ َِراك ع  *  ِفَاْستَْغَفَرَِربَُّهِوََخرَّ

                                                           
1  .5048رواه البخاري برقم  5

1 لسلة نسب يسوع املجهول يف س بتشيبع التي ألوريا هي الّشيفة املصونة التي ذكرها كاتب إنجيل متى 6

نج الَّت ي ألُ 6باإلصحاح األول العدد
نج م  ي امج دج ُسلج لج ُك وج

جل  اُوُد امل  دج يَّا.( فجدة يسوع زانية! زنت مع جده : )وج ور 

 !داود ثم قتل داود زوجها أوريا وتزوجها وأنجب منها سليامن! إّنا حقاا عائلة حمرتمة



27ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

نِْ ِهَلُِع  َِذل َكَِوإ نَّ َِفَغَفْرنَاِهَلُ  [25-21]ص:  ﴾َدنَاِلَُزلََْفِوَُحْسَنَِمآب 

 ،فسريب التَّ تُ وايات التي وردت يف كُ ْسدوا بعض الرِّ  ،ن ْسدوا اآلياتأوبعد 

1«َبيالطَّ »كتفسري اإلمام  وراتية التي نقلناها من الكتاب التَّ ة القصَّ ذي ذكر وال ،7

 س!قدَّ املُ 

ام هي من وإنَّ  ،قهاُر غري صحيحة بجميع طُ  األّنَّ نا ال نقبلها نَّ أ ة ال شكَّ والقصَّ 

ئيليات التي نقلها أهل التَّ  ة بال الروايات فسري من باب نقل كّل اإلْسا  ،اآليةاصَّ

وايات  واألسباب التي حتملنا لرفض هذه  يف اآليت: لةتمثِّ مُ الرِّ

 بائر.األنبياء معصومون من الك نَّ بأالف رصيح اإلسالم ا خُت ّنَّ إ -1

 نى.زحادثة  ث عنظاهر اآليات ال تتحدَّ  نَّ إ -2

 .بسند صحيح ، وال حتىملسو هيلع هللا ىلصالنبي هذه الروايات ليست عن  نَّ إ -3

عن! وليس لطَّ كذيب وام بالتَّ ل  ها أهل الع  م فيتكلَّ  واياتهذه الرِّ  نَّ إ -4

 ية:، األقوال التَّالونأخذ عىل سبيل املثال ال احلّص ،بالقبول

1رمحه اهلل «القرطبي»يقول اإلمام  8: 

                                                           
1  .821ن يف تأويل القرآن املجلد احلادي والعّشون صفحةتفسري اإلمام الطَبي جامع البيا 7

1  .176صفحة  الامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي طبعة دار الكتب املّصية املجلد الامس عّش 8



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 28ِ
 

َُّه تجزج » الج أجن ، وج انج كج كج
آن  أجنَّ ذجل   ال ُقر 

لجي سج يف  ُجل  عج وج  الرَّ
ة  مج ص 

ال  ع  وج ا بجع دج زج هج جج ا، وَّ ن هج

ُتجا ل   دج الج
الج و  ا«ُسليامن»وج ذج ى هج وج ن  يُر  مَّ نجدُ  ، فجعج يُس  ُد، وج  ؟!وج تجمج  ُيع 

ل ه  ق   نج
ن  يف  ىلج مج عج ي سج وج لج

نَّ يف   ا أج مَّ . أج د   أجحج
جث بجات   األ 

ات  ن  الثِّقج ثُُرُه عج أ  ىلج  يج ُدلُّ عج تجةا تج " ُنك  اب  زج جح  " األ 
ة  اُودج أج ُسورج نَّ دج

ا  ُلُه:" مج و  كج قج
ل  ذج ، وج ةا جج و  ُة زج أج جر  ُه امل  ت  لج ارج د  صج ضج انج عج كقج يام فجرج

ج  ف  رج ن  حج
ُ ىلج النَّب يِّ م   اَّللَّ

 يف  
 
ُه ُسنَّةج اَّللَّ ب ُل"لج ن  قج

ا م  و  لج ينج خج
ذ   «الَّ

1رمحه اهلل «ابن كثري»يقول احلافظ و 9: 

أ  » ا مج ثجُرهج ةا أجك  صَّ
اُهنجا ق  ونج هج ُ رج امل ُفجّسِّ   يجث بُ قجد  ذجكج

ملج  وج
يَّات 
ئ يل  ا ج ْس 

نج اإل  
ا عجن  ت  ُخوذ  م  يهج

ف 

يث   د  جع ُصوم  حج يب   امل  ُن أج ى اب  وج ن  رج
لجك  بجاُعُه وج ات م  ُهنججيج ُب اتِّ نج حج حُّ سج

يثاا الج يجص 
د   «ُدهُ ا حج

أقوال أهل  «حممد سيد طنطاوي»الدكتور  ،احلوقد نقل أيضاا شيخ األزهر الرَّ 

2ةم يف هذه القصَّ ل  الع   0 :  

بعض من  وقد أخَبّن، وأمثاهلا من كذب اليهودة وتلك القصَّ وقال البقاعي: »

من  ♠ عيسى ألنَّ ، ♠ دون ذلك يف حق داودم يتعمَّ أسلم منهم أّنَّ 

 ما حكاه اهلل" صه:لخَّ قال اإلمام ابن حزم ما مُ . عن فيهإىل الطَّ  ته، ليجدوا سبيالا ريَّ ذُ 
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29ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

  ّل ال يدُ عن داود قول صادق صحيح.  تعاىل
 
ُ ممَّ  عىل َشء ستهزئون الكاذبون ا قاله امل

فات وّلدها اليهودقون بخُ تعلِّ املُ  من بنى آدم بال شك.  ام كان ذلك الصم قوماا وإنَّ  .را

 «تصمني يف نعاج من الغنم.ُم 

2فيقول «حممد سيد طنطاوي»أيضاا الشيخ ق علِّ ويُ  1  : 

ه أنَّ » قل نكرها النَّ ة، ويُ حَّ شبهها عارية عن الصِّ هذه األقوال وما يُ  والذي نرا

ا مل تثبت من طريق قل: ألّنَّ .. ينكرها النَّمنها والعقل، وال يليق بمؤمن أن يقبل شيئاا 

ه ليس قل، ألنَّ وهي غري صحيحة من ناحية العا مكذوبة... ابت أّنَّ يعتد به، بل الثَّ 

يف آخرها كام ل اآليات ونبيه داود هذا املدح يف أوّ  تعاىل من املعقول أن يمدح اهلل

ة، ثمَّ همه بأنَّ نرى بعد ذلك من يتَّ  ثمَّ سبق أن أرشنا،  جها بعد أن تزوَّ  ه أعجب بامرأ

عىل خطبته...  نازل له عنها، أو خطبهابغري حق. أو طلب منه التَّ  احتال لقتل زوجها

كيف يفعلها واحد هذه األفعال يتنزه عنها كثري من الناس الذين ليسوا بأنبياء، ف إنَّ 

 «ينه.ة يف دوَّ بالقُ  تعاىل الذي مدحه اهلل ،♠ هو داود، من أعالم األنبياء

ة! كان جيلد من يقول هبذه القصَّ  ◙اإلمام عِّل  نَّ أه نقل أيضاا نَّ بل إ

2فيقول 2 : 
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2  . 521صفحة 12د التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجل2



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 30ِ
 

ث بحديث داود عىل ما يرويه من حدَّ قال:  ◙ اإلمام علياا  روى أنَّ ويُ »

 «.، وهو حد الفرية عىل األنبياءاص جلدته مائة وستني جلدةالقصَّ 

نا والقتل زِّ م الا نسبه له اليهود وأتباعهم من ُتج ه اهلل ممَّ طهرَّ  ♠ «داود»

لقتل ختتار ا رة والعبادة؟ أمهابيب؟! ختتار الطَّ ا اللَّ ام ختتار أّيُّ فأّيُّ  ،واليانة وغري ذلك

 ا؟!نوسفك دماء البّش والزِّ 

المِاكفرِ«ُسليمان» ِ!بِكتابِايلهودسَِحَِِعليهِالسَّ
 :♠ «ُسليامن»اهلل عزَّ وجلَّ قال يف آية واضحة ورصحية عن 

ْياط نَيَِكَفُرواِِْ«ُسليمان»َوَماَِكَفَرِ﴿ ِالشَّ نَّ  [102 :البقرة] ﴾َولَـك 

أت هذه بالُكفر عندما قر ♠ «ُسليامن»أنَّ ُهناك من يتَّهم  مل أكن أعلم

ل مّرة، ومل أختيَّل أبداا أنَّ هؤالء الذين يتَّهمونه  لو والُكفر ُهم أل الكتاب! باآلية ألوَّ

م يزعمون ذلك بألسنتهم، ولك نيأنَّ  ت اآلية جيداا لقلُت أّنَّ نَّهم مل يكتبوها يف تدبرُّ

رية خلقه اهلل وخ ف أنبياءأيدّيم اآلثمة وصلت لوص بايل أنَّ بفلم خيطر كتبهم! 

 !بالكفر



31ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 :6-11/1 امللوك األول ،«العهد القديم» لنقرأ ما ورد يف

ل ُك » ج بَّ امل  أجحج ةا مج  «ُسليامن»وج ريج
ث  يبجةا كج ر  اءا غج سج

ب يَّات  ن  : ُموآ نج و  عج ر 
عج ب ن ت  ف 

يَّات   ثِّ
ح   وج

يَّات 
يُدون  ص   وج

يَّات 
ُدوم  أج  وج

يَّات 
ون  مُّ عج ن ُهُم الرَّ م   ،وج الج عج ينج قج

ذ  م  الَّ بُّ نج األُمج

 : ئ يلج ا ج ْس 
ن ي إ  بج

د  »ل  ُهم  الج يج م  وج ي ه  ُخُلونج إ لج د  ، الج تج ي ُكم  يُلونج قُ ُخُلونج إ لج ُم  ُيم  ُلوبجُكم  ألجّنَّ

م   ه 
جت 
اءج آهل  رج قج «. وج تجصج ال  جحج  «ُسليامن»فج  ب امل 

 
ُؤالجء . هب  انجت  لجُه سج بَّة  كج ِّ وج نج الن

ئجة  م 
 ب ُع م 

 
اء سج

ر يِّ  ا ج نج الّسَّ
ئجة  م 
ثجالجُث م  ، وج

ات  يِّدج الجت  ن  السَّ مج أج بجُه.، فج ل  اُؤُه قج ي   ،سج  شج
ان  مج  زج

انج يف  كج ة  وج ُخوخج

رج  «ُسليامن»  أُخ 
جة 
اءج آهل  رج ل نج قجل بجُه وج ُه أجمج اءج سج

عج الرَّ ىأجنَّ ن  الا مج
ام  ُبُه كج ل    يجُكن  قج

ملج بِّ إ هل ه  ، وج

ب يه   اُودج أج ل ب  دج قج بج  ،.كج هج ذج ثج  «ُسليامن»فج ُتورج ش  اءج عج رج ل ُكومج وج مج ، وج يِّنيج
يُدون   الصِّ

هلجة 
 إ 

لج  م  عج . وج يِّنيج
ون  مُّ عج س  ال  ج  نج «ُسليامن»ر  ي   عج

َّ يف  بَّ الّشَّ ت بجع  الرَّ   يج
ملج ، وج بِّ جاما ي  الرَّ اُودج َتج دج ا كج

ب يه    «أج

2ر الكاتب املجهولكرِّ ملاذا يُ ال أدري  3  «داود»كقلب  اا  يكن تقيمل «ُسليامن» نَّ أ 

أصبح ُيْضب به املثل يف املعصية  الناسكالورع العابد الساجد  «داود» ! وكأنَّ أبيه

ط اهلل املستقيم  !واالنحراف عن رصا

َِكَفَرِ﴿ر قول ربنا تعاىل وتذكَّ  ،يف كتاهبم ♠ «ُسليامن»نظر إىل ا َوَما
ْياط نَيَِكَفُرواِِْ«ُسليمان» ِالشَّ نَّ بل ، ولكنَّ األمر مل يتوقَّف عند هذا احلّد، ﴾َولَـك 

                                                           
2  لتوراة؟ "القد أثبتنا أن غالب أسفار الكتاب املقدس جمهولة الكاتب ! راجع كتابنا " من كتب  3



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 32ِ
 

 !! نبي اهلل عبد إهلاا غري اهللذهب وراء آهلة نسائه هنَّ أ ♠نسبوا له 

2«أنطونيوس فكري»ص مُّ يقول القُ  4 : 

ء ومل يتعظ النساء وهو سقط بسبب النسا اشتهىيشتهى املال ثم  «ُسليامن»بدأ »

لف أمره وكام خالف أمر اهلل يف زيادة اليول والذهب خامن درس شمشون ودليلة 

ريه جيات السياسية بالز اهتمألنه  يف زيادة النساء وربام كان عدد زوجاته أكثر من ْسا

 حبه لكل هذاوبل وَتادى يف هذا الطأ  البنه وتكثري داود لنسائه أعطى مثال سيئاا 

ئب بل ربام أمهل شئون  العدد سبب زيادة نفقاته وبالتايل لكته وأسوأ ممزيادة الْضا

هلل أو ينكره َتاما بل هو مل يرتك حمبة ا أن قلبه مال وراء آهلة غريبة هي آهلة نسائهالكل 

ول و قال كام يقهمام اهلل فرتت حمبته األوىل وترك حمبته األوىل لذلك مل يكن كامالا أ

 «التعصب... ائف كلها هلل فلامذان األديان كلها هلل والطوكثريو
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33ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِ!الفِأمرِاهللُُيِِ«ُسليمان»
 ♠ «ُسليامن»الفة ُم  يذكر سقدَّ الكتاب املُ إنَّ  بل ،وليس هذا فحسب

ي كج  الج حيج لُّ لجكج » :17-17/15 تثنيةففي سفر ال !ألمر اهلل لج لج عج ن  جتج عج نجب   أج ُجالا أجج  يًّا رج

. اكج ي سج ُهوج أجخج جي لج  ،لج ثِّر  لجُه ال  ن  الج يُكج
لك  الج وج يغج قج .. وج ئجالَّ يجز 

اءا ل  سج
ُه ن  ر  لج ثِّ ُبُه.  ُيكج ةا ل  ضَّ

ف  وج

ا  ريا
ث  ثِّر  لجُه كج باا الج يُكج ذجهج  «.وج

2فيقول« أنطونيوس فكري»ص مُّ ق القُ علِّ ويُ  5: 

ور عُ لشُّ اوكان امللوك يسعون لزيادة اليل كنوع من  ،ةوَّ اليل رمز للقُّ »

... سبق أن  ارب عنهم وأن نّصتم من عندهي حُي اهلل هو الذ وينسون أنَّ ، بالعظمة

وبذلك ينهاهم  ،الوهنا ينبههم عن زيادة النساء وامل ،ّنى اهلل امللوك من زيادة القوة

 القوة  وهيب اإلنسان عن اهللهوات الطرية التي هبا يبعد قلاهلل عن الثالث الشَّ 

 «.املال والغنىو النساءو

انج » :قولي 4/26فكاتب سفر امللوك األول املجهول  ،وليُ ا عن زيادة الُ أمَّ  كج وج

، «ُسليامن» ل   بجات ه  كج ر  جي ل  مج
د  ل  وج ذ 

ل فج م  ُعونج أج بج ر  ج  أج ّشج نجا عج اث  .وج س  ار  ل فج فج  « أج

واج فلم يقتّص األمر عىل مسألة الزَّ  ،زعمهموهي مالفة ملا قاله الرب حسب 
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 34ِ
 

 !كبرية من اليول اا وامتلك أعداد ّب رَّ ه أيضاا خالف أمر الولكنَّ ،بنساء كثريات

كثري من ال «ُسليامن»وقد امتلك  ،هب الكثريوقد ّنى اإلهل عن امتالك الذَّ 

 :21/  10 الذهب وقد ورد هذا األمر يف سفر امللوك األول

جل ك  » ب  امل   رُش 
يجة 
جج يُع آن  ب   «ُسليامن»وج ن  ذجهج

جج  م  نجانج م  ، وج ر  ُلب  ع   وج
ي ت   بج

يجة 
ن  يُع آن 

يَّ   أج
ي ئاا يف  ب  شج   حُت سج

يج ملج
، ه  ة  ضَّ

، الج ف  ال ص  ب  خج هج  «.«ُسليامن»ام  ذج

2فيقول« أنطونيوس فكري»ص مُّ القُ د هذا األمر ويؤكِّ  6: 

 أي أنه فعل عكس ما ،سقط يف الثالث ،أحكم إنسان يف العامل ،امللك ُسليامن»

ومنهم  ،(1000فهو تزوج كثريات )، 18النص  ربام ألنه نسى ،هو مكتوب َتاماا 

وكان الذهب والفضة ال  ،وهؤالء أزغن قلبه فبخر لألوثان ،كثريات من الوثنيات

ئب فوضع رض ،الزيادةشتهى افاهلل أعطاه الغنى ولكنه  ،ُسليامن حساب هلا أيام ا

2«ثقيلة عىل شعبه 7 
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35ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

نن القويم تأكيد عىل ما فعله  2فيقول  ♠ «ُسليامن»ويف تفسري السج 8: 

، هبة والذَّ لفضتكثري او ،تكثري اليل: يعة ّنت امللك عن ثالثة أمورالّشَّ  إنَّ »

ر مالفة ويف اإل ،ساءتكثري النِّو أي  ،ة يف أمرينالّشيع «ُسليامن»صحاح السابق ذ ك 

 «نا ذكر مالفته  يف األمر الثالث...وه ،تكثري اليل وتكثري الذهب

زان   سارق أو هنَّ أحد رجال الكنيسة أعىل  وا ن يقولهؤالء أ يا اهلل ... هل جيرؤ

وعن  «يرقبرسوم املح»دعو ا نسأل عن القس املنَّوعندما كُ  ،أو قاتل؟! قطعاا ال

! راا صوَّ نّشته مُ وهذا الَب  «بأالنَّ »وقد ذكرت جريدة  ،ساءبالكثري من النِّ  ازنكونه 

حينها  ،نيصارى قبل املسلميدة وشاهده النَّفقد نّشته الر ،واألمر ليس بالفي

 ه قد ترك الدمة!نَّ أ قوهلمو ،عمى عنهاأل ىصارالنَّ دفاع رأتذكَّ 

هلل سبحانه فهل ا ،وجل فهم اختيار اهلل عزَّ  ،عون عن األنبياءدافملاذا ال يُ 

 !؟يف اختيار أنبيائه ئوتعاىل سيخط
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 36ِ
 

ِ!؟نيبِ«ُسليمان»هلِ
 ُ أنَّ عدم  ونيقول م! وكأّنَّ اا بينليس  ♠ «ُسليامن» نَّ أين نّصِّ يزعم بعض امل

ته تفيد وقوعه يف الكفر واملعايص والذنوب كام ُيريد!  نبوَّ

 ؟سقدَّ الكتاب املُ كتب بعض أسفار  ♠ «ُسليامن»أالج يعتقد النَّصارى أنَّ 

سفر  إلضافة إىلبا، «الامعة»و  «األمثال»و  «نشيد اإلنشاد» كتبأالج يعتقدون أنَّه 

ه نَّ أو ،همرثوذكس والكنيسة احلبشية وغرييؤمن به الكاثوليك واألالذي  «احلكمة»

 !اا بعض املزامري يف سفر املزامريكتب أيض

ا ويكون كاهذه األسفار  قالء سيكتب كّل هل يا عُ   ر اهلل عزَّ ويعيص أم باهلل فرا

 ؟!وجلَّ 

 .يامن أعمىإ د من أّي ن يتجرَّ أو ،ورمُ ر يف هذه األُ فكِّ ن يُ أمسيحي  عىل كّل 

تب ؟! فهل يكشارك يف الامس وال يكون نبياا ويُ أسفار  ةيكتب أربعشخص 

م البّش؟!قدَّ الكتاب املُ   س عوا



37ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

2«متى املسكني»يقول األب األرثوذكيس  9: 

املعني يف )خر  كام جاء نفس ،سالة اإلهليةدت بنقل الرِّ حتدَّ  ،النبينا وظيفة هُ »

ومن ، ن له إهلاا ( وأنت تكوويكون لك فاما )أي نبياا  ،عب عنكم الشَّ كلِّ ( وهو يُ 16: 4

َّ  هذا نفهم أنَّ   «.عب للشَّ بي هو أن يكون فاما أو كلياما ينقل كالم اهللعمل الن

3«املعارف الكتابيةدائرة »واألوضح من ذلك ما ورد يف  0 : 

َّ  يعتَب أنَّ  سقدَّ الكتاب املُ  ابت أنَّ الثَّ » م بام ُيوحى به إليه من بي هو من يتكلَّ الن

له ليست من بنات ،اهلل األمر  .. ولكن. ها من مصدر أسمى، ولكنَّأفكاره فأقوا

أفكاره لبه أو قهلل وصوت مييز بني صوت ااألسايس هو أن يكون قادراا َتاماا عىل التَّ 

 «.ّب م باسم الرَّ ه يتكلَّ طيع أن يقول إنَّ . فبهذا وحده يستاتيةالذَّ 

ه األسفار كتب هذ ♠ «ُسليامن» ! وم بام أوحى اهلل لهن يتكلَّ بي هو مج فالنَّ

 .فهو بذلك يكون نبياا  ،صارىزعم النَّبوحي كام ي

م ال ليس نبياا  ♠ «ُسليامن» أنَّ  فرضنا إذاوحتى  بالنِّسبة للنَّصارى، فإّنَّ

هذه  نَّ فرتض أومن املُ ! سقدَّ يف الكتاب املُ  أربعة أسفار كتبُينكرون إيامّنم بأنَّه 

                                                           
2  46ألب متى املسكني صفحة ا -كتاب النبوة واألنبياء يف العهد القديم  9

3  14صفحة  -لزء الثامن ا -دائرة املعارف الكتابية  0



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 38ِ
 

وقد أوحى اهلل  ،صارىحسب زعم النَّ ♠ املسيح ت عن جميءأاألسفار تنبَّ 

رد يف رسالة بطرسوال ننسى النَّ ،ب زعمهمسج له حج   :1/21 الثانية ص الوا

،  ألجنَّهُ » ان  سج  إ ن 
يئجة 
ش  طُّ ب مج ة  قج  ُنبُوَّ

  تجأ ت 
يُسونج مج بج ملج دِّ

ق   ال 
 
لَّمج ُأنجاُس اهلل نج ُسول  تجكج

نيج م 
ق 

. ُقُدس  وح  ال   «الرُّ

أت بَّ تنبزعمهم  ♠ «ُسليامن»التي كتبها  ألسفارالنَّصارى يؤمنون أنَّ ا

يسني  هو من، إذن، ♠ عن املسيح  وحمن الرُّ  نياملسوقُأناس اهلل القدِّ

 !سدُ القُ 

لتي ُيعبد فيها املعابد  يكفرون باهلل ويبنون انيُأناس اهلل القديسهل ُيعقل أنَّ 

كام يعتقد  أحكم أهل األرضرية هي حقاا سرية سِّ هذه ال نَّ هل تعتقد أ !غري اهلل

ملكاا  وجعله! بي من اهلل اصطفاه اهلل من خلقه  نناهيك عن كونه  ؟!النَّصارى

 !عاماا  نيأربع

! صطفاه اهلل من خلقهالامت عن نبي يا له من أمل شديد وأنا أكتب هذه الك

ُ تلك الصُّ ه بويظهرون  ،ونفهم تلك احلقيقة ولكن علينا أن نعي ،هةشوَّ ورة امل

فحسب، وإنَّام هو  شكيك يف أشخاص األنبياءد التَّ رَّ شكيك يف األنبياء ليس جُم التَّ ف

اهلل تبارك  أنَّه يف النِّهاية تشكيك يف أي! أنبياءليكونوا ن اختارهم مج تشكيك في

  !وهذا ما يريده اليهود ،وحاشاه ،وتعاىل



39ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

س من أنَّ  عجباأل وعد  اإلهل مما سبق هو ما نجده مذكوراا يف الكتاب املُقدَّ

 !ه سيكون هلل ابناا نَّ أو ،♠ «ُسليامن»ـ ب ♠ «وددا»

ا يُ  ُهوج » :10-22/9األخبار األول  نجد يف ة ،ذج احج بج رج
اح   ولجُد لجكج اب ن  يجُكوُن صج

هُ  مج ، ألجنَّ اس 
ي ه  لج ا وج  حج

ائ ه  دج ن  جج يع  أجع 
حُيُه م  ُأر  ك  . «ُسليامن»يجُكوُن  وج سج ا وج ما الج ُل سج عج أجج  ينجةا فج

ه   يَّام   أج
ئ يلج يف  ا ج ْس 

ي،  ،يف  إ  م  تاا الس  ي  ي بج
ن  ب  ج اب نااوج ُهوج يج ُه أجباا وج ، ُهوج يجُكوُن يل  َّ وج أجنجا لج

يس  أُثجبُِّت ُكر 

ىلج األجبجد  
ئ يلج إ  ا ج ْس 

ىلج إ   عج
 «.ُمل ك ه 

 !نا أكون له أباا يكون يل ابناا وأ

وأيضاا  !واليول هب الكثريالذي عىص أمر اهلل يف اقتنائه الذَّ  «ُسليامن»هذا عن 

ن بل ويبني لزوجاته معابد يعبد ،هللويف النهاية يجكفر با ،(1000) اتتزوج الكثري

3فيها غري اهلل 1 ! 

 ما فعله؟! ّل كسيفعل  «ُسليامن» نَّ أمل يكن يعلم اإلهل أ ؟!ابناا أهذا يكون هلل 

، وهلل تبارك وتعاىل ،لألنبياءهم ور من حتريف اليهود وتشوّيمُ هذه األُ  كّل 

                                                           
3  .427ورد بدائرة املعارف الكتابية املجلد الرابع صفحة  1

فلم يعد  ،هنيعبدن آهلتهن بل باحلرى بنى هلن معابدوقد سمح سليامن للكثريات من أوئلك النسوة أن 

 ،فغضب الرب عليه ،تهابينام كانت نساؤه أكثر منه اهتامماا، كل واحدة بآهل ،سليامن يبايل بالشهادة إلهله

 (.13-9 : 11مل 1سيمزق اململكة )حتى إنه ظهر له مرة ثالثة ووبخه وأنذره بأنه يف زمن ابنه 



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 40ِ
 

 أم سيقومون بتشويه كّل  ؟فهل سيرتكون سريتم عطرة وطيبة ،اليهود قتلة األنبياءف

 ؟صورهم

المِِ«ُسليمان» ِيفِاإلسالمعليهِالسَّ
ري مه منطق الطَّ وعلَّ  ،م واحلكمةل  وآتاه الع   ،♠ «ُسليامن»عىل  اهللُ  قد منَّ 

مل  عظياما  كاا فكان له ُمل   ،كل  ة واملُ وَّ بُ وأورثه النُّ ،ياح والنّ ر له الرِّ وسخَّ  ،واحليوانات

استجاب اهلل قد ف ،ينمن بعده إىل يوم الدِّ  ألحد   ىعطولن يُ  ،من قبله يؤته أحداا 

3عندما قال ♠ «ُسليامن»لدعاء  2 : ﴿ِ ِيَنبَِغ  َلَّ  ِ ُِملاْك َِوَهْبِِل  ِِل  ِاْغف ْر َربِّ
ْنَِبعِْ ِمِّ َحد 

َ
اُبِأل  نَتِالَْوهَّ

َ
يِإ نََّكِأ  [35]صـ:  ﴾د 

ُ تَّ ال»ق علِّ ويُ  3فيقول «نتخبفسري امل 3  نيباا إليه: رّب مُ  هربَّ  ♠ ُسليامن دعا» :

اب  ك أنتج من بعدى، إنَّ  لكاا ال يليق ألحد  مُ  ، وهب يلمنيما بدر  يلاغفر  الوهَّ

 .«الكثري العطاء

 !نّ له ال   ر اهللُ بل وأيضاا سخَّ 

                                                           

 [35]صـ :  32

ون اإلسالمية الطبعة  تفسري القرآن الكريم, لنة من علامء األزهر, نّشه املجلس األعىل للشئاملنتخب يف 33

 .678الثامنة عّش صفحة 



41ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِِانَِيمَُِسلََِول ِ▬ اهلل تعاىل: قال َسلْنَاِهَلَُِعنْيَ
َ
ِوَأ َِوَرَواُحَهاَِشْهر  يَحُِغُدو َهاَِشْهر  الرِّ

ِ َِربِّهِ الْق ْطر  ِب إ ْذن  ِيََديْه  َِمنَِيْعَمُلِبنَْيَ  نِّ
ْ
ْمر نَاِنَُِِوم َنِاجل

َ
ْقُهَِوَمنِيَز ْغِم ْنُهْمَِعْنِأ ذ 

ع ري ِ ِالسَّ  [12:  سبأ] ♂م ْنَِعَذاب 

يَحُِِسليمانََِول ِ▬ ويقول اهلل عز وجل أيضاا: ِالرِّ ْرض 
َ
إ ىَلِاأْل ْمر هِ 

َ
َفة ََِتْر يِب أ ِاَعص 

ِاَعل م نيَِ ء  ََِشْ ِبَاَرْكنَاِف يَهاَِوُكنَّاِب ُكلِّ  [81:  األنبياء] ♂الَّيت 

3«حممد سيد طنطاوي»كتور ق الدُّ علِّ ويُ  4 : 

 أمره يف الغدوةيح، جترى بلرِّ ا عليهام السالم بن داود ُسليامن رنا لنبيناوسخَّ »

ا ّنَّ : أيالواحدة مسرية شهر، وتعود بأمره يف الروحة الواحدة مسرية شهر. أ

مان، لزَّ عتها تقطع يف مقدار الغدوة الواحدة ما يقطعه الناس يف شهر من الُّس 

، ووفق ليامنُس  ة تسري بأمرمرَّ  سبة للروحة الواحدة، وهي يف كّل وكذلك احلال بالنِّ 

 .«اهاإيَّ  تعاىل إرادته التي منحه اهلل

َسلْنَاوَِ▬ففي تفسري قوله تعاىل:  ،حاسم اهلل أيضاا إسالة النّعج ومن ن  
َ
ِِأ َِعنْيَ هَلُ

3«َبيالطَّ »يقول اإلمام ، ♂الْق ْطرِ   .«حاس، وأجريناها لهوأذبنا له عني النّ»: 5

                                                           

عّش  التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجلد احلادي 34

 .275صفحة

3  .363املجلد العّشون صفحة  –جامع البيان يف تأويل القرآن  –تفسري اإلمام الطَبي  5



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 42ِ
 

ث  .♠ «ُسليامن»هذه نعم اهلل عىل   «ُسليامن»واآلن لنرى كيف يتحدَّ

 !هلل تبارك وتعاىل؟ا مع ♠

س مع قدَّ واألنبياء يف الكتاب املُ  «أيوب» و «مويس»ث ث كام حتدَّ يتحدَّ هل 

بع ال، ولكنن ؟!مثالا  «ملاذا تغفل عيناك عني» هل يقول: اهلل؟  «ُسليامن»ا نجد بالطَّ

ملة تتحدث ن سمع النَّبعد أ خُياطب اهلل عزَّ وجلَّ بأحسن أسلوب، ♠

ي َهاِ▬: وتقول
َ
ِأ ِيَا َمنَُّكمِْقَالَْتَِنْملَة  ِانُِمَِيُِْسلَِِانلَّْمُلِاْدُخلُواَِمَساك نَُكْمََِلََِيْط 

مِّنِقَْول َهاَِوقَاَلِ*  نُوُدهَُِوُهْمََِلِيَْشُعُرونَِوَجُِ َمَِضاح اكِ  ْشُكَرِفَتَبَسَّ
َ
ْنِأ

َ
ِأ ْوز ْعِن 

َ
ِأ َربِّ

ْعَمَلَِصاْل ِ
َ
ْنِأ

َ
ِوَأ يَّ َ ِوَادل  ِوىلََعَ َّ ْنَعْمَتِلََعَ

َ
ِأ ِب رَْْحَت َكِن ْعَمتََكِالَّيت  ْدخ لِْن 

َ
ِوَأ تَْرَضاهُ اِ 

اْل  نيَِ بَاد َكِالصَّ ِع   [19-18 : النمل] ♂يف 

ود حُ ن ُج كرك واالمتناع عداومة عىل ُش املُ  يا رب أهلمني: «ُسليامن»أي: وقال »

. وعىل والدّي  نك التي أفضتها عِّلّ نجفران م  ي إىل كُ ما يؤدِّ  عن كّل  نعمك، والكّف 

لج عمالا أج  قني كذلك ألنووفِّ  مج ضاُه عنِّ ع  ر  اا تج
ن ي يا إهلى  يوتقبله منِّ يصاحل  ل  خ  د  أج وج

نيج الذين رضيت عنهم ورضوا عنك احل   كج الصَّ
باد  جت كج وإحسانك يف  ع  مح  3«ب رج 6 

هلل ه كفر بانَّ وليس كام يزعم اليهود وغريهم أ ،♠ «ُسليامن»هكذا فعل 

 سبقاا!يف آخر عمره كام عرضنا مُ 

                                                           
3  .316 صفحة التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنطاوي املجلد العارش 6



43ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 ؟!ابلارِماذاِفعلِ«لوط»

، وجلَّ  ُمرسل من اهلل عزَّ  نبّي  ♠لوط البار قد ال يعتقد النَّصارى أنَّ 

 ولكنَّهم يزعمون أنَّ اإلهل اكتفى بأن يصفه بأنَّه باّر!

ذج » :9-7 /2 يف رسالة بطرس الثانية ،العهد الديد نجد يف أجن قج بجارَّ  وج ، لُوطاا ال 

ة   ريج
ن  س 
ا م  ُلوبا غ  ة .مج ارج عج  الدَّ

 يف 
 
اء يج
د  ا ،األجر  بجارُّ إ ذ  كج ُهوج سج ، نج ال  ع  وج م  السَّ ن  ب النَّظجر  وج

اك 

ي نجُهم   ةج ب ابج بجارَّ ُه ال  سج ف  ا نج ما يجو  ا فج ما و  ُب يج ذِّ .، ُيعج ة  يمج
ال  األجث  عج ن   ،ألجف  بُّ أج ُم الرَّ لج يجاءج يُ يجع 

ذج األجت ق 
ن ق 

حيج فج  ، وج
ة  بج ر  نج التَّج 

ةج إ ىلج م  ين  ظج األجثجمج م  الدِّ و  ...مُ يج ب نيج اقج  «عج

 !فهو لوط البار حسب ما قاله بطرس

لتفسري  «املوسوعة الكنسية»لنقرأ ما قالته 

3العهد الديد 7: 

 

 

                                                           
3 جمموعة من كهنة  املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية الزء الامس , إعداد وتفسري 7

  191وخدام الكنيسة صفحة 



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 44ِ
 

 

3ّص يف تفسريه هلذا النَّ فيقول  «تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ القُ ا أمَّ  8 : 

 

                                                           
3  .20فحة للقمص تادرس يعقوب ملطى لرسالة بطرس الثانية ص من تفسري وتأمالت اآلباء األولني 8



45ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 وطفامذا فعل ل !♠ اا به اإلهل لوط كريم اإلهلي الذي اختّص هذا التَّ 

س؟!  :36 -30 /19لنقرأ ما ورد عن لوط يف سفر التكوين  حسب الكتاب املُقدَّ

نجتج » اب  ، وج جبجل   ال 
نج يف  كج سج رج وج ن  ُصوغج

دج ُلوط  م 
ع  صج كُ وج افج أجن  يجس  ُه، ألجنَُّه خج عج نج اُه مج

نج اب   ُهوج وج
ة  ارج جغج  امل 

نج يف  كج سج . فج رج  ُصوغج
قجالجت  تجاُه يف  ة : وج ريج

غ  لصَّ
ُر ل  لجي سج أجبُونجا قجد  شج » ال ب ك  ، وج اخج

ض    ُكلِّ األجر 
ادجة  عج لجي نجا كج ُخلج عج يجد 

ُجل  ل  ض  رج  األجر 
طج . يف  نجض  ا وج ي أجبجانجا َخج را

ق  ُلمَّ نجس  جُع هج

الا  ن  أجب ينجا نجس 
ي ي م  ُه، فجنُح  عج ا َخج  «. مج بجامُهج تجا أج قج ا فجسج ، را ة  ي لج ل كج اللَّ

لجت  ال ب  يف  ت  دجخج ُر وج ك 

ا عجت  مجعج أجب يهج طججج اض  الج وج ا وج هج
اع  جج

ط  لجم  ب اض  ع    يج
ملج نَّ ، وج د  أج غج ثج يف  ال  دج حج ا وج هج

يجام 
رج   ب ق  ب ك  ال 

ة :  ريج
غ  لصَّ

الجت  ل  عج »قج ةج مج حج
بجار  ع ُت ال  طججج  اض 

ا اللَّ إ ّنِّ قجد   َخج را
ق يه  . نجس  ا فجاد ُخِّل  ي لجةج أجي ضا  أجيب 

الا  ن  أجب ينجا نجس 
ي يج م  عجُه، فجنُح  ي مج

ع  طجج  تجا أج «. اض  قج سج لجة  أج فج ي  ل كج اللَّ
ا يف  ت  ا َخج را ا، بجامُهج قجامجت  ي ضا وج

هُ  عج عجت  مج طججج اض  ةُ وج ريج
غ  هج الصَّ

اع  جج
ط  م  ب اض  لج ع    يج

ملج ا، ، وج هج
يجام 
الج ب ق  نج ا وج  اب 

ب لجت  ن  تجا لُ فجحج
وط  م 

امج  ُه أجب يه  مج  اس 
ت  عج دج ناا وج ُر اب  ب ك   ال 

ت  لجدج وج يجو  «ُموآبج ». فج ب يِّنيج إ ىلج ال  ُوآ بُو امل  ُهوج أج م . ، وج

ُه  مج  اس 
ت  عج دج ناا وج  اب 

ت  دج لج ا وج ي ضا ُة أج ريج
غ  الصَّ يب ن  عج »وج ونج إ ىلج ال  «مِّ مُّ ي عج

ن  بُو بج ُهوج أج .، وج م   «يجو 

وإن مل  ، وحتىيا اهلل هكذا يعتقدون يف أنبياء اهلل ،!لوط من أبيهام فحبلت ابنتا

ة النَّصارى ح -اهلل  يكن من أنبياء من األبرار  أو ،احلنيهو من الصَّ ف -سب اتقاد عامَّ

ن عن موقف دافعون يُ يفّسِّ املُ  نَّ أبل واألدهى من ذلك حسب التَّعبري الكتايب، 

 !هاتني البنتني
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نجيب »األرشيدياكون ننقل ما قاله  عىل سبيل املثال،

س درِّ واملُ  ،واعظ األقباط األرثوذكس بملوي ،«جرجس

3ات اإلكلرييكيةيَّ لِّ بالكُ  9: 

 

 

س»ونجد أيضاا يف  ه «التَّفسري التَّطبيقي للكتاب املُقدَّ 4ما نصُّ 0 : 

نجد امرأتني تضطران إىل احلفاظ يف ختام هذه املأساة األليمة لتدمري سدوم »

ام خشيتا أال تتزوجا فلم يكن دافعهام الشهوة بل اليأس ألّن نسل لألْسة عىل وجود

 ...«أبداا 

                                                           
3 س تفسري سفر التكوين لألرشيدياكون نجيب جرجس واعظ األقباط األرثوذكس بملوي واملدر 9

 .248بالكليات اإلكلرييكية باملنيا ودير املحرق صفحة 

4  .52التفسري التطبيقي للكتاب املقدس صفحة  0
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 ! الفاحشة مع أبيهامالج عج ع عن بنتني فج ! حني ندافيا له من عار

س حيتوي عىل إنَّ الكتاب املُقدَّ  يغضبون عندما نقولوالعجيب أنَّ النَّصارى 

 ؟!ر الوسيلةَبِّ الغاية تُ أنَّ  سقدَّ علمنا الكتاب املُ هل يُ ف للحياء! خادشةقصص 

نا  ! وإن كانخ هاتني البنتنيوبِّ س مل يُ قدَّ اب املُ الكت نَّ أالغريب  الكتاب ُيوبِّخ ز 

 املحارم بشكل عاّم، ولكنَّه مل ُيوبِّخ فعل األختني!

فاحشة نابع عن هلذه ال سقدَّ ي الكتاب املُ فّسِّ تَبير مُ  نستطيع أن نقول إنَّ  هل

نيع؟! سقدَّ كتاب املُ ال أو جتريم توبيخعدم   هلذا الفعل الشَّ

ُ فسري التَّ التَّ » د هذه املعلومة قائالا  «سقدَّ طبيقي للكتاب امل 4ُيؤكِّ 1 : 

« ُ يف  ؟علتاهوح هاتني األختني عىل ما فُض س بوُ قدَّ ملاذا ال يدين الكتاب امل

 ،ّسد األخبارببل يكتفي  ،س الناس عىل أفعاهلمقدَّ حاالت كثرية ال يدين الكتاب املُ 

رم يف مواضع س يدين ارتكاب الفحشاء مع املحاقدَّ الكتاب املُ  حال فإنَّ  وعىل أّي 

 «...أخري 

هو أيضاا،  يرىُهنا سيكون عن كاتب سفر التَّكوين املجهول، هل  والسؤال

                                                           

 4  .52التفسري التطبيقي للكتاب املقدس صفحة  1
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تجني فيام فعلتاه م ون، أنَّ ابنتا لوط كانتا حُمقَّ  ؟!ن زنا حمارمكام يرى املُفّسِّ

ه نَّ أفرتض  كتاب من املُ يف للحياء قصص خادشة !ةاحلقيقة املُرَّ ا ّنَّ إ ،لألسف

، سواء ُينسب هلل عزَّ  ! أهذا كالم، أو عىل األقل موحى به من اهللكالم اهلل  وجلَّ

 ! ؟األلباب اعتَب هبتأهذه هي القصص التي بشكل ُمبارش أو غري ُمبارش؟! 

المِيفِاإلسالملوطِ  عليهِالسَّ

طججُع مج هج »جتد  ،األرضيف  نجض  ا وج ي أجبجانجا َخج را
ق  هُ ُلمَّ نجس  الا ، فج عج س  ب ينجا نج ن  أج

ي ي م  ، «نُح 

َجاءهُِقَْوُمُهِوَِ▬: ♠لوط ، حكاية عن بحانه وتعاىلامء جتد قول ربنا ُس ويف السَّ 
ِقَاَلِيَاِقَِ يَِّئات  َِوم نَِقبُْلِاَكنُواَِْيْعَملُوَنِالسَّ ُِيْهَرُعوَنِإ يَلْه  ْطَهُرِْوم 

َ
ِأ ُِهنَّ َهـُؤَلءَِبنَاِت 

ِِلَُكمِْ
َ
ِأ َِضْيِف  ِيف  َِوَلََُِتُْزون  َ يدِ فَاتَُّقواِْاّللي ِرَّش   [78:  هود] ♂لَيَْسِم نُكْمِرَُجل 

 احلقيقة الذي هو يف ،سقدَّ رآن الكريم والكتاب املُ الفارق بني القُ  هو هذا

 امء واألرض!بني السَّ الفرق ك

 رآنالقُ وبني  ،صارىبني كتاب اليهود والنَّ عظياما  اا ح فرقوضِّ اآلية الكريمة تُ 

 نَّ عىل أ لُّ ام يدُ فإنَّ  ،وهذا إن دلَّ  ،خري ّل رآن الكريم يصف األنبياء بكفالقُ  ،الكريم

 .ريليس فيه حتريف وال تبديل وال تغي الذي رآن الكريم هو كالم اهللالقُ 

ر النَّصارى قليالا سيجدو أنَّه ال توج ن أيف  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي د أدنى مصلحة إذا فكَّ
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س يصف األنبياء  ،ابقني بالرييصف األنبياء السَّ  يف حني أنَّنا نجد الكتاب املُقدَّ

حيحة لألنبياء؟! ورة الصَّ ن ُيعيد الصُّ أيف  ملسو هيلع هللا ىلص ام هي مصلحة النبيفبأبشع األلفاظ! 

الم،و نا إالَّ يف  كذلك نسأل عن مريم عليها السَّ وملاذا مل نجد براءتا من ُتمة الزِّ

4القرآن الكريم؟! 2  

 نمج  نا نقول:ولكنَّ ،صارىقد ال يلتفت هلا الكثري من اليهود والنَّ هذه األسئلة

 ... مع فليسمعله آذان للسَّ  كان

 ،فكانت مثلها مثل دعوة األنبياء اآلخرين ،♠ «لوط»ة ا عن دعوأمَّ 

ََلِ▬الذي قال لقومه:  ملسو هيلع هللا ىلص فهو ،وحيدوهي دعوة التَّ 
َ
ِأ ِلُوط  ُخوُهْم

َ
ِأ ِلَُهْم ِقَاَل إ ْذ

م نيِ ِ،َتتَُّقونَِ
َ
ِأ ِلَُكْمِرَُسول  يُعونِ ِ،إ ِّنِّ ط 

َ
ِوَأ َ  [163 -161:  الشعراء] ♂فَاتَُّقواِاّللَّ

ِإ ِ▬وبعدها قال هلم:  ْجر َي
َ
ِأ ِإ ْن ْجر 

َ
ِأ ِم ْن َِعلَيْه  لُُكْم

َ
ْسأ

َ
ِأ َِوَما ِرَبِّ ِىلَعَ َلَّ

 [164:  الشعراء] ♂الَْعالَم نيَِ

 األنبياء!سائر  عن ما اا تلفُم  ♠ ن حال لوطفلم يكُ 

عوة التي دعا هبا نوح وهود وصالح عليهم وبنفس الدَّ  ،ريقفعىل نفس الطَّ »

م عليه ما هُ  ودعاهم إىل عبادة اهلل وحده وترك ♠ جاء نبي اهلل لوط ،المالسَّ 

                                                           
4  هر الّشيف.للمزيد عن هذا األمر يمكنك مراجعة كتايب "املجهول يف حياة البتول" بمكتبات األز 2
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يأتون الرجالج شهوةا م ن دون  ♠ وقد كان قوم لوط، كمن الكفر والّشِّ 

خالف اك، واملُ من عاقبة هذا الفعل البيث واملرض الفتَّ  ♠ فحّذرهم ،ساءالنِّ

ووقفوا منه موقف املعارض  ،ومل يأهبوا له ،هم مل يلتفتوا لقولهرة، لكنَّط  ن الف  نجلُس 

وعهم ُج م رُ دج وعج  ،نكرةله. ونتيجة ألفعاهلم املُ ُس بدعوة اهلل ورُ  ئستهزواملكابر واملُ 

ا وخسف هبُم األرض ،وابوالصَّ  إىل طريق احلّق  ا شديدا ليكونوا  ،عاقبهم اهلل عقابا

4«.عَبة ملن يعتَب 3  

 !باركاا مُ  باا طيِّ  يف القرآن الكريم ذكراا  ♠ولقد كان ذكر لوط 

نتُمِْ▬قال تعاىل: 
َ
ِأ ِبَْل ِالنَِّساء ُِدون  ن ِمِّ َِشْهَوة  ِالرَِّجاَل تُوَن

ْ
ِتَلَأ ئ نَُّكْم

َ
ِِأ قَوْم 

ِِ،ََتَْهلُونَِ نِقَالُوا
َ
ِأ ِإ َلَّ ِقَْوم ه  َِجَواَب ِاَكَن ِإ نَُّهْمَِفَما ِمِّنِقَْريَت ُكْم ِلُوط  ِآَل ْخر ُجوا

َ
أ

ُرونَِ َِيتََطهَّ نَاس 
ُ
ْرنَاَهاِم َنِالَْغاب ر ينَِِ*ِأ تَُهِقَدَّ

َ
ِاْمرَأ ْهلَُهِإ َلَّ

َ
جنَْينَاهُِوَأ

َ
 ♂فَأ

 [57-55]النمل: 

يدّل عىل  ياقالسِّ  ولكن ،♠ «لوط»ن قوم فهذا الكالم عىل لسا

 توبيخهم.

                                                           
4 دكتور ب والتأليف دكتور موفق أمحد شكري قدم له الدكتور عباس حمجو ،أهل الفرتة ومن يف حكمهم 3

 .40صفحة  -لطبعة األوىلا-حممد عبد اهلل الطيب, مؤسسة علوم القرآن بريوت 
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4رمحه اهلل «ابن كثري»يقول احلافظ  4 : 

 وج »
ه  اج  رج وا ب إ خ  ن  مهج ا إ الَّ أج اُبوا ُلوطا ا أججج : مج نيج أجي 

ن  م  ُؤ  نج امل 
ُه ]م  عج ن  مج مج  وج

ي ه  ف  ن  نج
[ م 

 ، م 
ه  ُهر  ظ  اا، بجني   أج

 
امل ُ تجعجاىلج سج ُه اَّللَّ جج رج أج فجأجخ  نيج وج

ان  ينج ُمهج ر 
اغ  ه م  صج

ض   أجر 
ُهم  يف  لجكج  «ه 

عراوي»والشيخ  4ح األمر أكثروضِّ يُ  «حممد متويّل الشَّ 5: 

وج ُر جاسة وألفوها، ويرفضون الُ هم عاشوا يف النَّ! ال، لكنَّر عيب  طهُّ هل التَّ »

إىل  ريد أن ينضمر. واملثال عىل ذلك حني نجد شاباا يُ طهُّ منها، لذلك كرهوا التَّ 

ور، فنصحهم باالبتعاد مُ ه وجدهم يّشبون الُ صداقة جاعة يف مثل عمره، لكنَّ 

اس، لكن ة الوض يف أعراض النَّرهم من مغبَّ ساء فحذَّ ، ووجدهم يغازلون النِّ اعنه

فيقولون: لنبتعد عن  ،ه مل يألف الفسادألنَّ  ،وده بينهمُج جاعة األصدقاء كرهت وُ 

ة يف نظر أصحاب فات صارت ُسبَّ هذه الصِّ  ف، وكأنَّ تقشِّ املُ د ستقيم املتزهِّ هذا املُ 

ظافة نحرف، مثلهم مثل احليوان الذي حييا يف القذارة، وإن خرج إىل النَّاملزاج املُ 

سبحانه  وا العقاب، وجاءهم العقاب وأنجى احلقُّ م بذلك قد تعجلَّ ... إّنَّ  يموت
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 «.ىل حدلوطاا وأهله بتدبري حكيم ال حيتاج فيه سبحانه إ

وا فقط م يكتففل ،♠للوط  هذا ل عقاهبم بسبب قوهلمجَّ عج  وجلَّ  عزَّ  اهللُ 

وا آل  ونُح ّصِّ يُ  بل وبدأوا ،بفعلتهم م ♠ لوطبالفاحشة، وذمُّ ن م ألّنَّ

 جيب طردهم!، ولذلك األطهار

 .عىل قومه استجاب اهلل لدعائه ♠لوط  اوعندما دع

ِ▬ تعاىل: قال ِقَاَل ِإ ْذ ا ِب َهاَِولُوط  َِسبََقُكْم َِما َشَة تُوَنِالَْفاح 
ْ
ِتَلَأ ِإ نَُّكْم ل َقْوم ه 

ِالَْعالَم نيَِ ِم َن َحد 
َ
ِأ ِِ*ِم ْن ِيف  تُوَن

ْ
َِوتَأ ب يَل ِالسَّ َِوَتْقَطُعوَن ِالرَِّجاَل تُوَن

ْ
ِتَلَأ ئ نَُّكْم

َ
أ

ْنِ
َ
ِأ ِإ َلَّ إ ْنُِكْنَتِم َنِِقَالُواِائْت نَانَاد يُكُمِالُْمْنَكَرِفََماِاَكَنَِجوَاَبِقَْوم ه   ِ ِاّللَّ ب َعَذاب 

اد ق نيَِ ينَِِ*ِالصَّ د  ِالُْمْفس  ِالَْقْوم  ِىلَعَ ين  ِانْرُصْ ِإ بْرَاه يَمِ*ِِقَاَلَِربِّ اَِجاَءْتِرُُسلُنَا َولَمَّ
ْهلََهاِاَكنُواَِظال م نيَِ

َ
ِأ ِإ نَّ الَْقْريَة  هِ  َِهذ  ْهل 

َ
ىِقَالُواِإ نَّاُِمْهل ُكوِأ ِف يَهاِِ*ِب الْبَُّْشَ قَاَلِإ نَّ

تَُهِاَكنَْتِم َنِالَْغاب ر ينَِ
َ
ِاْمرَأ ْهلَُهِإ َلَّ

َ
يَنَُّهِوَأ ْعلَُمِب َمْنِف يَهاِنَلُنَجِّ

َ
اِقَالُواََِنُْنِأ َولَمَّاِِ*ِلُوط 

ِإ نَِّ ََِتَْزْن َِوََل ََِتَْف ََِل َِوقَالُوا َِذراْع  ِب ه ْم َِوَضاَق ِب ه ْم ءَ ِِس  ا ِلُوط  ِرُُسلُنَا َِجاَءْت ْن
َ
اِأ

تََكِاَكنَْتِم َنِالَْغاب ر ينَِ
َ
ِاْمرَأ ْهلََكِإ َلَّ

َ
وَكِوَأ الَْقْريَة ِِ،ُمنَج  هِ  َِهذ  ْهل 

َ
ِأ إ نَّاُِمزْن لُوَنِىلَعَ

َماء ِب َماِاَكنُواَِيْفُسُقونَِ َِيْعق لُونَِِ*ِر ْجز اِم َنِالسَّ ِل َقْوم  ِبَيِّنَة   ♂َولََقْدِتََرْكنَاِم ْنَهاِآيَة 

 [35-28: العنكبوت]

ِانِْ▬ وقال: تبارك وتعاىلربَّه  ♠لوط دعا عندما  ِرُصَِْربِّ  يأي أعنِّ ♂ين 

 وا عىل معصية اهلل!هم أرصُّ ولكنَّ ،قُر الطُّ  فقد سلك معهم كّل  ،بالعذاب عليهم
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4¶ «ابن عباس»يقول  اب  }» :6 ذج عج ي ب ال 
بِّ انّصّن{ أجعن  { لوط }رج الج قج

ىلج  كني }عج ُّش  م املفسدين{ امل  و  قج  .«ال 

 فأرسل اهلل هلم العقاب!

▬قال تعاىل: 
ِإ نَِّ الَْقْريَة  هِ  َِهذ  ْهل 

َ
ْهلََهاِاَكنُواَِظال م نيَِقَالُواِإ نَّاُِمْهل ُكوِأ

َ
 ♂ِأ

ُ »ويقول  4رآن الكريميف تفسري القُ  «نتخبامل 7: 

: إنَّ » أمرهم بإهالك أهل هذه القرية بسبب إفسادهم وظلمهم أنفسهم  قالوا

القرية لوطاا،  يف للمالئكة: إنَّ  ♠ قال إبراهيم ،ك وارتكاب الفاحشةبالّشِّ 

ون نجُّ م يُ ن فيها، وأّنَّ م يعلمون مج لكوّنم وهو فيهم؟ فأجابته املالئكة: بأّنَّ وكيف ُت 

تهه من العذاب، إالَّ لوطاا وأهل وملا ذهب  ،اهلالكني لكفرها وإساءتا ا يففإّنَّ  ، امرأ

املالئكة املرسلون إىل لوط ورآهم حزن، لوفه عليهم من عدوان قومه، وعجزت 

َّ عدوان قومك علينا، وال حيلته فيام يتعلَّ  نيج ق بحاميتهم، فطمأنوه وقالوا له: ال خت شج

ولكن  حتزن من أجلنا، فقد أتينا إلهالك أهل هذه القرية، وسننجيك وأهلك،
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 «مرأتك لكفرها ستكون مع اهلالكني.ا

 أيضاا يف موضع آخر: ♠ويقول لوط 

َِيْعَملُونَِ▬ ِم مَّا ْهِل 
َ
ِوَأ ِجَنِِّن  ْْجَع نيَِِ،َربِّ

َ
ِأ ْهلَُه

َ
ِوَأ يْنَاهُ ِِ،َفنَجَّ ِيف  َِعُجوزا  إ َلَّ

ْرنَاِاْْلَخر ينَِِ،الَْغاب ر ينَِ َِدمَّ فََساءَِمَطُرِالُْمنَذر ينَِِ*ُِثمَّ  ِ َطرا ْمَطْرنَاَِعلَْيه مِمَّ
َ
ِِ،وَأ ِيف  إ نَّ

ْؤم ن نيَِ ْكََثُُهمِم 
َ
َِوَماِاَكَنِأ  [174-169: الشعراء] ♂َذل َكَِْليَة 

 هذا من فضل اهلل عليه!و ،عليهم بعد دعائه فاستجاب اهلل له

رآن القُ بني و، سيحيس واإليامن اليهودي واملقدَّ هذا هو الفارق بني الكتاب املُ 

رآن القُ أحد  بنّص ب ومل ولن يتالع ،م األنبياء خري تكريمكرَّ  وجلَّ  الكريم! فاهلل عزَّ 

س!الكريم  ، عكس ما حدث يف نّص الكتاب املُقدَّ
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 المعليهماِالسَِِّثِعنِموىستحدِِّالمُِهارونِ

 !ويسمل اا ه كان نبينَّ أية الذي قال عنه اإلهل يف املسيح ،♠هارون النبي 

ُوسج »: 1/  7 ورد يف سفر الروجما  اقرأ معي
 
بُّ مل الج الرَّ قج ل تُكج  ى:فج عج نجا جج ! أج ُظر  ان 

 . نج و  عج ر 
هلاا ل ف 

اُروُن أجُخوكج يجُكوُن نجب يّكج إ  هج  «.وج

تادرس يعقوب »ص مُّ القُ  ذلك كام ذكر ،♠ ث عن مويستحدِّ فهو املُ 

4 «ملطي 4«املعارف الكتابيةدائرة »ولنقرأ ما قالته أيضاا  8 9: 

هو و من زوجته يوكابد بنت الوي ،و هارون بن عمران بن قهات بن الويه»

ئيل. ونرى يف ،أخو موسى  أسفار الروج والالويني وأول كاهن عظيم إلْسا

 يوج بنُر ُخ  م عنه عندتكلِّ واملُ  ،اعد األيمن ملوسىهارون كان السَّ  أنَّ  ،والعدد

ئيل من مّص  «.إْسا

50سحرة فرعونكيد  هبا ردّ  عجزةبمُ  - كام يزعمون -عزَّ وجلَّ  اهللأكرمه وقد   

                                                           
4  .54صفحة  تفسري سفر الروج تادرس يعقوب ملطي 8

4  .130صفحة  –رف اهلاء , كلمة هارون ح -الزء الثامن  –دائرة املعارف الكتابية  9

ذه املعجزة هو هبمعجزة إلقاء العصا فتحولت حلية هي ملويس عليه السالم ولكنهم يزعمون بأن من قام  50

 م!هارون عليه السال
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يس! عىلالنَّصارى  ما ال يقبله سقدَّ الكتاب املُ يف  ومع ذلك نقرأ   أي قسِّ

 :32، من بداية اإلصحاح لروجلنقرأ ما ورد يف سفر ا

أج يف  النُُّزول  » ب طج ى أج نَّ ُموسج ُب أج ع  أجى الشَّ َّا رج ملج ىلج وج ُب عج ع  عج الشَّ تجمج ، اج  جبجل  نج ال 
  م 

ُه:  اُلوا لج قج اُرونج وج مج »هج رُي أج
جةا تجس 

نجا آهل  نجع  لج يُقم  اص  ذ  ُجلج الَّ ى الرَّ ا ُموسج نجا، ألجنَّ هذج  امج

لج  ع  ، الج نج ج ّص 
ض  م  ر  ن  أج

ا م  نج دج عج هُ أجص  ابج ا أجصج اذج اُروُن: فج «. ُم مج ُم  هج الج هلج ا »قج رج ُعوا أجق  طج ان ز 

ب   هج نجات كُ  الذَّ بج يُكم  وج
ن  بج ُكم  وج

ائ  سج
ان  ن  ت ي يف  آذج جاالَّ

تُوّن  هب  أ  ع ب  «. م  وج عج ُكلُّ الشَّ نجزج اطج فج رج ق   أج

. اُرونج جا إ ىلج هج
ا هب  تجو  أج اّن  م  وج  آذج

ت ي يف  ب  الَّ هج ذج ذل  فج  الذَّ ز  أجخج ُه ب اإل  رج وَّ صج ّي م  وج
ي د  ن  أج

، كج م  م يل 

 : اُلوا قج ا. فج ُبوكا س  الا مج ج 
ُه ع  نجعج صج جُتكج يجا إ  »وج

ه  آهل  ض  هذ  ن  أجر 
ت كج م  دج عج ي أجص 

ت  ئ يُل الَّ ا ج  ْس 

ج  ّص 
نج «. م  ُه، وج امج مج ا أج بجحا ذ  اُروُن بجنجى مج : فجلجامَّ نجظجرج هج قجالج اُروُن وج بِّ غج »ادجى هج لرَّ

يد  ل 
ا ع  . «دا

بج  ُموا ذج دَّ قج  وج
قجات  رج ُدوا حُم  عج أجص   وج

د  غج ُروا يف  ال  بجكَّ ُب ل ألجك  فج ع  لجسج الشَّ جج . وج
ة  مج الج حج سج

ل  ائ 

الّشُّ   .وج ع ب   «ب  ُثمَّ قجاُموا ل لَّ

 ؟!سألكم باهلل هل هذا نبي من اهللأ

 ،دفال يرتدَّ  ،«نعبده من دون اهللم واصنع لنا صناما قُ  ،يا هارون» :يقول له اليهود

ا،بارشخيرج منه مُ  دّ ولكن الرَّ  ،هماولة لردِّ د حُم رَّ اول جُم وال حُي  ،وحيدوال يدعوهم للتَّ   ا

! «نملكم الصَّ  هب ألصنعانزعوا يل الذَّ » :فيقول هلم !لحدخيرج من مُ   الكالموكأنّ 

 مون ذبائح لغري اهلل!قدِّ يُ ود هلم عيداا! دِّ بل وحُي 
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ال  ،نبياءأ! خيتار هلم وهذا هو اختيار اإلهل كام يزعمون ،له من نبي كريميا 

 لليشء عوةوالدَّ  !ك وعبادة األصنامكن ليدعوهم للّشِّ ول ،وحيدليدعوهم للتَّ 

د أعظم من لوا حال من ! قاده أو اإليامن بهاعت جُمرَّ  !ك باهللللّشِّ  ا يدعولذا، تأمَّ

، ما فعله هارونقولونه بخصوص ما ي حونتصفَّ  ،لامء املسيحيةوعندما نسأل عُ 

51نجد اآليت م اصنع لنا آهلة تسري أمامنا : قُ عب عىل هارون وقالوا لهاجتمع الشَّ » :

. من أرض مّص، ال نعلم ماذا أصابهجل الذى أصعدنا هذا موسى الرَّ  ألنَّ 

 هبأقراط الذَّ  ، وأخذ كّل عبملطلب الشَّ  - ضعف   حلظة   يف -فاستجاب هارون 

 «.عجالا مسبوكاا  نعوص ،موها لهقدَّ  يالت

ُ »أيضاا يف نجد و 52ما يِّل «سقدَّ قاموس الكتاب امل هارون أظهر  غري أنَّ » :

. فقد ّب عىل البل مع الرَّ  موسى را تأخَّ هلا ملَّ ، وكان أوّ ضعف إيامن يف حاالت كثرية

، وطلب هارون أن يصنع له َتاثيل آهلة ليعبدها. اهلل عن طاعة عب، وارتدَّ ضّج الشَّ 

ا هبعجل الذَّ  فصنع هارون  .«وبنى له مذبحا

ي إىل صناعة صنم ُيع فهل بد من دون املُختار من اهلل يقع يف حلظة ضعف تؤدِّ

 اهلل؟ أنا ال أستطيع قبول هذا الوصف! حلظة ضعف ُيصنع فيها صنم!
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س يصف هارون   يقع يف فكيف ملدعو من اهلل!ابأنَّه  ♠الكتاب املُقدَّ

 ؟!يصنع فيها صناما ُيعبد من دون اهلل حلظة ضعف

رد  ّص لنقرأ النَّ الج » :4/  5سالة إىل العَبانيني يف الرِّ الوا ه   وج د  هذ  أ ُخُذ أجحج يج

 ، ه  س  ةج ب نجف  ظ يفج وج اال  امج هج ، كج
 
نج اهلل

ُعوُّ م  جد  ابجل  امل  ي ضا  «.ُروُن أج

53ّص النَّهذا يف تعليقه عىل  «ماكدونالد وليم» املسيحي فّسِّ ما قاله املُ وهذا  : 

م أن بل كان ينبغي هلمل يكن الكهنوت من الوظائف التي خيتارها الناس. »

ا ارون وعىل ه. كانت دعوة اهلل تقتّص عىل يكونوا مدعوين من اهلل كام هارون أيضا

جتامع أو الشخص خارج هذه العائلة أن خيدم يف خيمة ا ساللته. مل يكن حيّق ألّي 

 «اهليكل.

ر بأنَّ الطَّعن لن  د يف أنبياء اهلل!ا ما فعله اليهوهذ هاا للنَّبّي، بل يوُنذكِّ كون ُموجَّ

اا، نبيانه وتعاىل هلل الذي اختار هذا النَّبّي واصطفاه! هل ُيعقل أن خيتار اهلل ُسبح

 ليعبدوه!ليهود لويصنع صناما  ، ثمَّ يذهب هذا النَّبّي البّشويصطفيه من بني ماليني 

ن أين  ... قوة إال باهلل وال وال حول ،وأين االصطفاء ،االختيار ُحس 

عليهام  ملويس وهارون - زعمهمب - ّب ما يقوله الرَّ  هو األعجب من ذلك
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الم، ى » :12/  20 ي سفر العددفف السَّ ُوسج
 
بُّ مل الج الرَّ قج :فج اُرونج هج    وج

ل  أجنَُّكامج ملج ن  أجج 
م 

ئ يلج  ا ج ْس 
ن ي إ   بج

نُي  امج أجع  اّن  أجمج سج دِّ تَّى ُتقج نجا يب  حج
م  ةج إ ىلج ُتؤ  عج جامج  ال 

ه  الجن  هذ  خ  كج الج ُتد 
، ل ذل 

ض  الَّ  ا.األجر  اهج تُُهم  إ يَّ ي  طج ي أجع 
 «ت 

54ئالا عىل النَّّص قا «تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ ق القُ علِّ ويُ  : 

 ّب سا الرَّ قدِّ  مل يُ امألّنَّ عب إىل داخل أرض املوعد لقد ُحرم االثنان من قيادة الشَّ »

ا يف ال أنَّ  غسطينوسويس أ. يرى القدِّ عبأمام الشَّ  بداية عند موسى قد محل شكا

اء جوقد  ،خرة، إذ قال مع هرون "أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماءا؟"رضب الصَّ 

وا روحه يف املزمور: "وأسخطوه عىل ماء مريبة حتى تأذى موسى بسببهم، ألّنم أ رُّ مج

طج بشفتيه" )مز  قال هلام: "كلِّام  بَّ الرَّ  (. ويرى البعض أنَّ 33-32: 106حتى فجرج

 «خرة بالعصا.عطي ماءها"، ومل يقل هلام أن ُتْضب الصَّ خرة أمام أعينهم أن تُ الصَّ 

 !سا اهللقدِّ مل يُ هام ! ولكنَّبُّ سهم الرَّ ن قدَّ ام ممَّ ّنَّ أض من املفرت

؟ ال يوجد نبياءبارش يف األعن املُ ن هذا الطَّ ؟! ملصلحة مج م أنبياء اهللأهؤالء هُ 

 عليهم م   ،اليهوداريخ أعداء لألنبياء كيف التَّ 
 
 !ونما يستحقُّ  ن اهلل
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 60ِ
 

المِهارون ِيفِاإلسالم عليهِالسَّ
 ونهار صنع ،ور للقاء اهلل تبارك وتعاىلطُّ لبل ال ♠ عندما صعد موسى

 العجل لليهود ليعبدوه! - سقدَّ حسب الكتاب املُ  -

بحانه وتعاىل يف ُس نا ح ربُّ من أنبياء اهلل! ولقد وضَّ  عىل نبي   عظيم   هذا افرتاء  

 رآن الكريم حقيقة األمر حني قال:القُ 

َكِ▬ َِفتَنَّاِقَْوَمَكِم نَِبْعد  إ نَّاِقَْد
ام ر يِ قَاَلِفَ َضلَُّهُمِالسَّ

َ
فَرََجَعُِموىَسِإ ىَلِِ*ِوَأ

َفَطاَلَِعلَْيُكُمِ
َ
أ  ِ لَْمِيَع ْدُكْمَِرب ُكْمَِوْعدا َِحَسنا

َ
ِأ قَاَلِيَاِقَْوم  فاِ  س 

َ
َِغْضبَاَنِأ قَْوم ه 

بِِّ ِمِّنِرَّ َِعلَْيُكْمَِغَضب  نََِي لَّ
َ
َردت ْمِأ

َ
ْمِأ

َ
يالَْعْهُدِأ ْخلَْفتُمِمَّْوع د 

َ
 ♂ُكْمِفَأ

 [86 -85:  طه]

امري قائالا  «عراويحممد متويل الشَّ »لة الشيخ فضي قعلِّ ويُ   :55عىل موضوع السَّ

▬ثم يقول تعاىل: »
َضلَُّهُمِالسَِّ

َ
، هبم غري طريق احلّق  كج لج سج أضلهم:  ،♂يِ رِ ام ِوَأ

ر نفسه اتية املحضة، فيحمل اإلنسان فقد يكون للذَّ  وك غري طريق احلّق لُ وُس  ز  يها و 

ى إىل اآلخرين فيسلك رهبم طريق الضَّ  فقط، وقد تتعدَّ ر غريه الل، فيحمل وز  ز  ه وو 

َّن  أضّلهم.
 «مم 
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61ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 :56شيخ األزهر الراحل «حممد سيد طنطاوي»ويقول أيضاا الدكتور 

حالة  ،وراةلتَّ اوبعد تلقيه  ،هناجاته لربِّ بعد مُ  فرجع موسى إىل قومه :واملعنى»

فاا  س  بانج أج ض  ما صنعه هلم  هبحانُس  بنيَّ  ... ثمَّ  : غضبان شديد الغضبيأ ،كونه غج

ّ ك احلُ ل  امري من ت  السَّ  ِهذاِ▬فقال:  ِّل  ِفَقالُوا ُِخوار  ِهَلُ َِجَسدا  ِع ْجال  ْخَرَجِلَُهْم
َ
فَأ

َِ ّ : فكانت نتيجة ما قذفوه من احلُ يأ ♂إ لُهُكْمَِوإ هلُُِموىسِفَنَس  ار، أن أخرج يف النَّ ِّل 

▬هلم من ذلك  امريُّ السَّ 
هَلُُِخوارِ   ِ َِجَسدا  «.♂ع ْجال 

اب ربنا  كتها عنه إالَّ مل ينف   ♠إلصاقها هبارون  همة التي تمّ فهذه التُّ 

س قدَّ الكتاب املُ  هذا هو ،ملسو هيلع هللا ىلصرآن الكريم الذي نزل عىل حممد بن عبد اهلل القُ 

ر من كّل  ئَبِّ احلقيقي الذي يُ   ه صورهم!شوِّ ما ينقص منهم ويُ  األنبياء األبرا

 ؟!اا بّشي كتاباا  - هذا عد كّل ب -القرآن الكريم  أن يكونهل ُيعقل 

افر وال قاتل سالة ال تأيت لكوالرِّ  ،سالةبالرِّ  ♠ عىل هارون ولقد منَّ اهللُ 

ها تأيت ملن س! ولكنَّقدَّ يف اإليامن املسيحي والكتاب املُ  هو احلال كام ،وال زان  

 .من خلقه وجلَّ  اصطفاهم اهلل عزَّ 
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 62ِ
 

ُِموىَسَِوَهاُرونََِولََقْدِ▬ تعاىل:قال  َِوجَنَّْينَاُهَماَِوقَْومَِِ*َِمنَنَّاِىلَعَ م َنِالَْكْرب  ُهَمِا
يمِ   [115 -114:  الصافات] ♂الَْعظ 

مة يقول الشيخ  :57رمحه اهلل «عديمحن السَّ عبد الرَّ » العالَّ

نَّتُه عىل عبدج »
ة وَّ بُ ران، بالنُّوهارون ابني عم يه، موسىيه ورسولج يذكر تعاىل م 

فرعون، ونّصمها  مهاعوة إىل اهلل تعاىل، ونجاتام وقومهام من عدوّ سالة، والدَّ والرِّ 

ُ وهُ  عليه، حتى أغرقه اهللُ  ستبني، وهو م ينظرون، وإنزال اهلل عليهام الكتاب امل

ط دامها الّصِّ اهلل ه َشء، وأنَّ  وراة التي فيها األحكام واملواعظ وتفصيل كّل التَّ  ا

ئع مُ  ديناا  ستقيم، بأن رشع هلاماملُ  نَّ عليهام  إىلوصلة ستقيمة مُ ذا أحكام ورشا اهلل، ومج

 «.ه  وك  لُ بُس 

 .يف دعوته   ♠ ىساند موسكان يُ  ♠هارون  نَّ أ كَّ وال شج 

ِل َسانا ِ▬قال تعاىل:  ْفَصُحِم ِنِّ
َ
ِأ َِهاُروُنُِهَو ِخ 

َ
ِِوَأ قُِن  ِر ْدءا ِيَُصدِّ َ لُْهَِمِع  ْرس 

َ
فَأ

نِ
َ
َخاُفِأ

َ
ِأ بُونِ إ ِّنِّ  [34:  القصص] ♂يَُكذِّ

ويف  ،لساناا  ♠ أفصح من مويس ♠ هارون ، نجد أنَّ يف اإلسالم
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63ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 هلم العجل! ك باهلل تعاىل وصنعللّشِّ  اسج ا النَّاليهودية واملسيحية دع

ُِموىَسِإ نَُّهِاَكَنِ▬ :♠ عن هارون وجلَّ  اهلل عزَّ قال  ِالْك تَاب  َواْذُكْرِيف 
َوََكَنِرَُسوَل ِ ب ييا ُُِِمْلَصاِ 

ييا ِِ*ِنَّ ْبنَاهُِجَن  َِوقَرَّ ْيَمن 
َ
اأْل ورِ  ِالط  َوَوَهبْنَاِِ*َِونَاَدْينَاهُِم نَِجان ب 

َخاهَُِهاُروَنِنَب ييا ِ
َ
 [53 -51:  مريم] ♂هَلُِم نِرَّْْحَت نَاِأ

ِم ْنِرَْْحَت نا▬قوله تعاىل: » :58رمحه اهلل «ابن الوزي» يقول اإلمام  ♂َووََهْبناِهَلُ

ا له. ،أي: من نعمتنا عليه  «إ ذ أجبنا دعاءه حني سأل أن نجعل معه أخاه وزيرا

من  ىووهبنا ملوس: يأ» :59رمحه اهلل «حممد سيد طنطاوي»يقول الدكتور و

 كام قال ،له يف أداء رسالته أخاه هارون ليكون عوناا  ،وعطفنا عليه ،أجل رمحتنا له

ِ▬ :عنه حكايةا  تعاىل ِوَاْجَعْلِِل  ْهِل 
َ
م ْنِأ ِ*َِِوز يراِ  ِخ 

َ
ْزر يِ*ِهاُروَنِأ

َ
ِأ *ِِاْشُدْدِب ه 

ْمر ي
َ
ِأ ْْش ْكُهِيف 

َ
من  حال كونه نبياا  أيحال من هارون،  ♂نَب يًّا▬وقوله: ...  ♂وَأ

 «.وجلَّ  عزَّ  أنبياء اهلل
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 64ِ
 

مة ويقول الشيخ 60رمحه اهلل «عديمحن السَّ عبد الرَّ » العالَّ : 

ِ▬ :وقوله» ِهَلُ ِرَْْحََِوَوَهْبنَا ِنَب يًّام ْن َِهاُروَن َخاهُ
َ
ِأ هذا من أكَب فضائل  ♂ت نَا

ه، وأن جيعله ّشكه يف أمره أن يُ ه سأل ربَّ ، ونصحه ألخيه هارون، أنَّ موسى وإحسانه

ة وَّ بُ . فنُ بياا له ذلك، ووهب له من رمحته أخاه هارون ن مثله، فاستجاب اهللُ  رسوالا 

 «ليه.عالم، فساعده عىل أمره، وأعانه هارون تابعة لنبوة موسى عليهام السَّ 

عظيم! م ال يف اإلساله إالَّ حقَّ  فلم ُيعطج  ،يف اإلسالم ♠هذا هو هارون 

 ... مالالة والسَّ جيعاا عليهم الصَّ  ت لألنبياءفاليهودية واملسيحية أساء
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65ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِارَِبَِيعقوبِيُِ ِ!قةكِبالَّسَّ
قوب أُب  ع    يج

 
61للعَبانينيالثة الكبار أحد اآلباء الثَّ  ،اآلباء ه أخذ هذه ولكنَّ، 

س  - ة باختصارصَّ ! والق  قةالَبكة بالّسَّ  ج إسحاق تزوَّ  نَّ أ -حسب الكتاب املُقدَّ

 ّب ورفقة حُت  ،عيسو ّب فإسحاق حُي  ،«عيسو» و «يعقوب» ،وكان له ابنان ،رفقة

فكانت  ،ا رفقةأمَّ  ،هبّ ن حُي ه كافكان إسحاق يريد إعطاء الَبكة لعيسو ألنَّ  ،يعقوب

 !ليعقوب فأرادت ْسقة الَبكة من إسحاق لتكون ،يعقوب ّب حُت 

 :46 -1/  27وردت يف سفر التكوين لنقرأ القصة كاملة كام 

الج  قج ج وج َبج نجُه األجك  يُسوج اب 
ا ع  عج نَُّه دج ، أج ر  ن  النَّظج نجاُه عج ي  لَّت  عج كج اُق وج حج اخج إ س  َّا شج ثج ملج دج حج وج

ُه:  ن ي»لج ا اب  قج «. يج ُه: فج ا»الج لج :  ،«.هأجنجذج الج قج . »فج ايت  فج مج وج و  ُف يج ر  ُت أجع  لجس  ُت وج خ  د  ش  ي قج
ن  إ نَّ

نجع  يل   اص  ا، وج ي دا يَّد  يل  صج تجصج  وج
ة  يَّ ِّ ىلج ال َبج

ُرج  إ  اخ  ، وج كج سج قجو  بجتجكج وج : ُجع  تجكج فجاآلنج ُخذ  ُعدَّ

جا آلُكلج حج 
ت ن ي هب  أ  ، وج بُّ

امج ُأح  ةا كج مج
ع  ط  ُموتج أج ب لج أجن  أج  قج

ف يس  كج نج كج ُة «. تَّى ُتبجار  ف قج انجت  ر  كج وج

ا  ي دا ادج صج طج ي  يجص   كج
ة  يَّ ِّ ىلج ال َبج

يُسو إ  بج ع  هج ذج . فج
ن ه  يُسو اب 

عج ع  اُق مج حج لَّمج إ س  ةا إ ذ  تجكج عج
ام  سج

 . ج ب ه 
يجأ يت 
: ل  ائ لةا ا قج هج

ن  ُقوبج اب  ع  لمت  يج ُة فجكج قج ف 
ا ر  مَّ أج يُسوج »وج

ُم ع  لِّ بجاكج ُيكج ُت أج ع 
م  د  سج إ ّنِّ قج

 . ايت  فج ب لج وج بِّ قج امج الرَّ مج كج أج كج
ُأبجار  ةا آلُكلج وج مج

ع  ط  نجع  يل  أج اص   وج
ي د  ي ب صج

ت ن  ائ الا: ائ  اكج قج أجخج

ُخ  نجم  وج غج ب  إ ىلج ال  هج ذ 
: ا  نجا آُمُركج ب ه  ا أج  مج

يل  يف  و  قج
ع  ل  مج ي اس 

ن  ا اب  يجني   فجاآلنج يج د  ن  ُهنجاكج جج
ذ  يل  م 
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 66ِ
 

يجأ ُكلج 
ب يكج ل  ا إ ىلج أج هج ج

ْض  تُح  ، فج بُّ
امج حُي  ةا ألجب يكج كج مج

ع  ط  ُهامج أج نجعج أجص  ى، فج زج ع 
نج امل  

ي ن  م  يِّدج جج

ات ه   فج ب لج وج كج قج كج تَّى ُيبجار  ه : «. حج ةج ُأمِّ قج ف  ر 
ُقوُب ل  ع  الج يج قج ُجل  »فج ي رج

ا ع يُسو أجخ  ذج ُر ُهوج عج ش  أج

لجُس  م  ُجل  أج نجا رج أج نجةا وج  لجع 
ف يس  ىلج نج ل ُب عج أجج  ، وج

ن  او  ُمتجهج  كج
ي نجي ه   عج

أجُكوُن يف  ن ي أجيب  فج ُسُّ ُربَّامج جيج

ةا  كج رج ُه: «. الج بج ُه ُأمُّ الجت  لج قج ب  ُخذ  يل  »فج هج اذ  ط  وج يل  فجقج و  قج
ع  ل  مج س 

ن ي. ا  ا اب  َّ يج ِّلج نجتُكج عج «. لجع 

هج  ذج ُة فج ف قج ت  ر  ذج أجخج . وج بُّ
بُوُه حُي  انج أج امج كج ةا كج مج

ع  ط  ُه أج نجعجت  ُأمُّ ، فجصج
ه  ج ألُمِّ ْضج أجح  ذج وج أجخج بج وج

ا  نجهج ُقوبج اب  ت  يجع  بجسج ل  أج  وج
بجي ت   ال 

ا يف  هج ن دج
انجت  ع  ي كج

ت  ةج الَّ رج
اخ  فج َبج  ال  ا األجك  هج

ن  يُسو اب 
يجابج ع 

ث 

ت   بجسج ل  أج ، وج رج غج ُب زج األجص  ال  ةج وج مج
ع  طجت  األجط  أجع  ى وج زج ع 

يجي  امل   د   ُجُلودج جج
ةج ُعنُق ه  الجسج مج  وج

ي ه   يجدج

 : الج قج  وج
ب يه  لج إ ىلج أج خج دج ا. فج هج

ن  ُقوبج اب  ع   يج
 يجد 
ت  يف  نجعج ي صج

ت  يب  »الَّ ا أج : «. يج الج قج ن  »فج ا. مج هأجنجذج

ن ي؟ ا اب  ن تج يج ُقوُب ألجب ي« أج ع  الج يج قج : فج ن ي. ُقم  »ه  تج م  لَّ امج كج ل ُت كج عج . قجد  فج ُركج يُسو ب ك 
نجا ع  أج

ي نجف ُسكج 
ن  كج ي  ُتبجار  كج

ي ل  ي د  ن  صج
ُكل  م  س  وج

ل  : «. اج  ن ه  اُق الب  حج س 
الج إ  قج ي »فج ذ  ا الَّ ا هذج مج

ن ي؟ دج يجا اب 
تجج 
تج ل  ع  ج : « أجْس  الج قج ج يل  »فج هلجكج قجد  يجّسَّ

بَّ إ  :  «.إ نَّ الرَّ ُقوبج يجع 
اُق ل  حج الج إ س  قج فج

يُسو أجم  الج؟»
ن ي ع  ن تج ُهوج اب  أج ي. أج

ن  كج يجا اب  م  ألجُجسَّ دَّ قج اقج «. تج حج ُقوُب إ ىلج إ س  ع  مج يج دَّ تجقج فج

 : الج قج ُه وج سَّ ، فججج
ب يه  ا ع يُسو»أج دج ي ن  يج يجدج نَّ ال 

لك  ، وج ُقوبج ُت يجع  و  ُت صج و  ف ُه «. الصَّ ر  ع    يج
ملج وج

 : الج قج ُه. وج كج بجارج ، فج
يه  ي  ع يُسو أجخ  يجدج تجني   كج رج

ع  تجا ُمش  انج  كج
ي ه  دج ن ي »ألجنَّ يج ن تج ُهوج اب  ل  أج هج

يُسو؟ : « ع  الج قج نجا ُهوج »فج : «. أج الج ف يس  »فجقج كج نج كج تَّى ُتبجار  ي حج
ن   اب 
ي د  ن  صج

م  يل  آلُكلج م  دِّ «. قج

ج  ْضج أجح  ، وج لج أجكج ُه فج مج لج دَّ قج بُوُه:  فج اُق أج حج ُه إ س  الج لج قج . فج بج ا فجّشج  ُه َخج را ي يجا »لج
ن  ل  بِّ قج م  وج دَّ قج تج

ن ي :  «.اب  الج قج ُه، وج كج ارج بج  وج
يجاب ه 
ةج ث  حج

ائ  مَّ رج ُه، فجشج لج بَّ قج مج وج دَّ تجقج ة  »فج حج
ئ  ا رج ي كج

ن  ُة اب  حج
ائ  ! رج ُظر  ان 
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ط كج اهللُ  ُيع  ل  . فج بُّ ُه الرَّ كج ارج د  بج ل قج ق  ن طجة   حج ةج ح  ث رج كج . وج ض  م  األجر  سج ن  دج
م   وج
 
ء امج ى السَّ دج ن  نج

م 

ُجد  لجكج  يجس  ل  ، وج كج
ت  وج خ  ا إل  يِّدا ُل. ُكن  سج

بجائ  ُجد  لجكج قج تجس  ، وج بجد  لجكج ُشُعوب  تجع  يُس 
. ل  َخج ر  وج

 ، نيج
ُعون  ل  نُوكج مج

يجُكن  الجع 
. ل  كج نُو ُأمِّ نيج بج

ك  ُكوكج ُمبجارج
ُمبجار   ... «وج

 ملسو هيلع هللا ىلصالوحي نزل عىل حممد  م يقولون بأنَّ افضة أّنَّ لامء الرَّ من ختاريف بعض عُ 

62ؓ عِّل حايبّ زل عىل الصَّ ن ينأفرتض ه من املُ وأنَّ  ،بالطأ ندنا وهؤالء ع، 

أو  ،رت عند اليهودة تكرَّ صَّ فالق   ،فلم يأتوا بجديد ،صارىسبة للنَّبالنِّ  هود ّيوهُ كُش 

عليهم  ،افضةلرَّ كام فعل ا ،♠كتبها اليهود ونسبوها ليعقوب  ،بمعنى أصّح 

 م  
 
 !ونما يستحقُّ  ن اهلل

ر ملبد سُيكرِّ  سقدَّ لكتاب املُ ، نشعر بأنَّ اة وغريهاصَّ هبذه الق   أ الغاية ُتَبِّ

! وال داعه سلك طريق الكذب والولكنَّ ،ياما وإن كان قصده سل ،فيعقوبالوسيلة، 

! ه فيستعملهيأخذ ّي مادِّ  َشء َبكةال وكأنَّ  ،قةمنه بالّسَّ أدري كيف أخذ الَبكة 

 كيف لوداع! هل اهلل ال يعلم؟! الب  هذه الَبكة وقد جاءتعطيه اهللوكيف يُ 

ة غري صَّ فالق   آخر يرتديه! ءَش ق بني شعر يده وأّي فرِّ ! وكيف مل يُ إسحاق ابنهيعرف 

 !قنعةوغري مُ  ، وغري منطقية،واقعية

 !كريمة   يا هلا من أْسة  

                                                           
م الرافضة. 62  هذا القول ال يؤمن به عوا
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ُ وأمّ  ،ويعقوب الكاذب، ارىصكام يقول النَّ - ستهرتعيسو املُ  هذه  !خادعةه امل

 !وءالسُّ  نسل  إالَّ ب أيتاألْسة لن ت

ُأوبجني  » ♠لنقرأ ما فعله ابن يعقوب   :22 / 35التكوين ، كام يف «رج

ض  » ل كج األجر 
اك ناا يف  ت  يُل سج

ئ  ا ج ْس 
انج إ  ثج إ ذ  كج دج حج عج أجنَّ ، وج طججج اض  بج وج ج ذجهج ُأوبجني  رج

يَّة  أجب يه   ةج ُْسِّ عج ب ل هج ئ يُل.مج ا ج ْس 
عج إ 
م  سج  «، وج

63قائالا  «أنطونيوس فكري»ص مُّ ق القُ علِّ يُ  : 

 ظّل  نا حدثت خطية رأوبني البشعة التي فقد بسببها البكورية والذيوهُ »

وقوله وسمع  ،(14/  49تك ) يعقوب يذكرها له بمرارة حتى فراش املوت

ئ  من وال الكالم. وا الزَّ ه كتم يف قلبه مرارة ال يمحوهلكنَّ ،مه مل يتكلَّ ل يعني أنَّ يإْسا

 «... علن ويُ إالَّ  لكن ليس مكتوماا  ،اءه فعل يف الفأنَّ  رأوبني ظنَّ 

ن عيسو كا إذا؟! وسقطات أوالدهسقطاته  يعقوب برغم كّل  ملاذا اختار اهللُ 

ممَّن هو أفضل  خال الكون حينها فهل ،كام يزعم النصارى اا وقاسي اا ووحشي اا تكَبِّ مُ 

 ته؟!اختيار شخص يليق برسال نهل اإلهل يف املسيحية عاجز عحاالا منهام؟! 

                                                           
 264تفسري سفر التكوين للقمص أنطونيوس فكري صفحة  63
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المِيفِاإلسالمِيعقوب  عليهِالسَّ

، وقد كان « اهللال إهل إالَّ » ،وحيدما من شهادة عند اهلل أعظم من شهادة التَّ 

ر أبناءه هبا وهو عىل فراش  ♠يعقوب  ة التَّوحيد، حتى أنَّه كان ُيذكِّ من أئمَّ

64تعاىل لاقاملوت،  : 

يَنِفاَلَِ▬ ِاْصَطََفِلَُكُمِادلِّ َ ِاّللي ِإ نَّ َّ ِبَِن  َِويَْعُقوُبِيَا ِبَن يه  ِإ بَْراه يُم ِب َها َوَوَّصَّ
ْسل ُمونَِ نتُمِم 

َ
وَأ ِإََلَِّ ْمُِكنتُْمُِشَهَداءِِ* َتُموُتنَّ

َ
َن يه ِأ َِيْعُقوَبِالَْمْوُتِإ ْذِقَاَلِبل  إ ْذَِحََضَ

يِقَالُواَِْنْعبُُدِإ لَـَهَكَِوإ لَـَهِآبَائ َكِإ بَْراه يَمَِوإ ْسَماع يَلَِوإ ْسَحاَقِ َتْعبُُدوَنِم نَِبْعد  َمِا
َواحِ  َوََنُْنِهَلُُِمْسل ُمونَِإ لَـهاِ   [133-132 : البقرة] ♂داِ 

يد الذي وحللتَّ  لدعوة البّش ،كتبه، وأنزل رسله فاهلل سبحانه وتعاىل أرسل

 .المالة والسَّ وإبراهيم ومويس وعيسى وحممد عليهم الصَّ  نادى به يعقوب

ِيُوُسُفِ»: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل ِالَْكر يم  ن 
ِابْ ِالَْكر يم  ن 

ِابْ الَْكر يُمِاْبُنِالَْكر يم 
ِإ بْرَِ ن 

ِإ ْسَحاَقِبْ ن 
الَمَُِعلَِِ-اه يَمِاْبُنَِيْعُقوَبِبْ  65«ْيه ُمِالسَّ

 شّتان بني ما يقوله اإلسالم وما تقوله اليهودية واملسيحية!

                                                           
 [133]البقرة :  64
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ام كالم يف اليهودية واملسيحية سارق! ويف اإلسالم الكريم ابن الكريم! أّيُّ 

الكتاب الذي  مّ أهمهم يف رشفهم؟ أنبياء اهلل ويتَّ  يجُسّب  الذي الكتاب هو هل !اهلل؟

 برأهم مما ُنسب هلم!

المِنوح َِ عليهِالسَّ ِ!ىرِويتعرَِّكَِْسِي
هبهلالك ا اه منفنجَّ  ،كل  بالفُ  مه اهللُ الذي كرَّ  ،♠ بّي نوح النَّ ! إيامنه وتقوا

 :تب الرسالة إىل العَبانينيالذي قال عنه كا

«  
ن  ُأُمور  ملج  عج

ي ه  يج إ لج
َّا ُأوح   ُنوح  ملج

ن  يامج ا  ب اإل  نجى ُفل كا بج ، فج افج ُد خج ع  جالجص  ُترج بج
ي ت ه ، بج ل 

 ِّ ل َب 
ا ل  ثا ار  ارج وج صج ج، وج

املج عج انج ال   دج
ب ه  سج فج ي حج

. الَّذ  ن  يامج  «بج اإل 

 :5/  2املجهول  قال عنه كاتب رسالة بطرس الثانية ♠نوح 

، إ ذ  » ِّ َب  ل 
ا ل  زا ار  ناا كج

ام  ا ثج ظج ُنوحا
ف  امج حج نَّ

ل  إ  لجبج ُطوفج بج ا جج ُفجَّ املج  ال  ىلج عج ا عج .انا  «ر 

 :66ّص تعليقاا عىل هذا النَّ «ماكدونالد وليم» املسيحي فّسِّ يقول املُ 

ا وحده» . لقد طلبوا ّب وجدوا نعمة يف عيني الرَّ ، مع أفراد عائلته، لكنَّ نوحا

ك، وهكذا عَبوا بأمان فوق عاصفة ل  ألنفسهم ملجأ، وحصلوا عليه داخل الفُ 

                                                           
 .1485وليم ماكدونالد , صفحة  –الزء الثالث  –تفسري الكتاب املقدس للمؤمن  66
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 «.غضب اهلل وسخطه

 :9 -6/  6 ♠ين عن نوح وعندما نقرأ يف سفر التكو

ض    األجر 
انج يف  ن سج لج اإل 

َُّه عجم  بُّ أجن نج الرَّ ز  تج ، فجحج فج يف  قجل ب ه  وج :  ،أجسَّ بُّ الج الرَّ قج ُو »فج أجحم 

انج  سج ن  ُتُه، اإل  لجق  ي خج
انج الَّذ  سج ن  ض  اإل   األجر 

ه  ج  ن  وج ُطيُور  ال عج  وج
ابجات  بَّ دج مج وج

جائ  عج هبج ، مج
 
ء امج سَّ

تُُهم   ل 
م  ن ُت أجّنِّ عج ز  دج ن   ،«ألجّنِّ حج جج ا ُنوح  فجوج مَّ أج بِّ وج ي نجي  الرَّ  عج

ةا يف  ل ي ،ع مج ا وج  مج
ه  : ُد هذ  ُنوح 

يجال ه    أجج 
ام الا يف  ا كج ارًّ ُجالا بج انج ُنوح  رج ارج نُ كج سج  .... وج

 
عج اهلل  وح  مج

ا يقول وبعده ،ب ملا يف األرض من فسادفحزن الرَّ : يقول ،الحظ أخي القارئ

 !عة هللاه يضع نوح يف خانة الطَّ كأنَّ ! وّب د نعمة يف عيني الرَّ وج ولكن نوح

 ... الكتاب املقدسأ ما فعله نوح حسب لنقر

 :27 – 18/  9يف سفر التكوين 

بُو  ام  ُهوج أج حج . وج افجثج يج ا وج اما حج ا وج اما  سج
ُفل ك  نج ال 

ُجوا م  رج ينج خج
ذ  نُو ُنوح  الَّ انج بج كج وج

أج ُنو تجدج اب  . وج ض  بجت  ُكلُّ األجر  عَّ  تجشج
 
ن  هُؤالجء

م  . وج نُو ُنوح  ُة ُهم  بج ثج  الثَّالج
 
. هُؤالجء انج ن عج ح  كج

ا.  ما ر  سج كج رج غج ا وج بجائ ه  يجُكوُن فجالَّحا
لج خ  ى دجاخ  تجعجرَّ رج وج

ك  ر  فجسج جم  نج ال 
بج م  رشج  ج وج أجب ّصج . فج

انج  ن عج بُو كج ام  أج ةج أجب يه  حج رج و  اُه عج عج ضج وج اءج وج دج ُث الرِّ افج يج ام  وج ذج سج أجخج ا. فج جا
ار  ه  خج ي  وج ج أجخج َبج أجخ  ، وج

امج وج  ه 
تجاف  ك  ىلج أج ا عج ج

لجم  ُيب ّص  . فج
 
اء رج وج ا إ ىلج ال  امُهج هج ج  وج امج وج ب يه  ةج أج رج و  ا عج ج رتج سج ، وج

 
اء رج وج يجا إ ىلج ال  شج مج
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 : الج قج غ رُي، فج نُُه الصَّ  اب 
لج ب ه  عج ا فج مج مج

ل  ، عج
ه  ن  َخج ر 

ظج ُنوح  م  تجي قج امَّ اس  لج . فج امج ب يه  ةج أج رج و  ُعون  »عج ل  مج

ب   عج ب دج ال  اُن! عج ن عج ت ه  كج وج خ   يجُكوُن إل 
: «. يد  الج قج اُن »وج ن عج يجُكن  كج ل  . وج ام  بُّ إ هُل سج ك  الرَّ ُمبجارج

. ُم  ا هلج ب دا يج  عج ل  ، وج ام  ن  سج
اك  سج  مج

ُكنج يف  يجس  يجافجثج فج
تجح  اهلُل ل  يجف 

ُم  ل  ا هلج ب دا اُن عج ن عج  «ُكن  كج

ن  !ّص ى َتاماا كام يذكر النَّ! فتعرَّ اا رشب المر وأصبح سكرا

 ّ  وجلَّ  ذه اهلل عزَّ نقأا من ؟! أهذّب عمة يف عيني الرَّ ؟ أهذه هي النِّأهذا هو الَب 

 خص  ش وكيف سينظر له كلُّ  ،ن حولهل كيف نظر له مج ن تتخيَّ أولك  ،من الغرق

َّ نَّ إ ،سقدَّ الكتاب املُ  يقرأ  وكيف اختاره اهلل  !هيفعل ما فعل  ومع هذاه الوارث للَب 

 ؟!هذا ويفعل كّل 

 :9حاح املذكور يف سفر التَّكوين، يف بداية اإلص أن ننسىوال جيب علينا 

بجن يه  » ا وج كج اهلُل ُنوحا بجارج :  وج ُم  الج هلج قج ُروا»وج ث م  .وج  أج ضج أُلوا األجر  ام  ُثُروا وج  «اك 

رد يف )تك ص الووالنَّ ،(1/  9)تك  ّص قارن بني هذا النَّ   :(25/  9ا

لج ب   عج ا فج مج مج
ل  ، عج
ه  ن  َخج ر 

ظج ُنوح  م  ي قج تج امَّ اس  لج غ رُي، فج نُُه الصَّ  اب 
: ه  الج ل ُعون  »فجقج ن عجاُن!  مج كج

ت ه   وج  يجُكوُن إل خ 
ب يد  ب دج ال عج  «.عج

 سج  قدو اا نوح بارك اهللُ وكيف يُ ! ؟وقد باركه اهلل من قبل نه نوحكيف يلع
 رج ك 

 !سقدَّ حسب الكتاب املُ  ذه بركة اإلهل؟! هل هىتعرَّ و
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المِنوح ِيفِاإلسالمِعليهِالسَّ
ن اليهودي هذا هو نوح حسب اإليام ى!وتعرَّ  رج ك  نوح سج  ،سقدَّ يف الكتاب املُ 

 وجلَّ  عزَّ  فلقد اصطفاه اهللُ  ،من اهلل ىصطفهو املُ  ،ولكن يف اإلسالم ،واملسيحي

 .بني البّش بني من

ِ▬ تعاىل: قال ِاْصَطََف َ ِاّللي َِوآلَِإ نَّ ِإ بَْراه يَم َِوآَل َِونُوحا  ِآَدَم ِىلَعَ ْمرَاَن ِع 
 [33:  عمران آل] ♂الَْعالَم نيَِ

غ دينه بلِّ  ليُ نا يصطفيه اهللوهُ  ،ىيسكر ويتعرَّ يف الكتاب  فشّتان بني هذا وذاك!

 .وجلَّ  وهذا فضل من اهلل عزَّ  ،اإلسالم للبّش

ْرَسلْنَاِ▬ :♠ وحقال تعاىل عن دعوة ن
َ
ِلََقْدِأ َِفَقاَلِيَاِقَوْم  إ ىَلِقَْوم ه 

 ِ نُوحا
َخاُفِعَِ

َ
ِأ َ َِغرْيُهُِإ ِّنِّ ْنِإ لَـه  َِماِلَُكمِمِّ َ يمِ اْعبُُدواِْاّللَّ َِعظ   ♂لَيُْكْمَِعَذاَبِيَْوم 

 [59:  األعراف]

ود، والملة ُج نشئ الوُ ه خالق الكون ومُ ألنَّ  ،فالملة األوىل دعوة إىل عبادته»

عىل انفراده وحده باأللوهية، فهي نفي وإثبات؛ نفي أن يكون هلم إهل  ّل انية تدُ الثَّ 

ْنِإ هَل َِغرْيُهُِ▬غري اهلل، ولذا قال:  ، أي ليس لكم من إهل غريه سبحانه، ♂َماِلَُكمِمِّ

ه ه الالق، وألنَّ من " الستغراق النفي، واملعنى: ليس لكم أي إهل يعبد غريه، ألنَّ " و



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 74ِ
 

 67«و صفاته، فهو املعبود وحده.ليس كمثله َشء يف ذاته أ

: ♠، حاكياا عن نوح ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   يف يوم احلجّش 

ا» تُوَنِنُوح 
ْ
ِنُوحُِِ:َفيَُقولُونَِِ،َفيَأ ِِ،يَا ْرض 

َ
ِاأل ْهل 

َ
ِإ ىَلِأ ُلِالر ُسل  وَّ

َ
نَْتِأ

َ
اَكِِ،أ وََسمَّ

َماِتََرىِإ ىَلَِماََِنُْنِف يهِ 
َ
اَِشُكور ا،ِأ َِعْبد  ُ َلَِتََرىِإ ىَلَِماِبَلََغنَاِ،اّللَّ

َ
َلَِتَْشَفُعِنَلَاِإ ىَلِِ،أ

َ
أ

َبِايْلَْوَمَِغَضب اِلَْمَِيْغَضْبِقَْبلَُهِم ْثلَهُِِ:َفيَُقولُِِ،َربَِّكِ َِغض   68«َرِّبِّ

 ذا الفضلنيا! وهبعوه يف الدُّ هم مل يتَّ ولكنَّ، ♠النَّاس يعرفون فضل نوح 

يف  ومل يمّل  ، َخسني عاماا دعاهم ألف سنة إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوملا ال وهو  !وجلَّ  من اهلل عزَّ 

ا  ،ّناراا دعوة قومه! فكان يدعوهم ليالا و ا وجهرا هم به حينام ءل استهزا وحتمَّ  ،ْسا

 كان يصنع الفلك!

ِم ْنُهِقَاَلِ▬قال تعاىل:  ُرواْ َِسخ  ِمِّنِقَْوم ه 
 
َِمأل َِعلَْيه  ََّماَِمرَّ َويَْصنَُعِالُْفلَْكَِوُُك

إ نَّاِنَْسِإ نِتَْسَخُرواِْ
 [38:  هود] ♂َخُرِم نُكْمَِكَماِتَْسَخُرونَِِم نَّاِفَ

َدا▬، قال تعاىل: بل وجادهلم كثرياا  ْكََثَْتِج 
َ
 ♂نَلَاقَالُواِْيَاِنُوُحِقَْدَِجاَدتْلَنَاِفَأ

 [32:  هود]
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75ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ة، قال تعاىل:  ِوَِ▬ويف النِّهاية، مل يؤمن معه إالَّ ق لَّ قَل يل   ♂َماِآَمَنَِمَعُهِإ َلَِّ

 [40:  هود]

 !يف دعوتم ♠بذله نوح الذي  املجهود ا لون تتخيَّ ألكم 

فينة، عوة، ويف األخري تعب وهو يصنع السَّ ع أساليب الدَّ وطال به األمد، ونوَّ »

يرى ابنه وهو يغرق  فينة، فحياته جهاد وتعب وتضحية، ثمَّ تعب وهو يقود السَّ  ثمَّ 

. وقد وجلَّ  يف ذات اهلل عزَّ  ♠له نوح ا حتمَّ هذا ممَّ  مع القوم الكافرين، كّل 

ك، ومع وحيد، ووقع فيهم الّشِّ م قد انحرفوا عن التَّ إليهم وهُ  ♠جاء نوح 

زمان ومكان، وهذا  ّشكني يف كّل هذا كانت هلم تأويالت يف رشكهم هذا كعادة املُ 

ا م كانوا يعتقدون أن وداا وسواعاا ويغوث ويعوق ونب طول الدال؛ ألّنَّ سبِّ مما يُ  ّسا

وا يتوسلكانوا قوماا صاحلني، ويقصدون بالتقرب إليهم أن يقربوهم إىل اهلل، وأن 

كانت مع أناس يظنون أّنم عىل احلق، وأن  هبم إىل اهلل.. إىل غري ذلك، فاملعركة إذاا 

ما عملوه هو الصواب، فهي أشق عىل الداعية من مواجهة قوم يعرفون أّنم عىل 

لكن األمد يطول مع من يتوهم ويظن أنه عىل احلق، ضالل، وإن كابروا وعاندوا، 

مع قومه أشد املعاناة، حتى نّصه اهلل سبحانه وتعاىل وأهلك  ♠فعانى نوح 

 69«القوم الكافرين.

                                                           
فر احلوايل بعنوان "أسباب تفضيل أويل العزم المسة عىل غ 69  ريهم" من مقال للدكتور سج



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 76ِ
 

 !ىِثالثِسنواتإشعياءِيتعرَِِّيبِيانلَِّ

 !ى أيضاا ملك األنبياءوُيسمَّ  ،«بولس العهد القديم»صارى يه النَّسمّ هذا النبي يُ 

70«دائرة املعارف الكتابية»فتقول  : 

ئيل » الذى حيمل  والسفر ،جيعاا  كملك عليهميَبز إشعياء بني جيع أنبياء إْسا

امن" عه هو "الالص باإليووموض ،كل اآلداب يفاسمه يعتَب من أروع ما كتب 

 «.فإشعياء هو بولس العهد القديم

ميش حافياا ين هي أاآلية ف ،! وياهلا من ُأعجوبةولقد آتاه اهلل بآية وُأعجوبة

ة ىوُمعرَّ   :4-3/  20سفر إشعياء ! لنقرأ ما ورد يف الث سنواتث ملُدَّ

 : بُّ الج الرَّ قج ى وج »فج يجاُء ُمعجرًّ ع  ي إ شج
ب د  ى عج شج امج مج ُجوكج ُأع  ، آيجةا وج ني 

ن  ياا ثجالجثج س 
اف   بجةا حج

ىلج ُكوشج  عج ج وج ّص 
ىلج م  ب يج  ،عج ورج سج شُّ ُك أج

ل  ا يجُسوُق مج ذج يجانج هكج ت 
ف  ، ال  الجءج ُكوشج جج ج وج ّص 

 م 

ُشويف   ك  مج اةا وج ُحفج ةا وج ا ، ُعرج ُيوخج الشُّ يااوج ز 
تجاه  خ  .  األجس  ج ّص 

  
 مل

قاا  «تادرس يعقوب ملطى»ص مُّ يقول القُ  71عىل هذه املعجزة املُبهرةُمعلِّ : 

كاهلم عىل مّص بهم عىل اتِّ  قلوهبم ويؤنِّ غريِّ ويُ  ،ك مشاعر شعبهرِّ أن حُي  أراد اهللُ »
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77ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ة ثالث دَّ رياناا حايف القدمني ملُ عب عُ لذا طلب من نبيَّه أن يميش أمام الشَّ  ،وكوش

وكوش حني يسبيهام آشور ويقود  عام سيحل بمّص ةوَّ بُ ليكون هو نفسه نُ  ،سنوات

ة حفاة األقدام ومكشويف األستاه ا عرا صار إشعياء نفسه آية ..  ُعظامئهام للسبي عبيدا

ناظريه من أجل ما حّل به، وذلك ألجل خالص شعبه  به كّل  ئيستهزوأعجوبة 

 «.ومنعهم من االتكال عىل فرعون مّص

72تعليقاا عىل هذه املعجزة «دائرة املعارف الكتابية»وتقول  : 

صحاح العّشون زحف ْسجون عِّل مّص وكوش وحيتوي عِّل ويصف اإل»

 ىعرَّ فبسريه مُ  ،وكوش مّص عن انتصار أشور عىل - يف صورة رمزية -نبوة متّصة 

 وسيلة الَّ إم شعب أورشليم أن حصار أشدود ليس علِّ حاول أن يُ  ،ثالث سنني وحافياا 

 ،ّص يف أورشليماملنحازون مل ه ملن احلامقة أن يستمرّ وأنَّ  ،لغاية يف خطة محلة ْسجون

 «.مّص ملتمسني العون منها اد عىليف تشجيع االستن

ىل أنَّه حدث ع، َشء يؤمن به النَّصارى ة ثالث سنواتدَّ فميش إشعياء عارياا ملُ 

 ىرَّ ه حدث وتعنَّ أ إالَّ  ،آخر ءإشارة ليشوإن كان سبب ذلك تارخيي حقيقي، 

 ! كمعجزة وآية ...
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 78ِ
 

 «طبيقيلتَّ فسري االتَّ »ويقول أيضاا 

73عجزة املُبهرةعن هذه املُ  : 

ل كان أمر اهلل إلشعياء أن يتجوَّ »

وهو اختبار  ،سنواتة ثالث دَّ ملُ عارياا 

م طلب اهلل من إشعياء أن يقو..  ّل ُمذ  

 «بأمر يبدو ُمزياا وغري منطقي...

 :وإليكم صورة من الكتاب

 

 ثالث سنوات ماشياا يف ى فعالا إشعياء تعرَّ  نَّ د عىل أؤكِّ فاسري املسيحية تُ فالتَّ 
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79ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

رعالشَّ  يميش عارياا وحافياا ثالث  !سقدَّ و ملك األنبياء يف الكتاب املُ ! وهذا هوا

ءا ا؟! أليس هذا قلعا هذا ! هل يقبلسنوات وبأنبياء اهلل عليهم  وجلَّ  باهلل عزَّ  ستهزا

نبياء قليل واالستهزاء باألشكيك والتَّ التَّ  هو ليس اهلدف ،ولكن كام ذكرت! المالسَّ 

 !شكيك يف اهلل تعاىل نفسهي هو التَّ اهلدف احلقيق إنَّ  بل حسب،ف

  



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 80ِ
 

ِاذهبِوخذِنلفسكِامرأةِزنا!ِ:هلوشعُِبِالرَِّقالِ
اا من الكتاب ، فالُعنوان منقول حرفينوان وال تنزعجب كثرياا من العُ ال تتعجَّ 

س!  املُقدَّ

ل آية نزلت من القرآن الكريم عىل نبينا حممد  وهي، ملسو هيلع هللا ىلص كّل ُمسلم يعرف أوَّ

ِ▬ :تعاىل ، قالقسورة العل من اآلية األوىل
ْ
ِاْقرَأ  ♂َربَِّكِاَّلَّ يَِخلََقِب اْسم 

 وكّل ُمسلم يعرف فاحتة القرآن الكريم:

ِالرَّح يمِ ▬ الرَّْْحن  َِ*ِِِمْسِبِاهللِ 
ْ
ِالَْعالَم نيَِاْل َربِّ  ِ  ♂ْمُدِّللي

الة بالصَّ  «عهوش» نبيهاهلل ! فلم يأمر األمر خيتلف ،سقدَّ كن يف الكتاب املُ ول

ة زنا ،كاةأو الزَّ   !ههلل لا من أمر كان أّول وهذا! ولكن أمره بأن يأخذ امرأ

 :2/  1 ورد يف سفر هوشع ّص النَّ

 ، عج بُّ ُهوشج لَّمج الرَّ ا كج لج مج عج أجوَّ ُوشج
بُّ هل  ناى»: قجالج الرَّ جةج ز  أ رج كج ام 

ب  ُخذ  ل نجف س   اذ هج

ناى الجدج ز  أجو  ةا اوج كج ار  ناى تج نجت  ز  د  زج ضج قج بَّ ، ألجنَّ األجر  رج ب ن تج  ،«.لرَّ ذج ُجومج أجخج بج وج هج ذج فج

ب لج  ، فجحج ي مج ب الج
ناا..د  ُه اب  ت  لج دج لج وج  ت  وج

س ُمكابر ُيدافع  إالَّ  معناه نكرلن يُ و ،وحُض يف غاية الوُ  نّص  عن الكتاب املُقدَّ



81ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

سة التي تسلَّموها من اليهود  د تَبير ما وجدوه يف ُكُتبهم املُقدَّ دفاعاا أعمى، ملُجرَّ

عوا أنَّ اهلل ُسبحانه وتعاىل أمر  أعداء اهلل! وكيف ال يكونوا أعداء اهلل وقد ادَّ

 بالفحشاء! األمر بالفحشاء!

َشةِ َِفَعلُواَِوإ َذا▬قال تعاىل:  ُِِآبَاَءنَاَِعلَْيَهاِوََجْدنَاِقَالُواِفَاح  َمَرنَاَِواّللَّ
َ
ِۗ  ِب َهاِأ

َِِإ نَِِّقُْلِ ُمرََُِِلِِاّللَّ
ْ
َتُقولُونَِِۗ  ِب الَْفْحَشاء ِِيَأ

َ
ِِأ  ♂َتْعلَُمونَََِِلَِِماِاّللَّ ِِىلَعَ

 [28: األعراف]

ون بالفواحش واآلثام املنسووكالعادة بة ألنبياء بني ، نجد أنَّ املسيحيني يتحجَّ

نا املنسوبة لداود  ئيل زوراا وهُبتاناا، مثل فاحشة الزِّ فر املنسوب ، والك♠إْسا

نم املنسوب هلارون ♠لسليامن  ، وهكذا يقولون أنَّ ♠، وصناعة الصَّ

ى هي أنَّ هوشع كذلك ليس أفضل حاالا من إخوته األنبياء، ولكن املُشكلة الُكَب

ة زانية كان بأمر  من اهلل ُسبحانه وتعاىل! اذ هوشع المرأ  اختِّ

و الكتاب فّسِّ لنقرأ ما يقوله مُ  ،وحتى ال نكون ُمتحاملني عىل هذا اإليامن

74نجد اآليت «سقدَّ طبيقي للكتاب املُ فسري التَّ التَّ »، ففي ةصَّ س عن هذه الق  قدَّ املُ  : 

ب له متاعب سبِّ وتُ  ،واجنة لعهد الزَّ واج من امرأة غري أميهوشع بالزَّ  بُّ أمر الرَّ »

مكننا هكذا يُ  ،اق آخرينّش وكام فقدت جومر اهتاممها هبوشع وجرت وراء عُ  ،ريةكث
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 82ِ
 

 «.ّب ة بالرَّ ة تقديرنا لعالقتنا الاصَّ أن نفقد بسهول

 :75فرمة السِّ قدِّ فسري نفسه يف مُ ويقول التَّ 

ما ي و حيكوه ،واقعية مأساوية وحقيقية ّب ة ُح صَّ سفر هوشع عبارة عن ق   إنَّ »

ذ فقد أخ ،وسهورد فعل عر اهلل لشعبه ّب ة ُح صَّ عن ق   ،وزوجته اّب ة الشَّ صَّ وراء ق  

 «العهد وكان اهلل أميناا له.

 :76«يوسفصموئيل » ّس ويقول الدكتور الق  

صحاحات إل ثالثة ثِّ والتي َتُ  ،جومر ة زواج هوشع منصَّ ق   يرى البعض أنَّ »

شكالت يف الكتاب أعقد املُ  ،فرمن السِّ 

فنقرأ الكلامت  ،س عىل اإلطالققدَّ املُ 

 :إىل هوشع قائالا  بُّ م هبا الرَّ التي تكلَّ 

ة زنى وأوالد اذ لنفسك ُخ "اذهب  مرأ

ج هوشع النبي من وتزوَّ  ،زنى"

 «جومر...
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83ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 

 : 77«دائرة املعارف الكتابية»وتقول 
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 84ِ
 

ص و مس وح الشَّ ُض ية ورصحية وواضحة وُ وّ دمُ قاهلا  «أنطونيوس فكري»الُقمُّ

 :78ّص تعليقه عىل هذا النَّيف  هاريف كبد النَّ

 

الغالبية من  يأولكن هذا ر ،ينفّسِّ هذه املجموعة فقط من املُ  رأيهذا ليس 

 :79قائالا  «تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ ده القُ وهذا ما أكَّ  ،صارىي النَّفّسِّ مُ 

مل ، صحاح الثالثاإلو ،صحاحما ورد يف هذا اإل ارسني أنَّ من الدَّ ة لَّ يرى ق  »

وطهم قُ ف عن بشاعة ُس عب للكشة رمزية، قدمت للشَّ صَّ د رؤيا أو ق  رَّ جُم  ن إالَّ كُ يج 
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85ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

فهم عن عبادة اهلل احلّي  س معه، قدَّ عوض االلتزام بالعهد املُ  ،وخيانتهم له ،وانحرا

ا إيَّ قدِّ هم إليه مُ أن يردّ  ويودّ  ،ه فاهلل يطلبهمومع هذا كلّ  غالبيّة  غري أنَّ م؛ اهُ سا

اهلل أراد أن خيتَب النبي املرارة  وأنَّ  ،نا هو حقيقة واقعةما جاء هُ  ارسني يرون أنَّ الدَّ 

ئيل، ويعلن للبّشّية مدى رعاية اهلل وحبه الشَّ  ديدة معه بسبب انحراف إْسا

 «.لإلنسان

ات وقوع ما ُّيّمنا هو إثب ولكن ،ء آخرليش ّص النِّ يرمز قد يكون :ملحوظة

واج، وقد ج واج من زانية، مع استمرار خيانتها لزوجها بعد الزَّ ئنا باملراجع التي الزَّ

ح بأنَّ الزواج من زانية تّم فعالا.  ُتّصِّ

ِداعرتاضِوالرَِّ
رد يف أوّ  ّص النَّ أنَّ يزعم البعض  ل الوا

ة زانية» عبارةوحتديداا  ،سفر هوشع ال ، «امرأ

 العَبي كام ّص لنقرأ النَّ  !احلقيقي انالزِّ تعنى 

 عريب - عَبي العهد القديم»يف كتاب  ردو

80«ورطُ ترجة بني السُّ  :  
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 86ِ
 

 

د أن ُيراجع كال عىل القارئ، وّص النَّ أكثر من ذلك يف هذا  طيلأُ لن  مي ليتأكَّ

ة نقِّل، هيَّا قبل أن تأيت اللَّحظة التي تقول فيها:  ِيَِ▬من صحَّ ِاِيَلْتَِن  َيَاِت  ْمُتِْل   ♂قَدَّ

 رج  فاحلياة احلقيقية هي التي تأيت بعد املوت! ،[24 :الفجر]
 !عاجج ُترج  ن  أ لج ب  ع قج اج 

  



87ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِإلسالمِوتزنيهِاألنبياءا
س لُيعلِّم أبناءك. هل  رت أن تأيت بُمدرِّ س صفاته سختيَّل معي أنَّك قرَّ تأيت بُمدرِّ

بع  س؟! بالطَّ  .الكصفات أنبياء الكتاب املُقدَّ

ف خيتار اإلهل إذا كان اإلنسان ال يرىض أن خيتار مثل هذه االختيار السيئة، فكي

 مثل هذه االختيارات؟!

عاىل عن سوء تبارك وت ه اهللج س احلقيقي هو الكتاب الذي ُينزِّ قدَّ الكتاب املُ 

لرسول ه ابجاء  الكتاب الذي ،رآن الكريمهو القُ ، وهذا الكتاب اختياره ألنبيائه

، ملسو هيلع هللا ىلصة نبينا الكريم ، فلو أنَّ إنساناا ُمنصفاا قرأ القرآن العظيم، وُسنَّملسو هيلع هللا ىلصد الاتم حمم

صق هبم لال تُ ف ،سرية عطرة لألنبياء عليهم صلوات اهلل وسالمه بحيادية، لوجد

 .م واالفرتاءاتهج التُّ 

يَّت نَاِ▬ :♠إبراهيم قال تعاىل عن  ِلََكَِوم نِذُرِّ ُِمْسل َمنْي  َِواْجَعلْنَا َربَّنَا
َكنَاَِوتُْبَِعلَيْنَاِإ نَِّ ر نَاَِمنَاس 

َ
ََّكِوَأ ِل ْسل َمة  ِم  ة  مَّ

ُ
نَتِاتلَّوَّاُبِالرَّح يمُِأ

َ
 ♂َكِأ

 [128: البقرة]



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 88ِ
 

81علَّق عىل هذه اآلية الكريمة قائالا  «حممد متويل الشعراوي»الشيخ  : 

يا رب أنت  :نوكانا يقوال ،عاء إبراهيم وابنه إسامعيليف هذه اآلية الكريمة دُ »

نا اكتفينا ك أنَّ وليس معنى ذل، أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا ما أمرتنا

َّ  ،بتكليفك لنا نَاَِربَِّ▬. اتات ومرَّ كليف منك مرَّ نا نريد أن نذوق حالوة التَّ ألن
ِلََكِ ي من مكن أن ينتهاإلنسان ال يُ  ورنا إليك. إنَّ مُ أُ  م كّل سلِّ نُ  ♂واجعلناُِمْسل َمنْي 

جد فيه وو ،كليف إذا كان قد عشق حالوة التَّ غريه إالَّ  تكليف ليطلب تكليفاا 

ام لَّ كُ ،  الزاء عليه إذا استحْضكليف إالَّ يف التَّ  وال جيد اإلنسان استمتاعاا ، استمتاعاا 

 «د.ل فطلب املزيمج تظره عىل هذا العج عيم الذي يناستحْض النَّ عمل شيئاا 

 يا له من تكريم!

 ؟!جلَّ و س عن أنبياء اهلل عزَّ قدَّ الكالم مما قاله الكتاب املُ  أين هذا

 :♠ عن موسىقال تعاىل 

ِن ْعَمَةِاّللي َِعلَْيُكْمِإ ْذَِجَعَلِف يُكْمِ▬ ِاْذُكُرواْ ِقَْوم  ِيَا َوإ ْذِقَاَلُِموىَسِل َقْوم ه 
اِلَْمِيُِ َوآتَاُكمِمَّ لُوَكِ  نب يَاءِوََجَعلَُكمِم 

َ
نِأ مِّ َحداِ 

َ
ِأ  [20:  املائدة] ♂الَْعالَم نيَِْؤت 
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89ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِ▬قال تعاىل: و َِوب َكالَِم  ِب ر َساَلَِت  ِانلَّاس  ِاْصَطَفيْتَُكِىلَعَ ُِموىَسِإ ِّنِّ قَاَلِيَا
اك ر ينَِفَُخْذَِماِآتَيِْ َنِالشَّ  [144:  األعراف] ♂تَُكَِوُكنِمِّ

82«ين القاسميحممد جال الدِّ »يقول الشيخ  : 

ِ▬أي اخرتتك عىل أهل زمانك، وآثرتك عليهم » َِوب َكالِم  أي:  ♂ب ر ساَلِت 

ِآتَيْتُكَِ▬وبتكليمي إياك  ِما أي ما أعطيتك من رشف النبوة واملناجاة  ♂فَُخْذ

اك ر ينَِ▬  «النعمة يف ذلك. أي عىل ♂َوُكْنِم َنِالشَّ

83«حممد متويل الشعراوي»ويقول الشيخ  : 

ها َشء نفردة، وبني اصطفاء يف رسالة ومعمُ ناك فرق بني اصطفاء رسالة هُ »

 ،س لتالميذدرِّ إذا جئت كمُ ف -هلل املثل األعىل و -زائد، وأرضب هذا املثل 

لاما وزجاجة قأعطيت الثاّن  وأعطيت واحداا منهم هدية عبارة عن قلم كمكافأة، ثمَّ 

باجتامع ر ل هبدية القلم، واصطفيت اآلخلميذ األوَّ حَب، أنت بذلك اصطفيت التِّ 

اصطفى  سالة كامنا ملوسى بالرِّ قلم وزجاجة حَب يف هدية واحدة. واالصطفاء هُ 

 «.ل باإلضافة إىل رشف الكالمُس غريه من الرُّ 
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 90ِ
 

ِاْذُكْرِ▬ :♠ عن عيسىقال تعاىل و َِمْريََم ِاْبَن ِع يىس ِيَا ُ ِاّللي ِقَاَل إ ْذ
يَّدت َكِ

َ
ت َكِإ ْذِأ َ َِوادل  َِعلَْيَكِوىلََعَ َِوَكْهالِ ن ْعَميت  ِالَْمْهد  ِتَُكلُِّمِانلَّاَسِيف  ِالُْقُدس  ب ُروح 

َِكَهْيئَة ِ ني  ِالطِّ ِم َن ََِتْلُُق َِوإ ْذ جن يَل ِوَاإل  ِوَاتلَّْوَراةَ  ْكَمَة
ْ
َِواْل ِالْك تَاَب َِعلَّْمتَُك َوإ ْذ

كِْ
َ
ِاأل َِوتُِْب ئُ ِب إ ْذِّن 

َِطرْيا  َِفتَُكوُن ِف يَها َِفتَنُفُخ ِب إ ْذِّن  رْي  َِوإ ْذِالطَّ بَْرَصِب إ ْذِّن 
َ
َمَهَِواأل

َِفَقاَلِاَّلَّ يَنِ ْئتَُهْمِب ابْلَيِّنَات  ائ يَلَِعنَكِإ ْذِج  ِإ ْْسَ َِوإ ْذَِكَفْفُتِبَِن  ر ُجِالَْموََتِب إ ْذِّن 
َُتْ

ب نيِ َكَفُرواِْم ْنُهْمِإ نِْ ِم  ْحر  س   [110:  املائدة] ♂َِهـَذاِإ َلَِّ

 ،من اهلل دفهو مؤيَّ  ،سده بروح الُقدُ إذ أيَّ  ،♠م عيسى كرَّ  وجلَّ  فاهلل عزَّ 

 قول نبينا ولعلَّ  ،السالم ه مريم عليهامواصطفاه واصطفى أمَّ  ،عجزاتوآتاه اهلل مُ 

84صارى حيث قالزعمه النَّيما  عىل كلِّ  رد   ملسو هيلع هللا ىلص : «ِ ُِتْطُروين  َِِلَ ْطرَت 
َ
ِأ َكَما

نَاَِعْبُدهُِِ،انلََّصاَرىِاْبَنَِمْريَمَِ
َ
َماِأ إ نَّ

َورَُسوهُلَُِفُقوِ،فَ  ِ  .«لُواَِعبُْدِاّللَّ

س دُ وح القُ الرُّ  د منه مؤيَّ نَّ أفليس معني  ،يفّ  ا ال تغالو :عنيت «تطروّن»وعبارة 

 !داإلهل ال يؤيَّ  ألنَّ  ،اا إهل ه بّش رسول وليسد أنَّ ذاته يؤكِّ  أييد يف حدِّ د! فالتَّ ه ُيعبج نَّ أ

ا فيام خُيّص املُعجزات،  قهم صدِّ ! فكيف يُ وجلَّ  أنبياء اهلل عزَّ  فهذا حال كّل أمَّ

مهم ة عليهم؟! أقوا  بدون ُمعجزات من اهلل عزَّ وجلَّ تكون ُحجَّ

 ْكَمةََِوإ ْذَِعلَّْمتَُكِالِْ▬: قوله تعاىلو
ْ
، ُتبنيِّ بشكل  قاطع  أنَّه ليس ♂ك تَاَبَِواْل
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91ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 م؟!ن يتعلَّ أ فكيف إلهل  إهلاا، 

ِاألنبياءِأفضلِخلقِاهلل
 .أن جعل األنبياء أفضل خلق اهللعزَّ وجلَّ  اهلل كرممن  هإنَّ 

َيَشاءِ▬ تعاىل:قال  نِن َِمي ِنَْرفَُعَِدرََجات  ِقَْوم ه  تُنَاِآتَيْنَاَهاِإ بَْراه يَمِىلَعَ َوت لَْكُِحَجي
َِعل يمِ  َِربَيَكَِحك يم  اَِهَدْينَا*ِِإ َني ِإ ْسَحاَقَِويَْعُقوَبِلُُكَِهَدْينَاَِونُوح  م ْنَِِووََهْبنَاِهَلُ

َِداُوَدِوَِ يَّت ه  ي وَبَِويُوُسَفَِوُموىَسَِوَهاُروَنَِوَكَذل َكِجَنْز يِِانَِمَِيُِْسلََِقْبُلَِوم ْنُِذرِّ
َ
وَأ

ن نيَِ ِِالُْمْحس  اْل  نيَِ* ِالصَّ ِم َن ُُِك  َِوإ يْلَاَس َِوع يىَس ََيََْي َِو َِِوَزَكر يَّا َوإ ْسَماع يَلِ*
ِ اَِولُُكًّ ِالَْعالَم نيََِِوالْيََسَعَِويُونَُسَِولُوط  لْنَاِىلَعَ  [86 - 83: األنعام] ♂فَضَّ

ون اهلل ن وكل ما داألنس وال ،أن جعلهم أفضل العاملني ،كريمهذا هو التَّ 

واألفعال  انزِّ االتام بالبوليس  ،فضيلريم والتَّ كالتَّ  يكون هكذا .بحانه وتعاىلُس 

اإلسالم جاء ف ،صارىاليهود والنَّب تُ نيئة التي ُيوصف هبا األنبياء يف كُ شينة والدَّ املُ 

 هبم. يقلة التي تحيحالصَّ  مكانتهمووضعهم يف  ،وأنصف هؤالء األنبياء ،باحلّق 

تبليغ  عصمهم يفو ،يف الكبائر وعقُ بحانه وتعاىل حفظ األنبياء من الوُ اهلل ُس  إنَّ 

سالة،  اظاا عىل مكانتهم وحف ،وهو ما تفرد به األنبياء عن سائر البّش تكرياما هلمالرِّ

مهم  !جاؤوا هبا اموية التيسالة السَّ واحرتاماا للرِّ  ،بني أقوا



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 92ِ
 

 :85«البيان يف مقاصد القرآن»يف تفسريه  «الق نّوجي حممد»يقول الشيخ 

«▬ِ ِالَْعالَم نيََِولُُكًّ ِىلَعَ لْنَا ة عىل عاملي وَّ بُ لناه بالنُّ فضَّ  واحد   وكّل أي ، ♂ِفَضَّ

 تج س  معرتضة. ويج ، والملة زمانه
ياء أفضل من األنب إنَّ هبذه اآلية من يقول:  ّل د 

 «.ئكةفيدخل فيه املال ،العامل اسم لكل موجود سوى اهلل ألنَّ  ،املالئكة

 جيعاا، لُس اهلل تعاىل أرسل هؤالء الرُّ  نَّ أسلمني نؤمن نا كمُ نَّ أ ّك وال شج 

 .لهُس من رُ  ق بني أحد  نفرِّ فال ُ

ِ ▬ قال تعاىل: ِب اّللي ِآَمَن ُُِك  َِوالُْمْؤم نُوَن بِّه  ِم نِرَّ ِإ يَلْه  نز َل
ُ
ِأ ِب َما ِالرَُّسوُل آَمَن

ِ َِوُكتُب ه  ِر ُسل هِ َوَمآلئ َكت ه  ن ِمِّ َحد 
َ
ِأ ِبنَْيَ ُق ُِنَفرِّ َِلَ َطْعنَاَِِورُُسل ه 

َ
ِوَأ َِسم ْعنَا َوقَالُواْ

ريُُِِغْفَرانََكِ  [285:  البقرة] ♂َربَّنَاَِوإ يَلَْكِالَْمص 

 :86«املنتخب»وقد ورد يف تفسري 

ون م يُ وهُ له، ُس به ورُ تُ منهم آمن باهلل ومالئكته وكُ  كل   ،آمن معه املؤمنون» سوُّ

دوا له، وأكَّ ُس من رُ  ق بني أحد  فرِّ قائلني: ال نُ  ،اإليامن هبم وتعظيمهم ل اهلل يفُس بني رُ 

                                                           
طف اهلل احلسيني لفتُح البيان يف مقاصد القرآن ملؤلفه أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن عِّل ابن  85

نَّوجي )املتوىف:   .186ـه( املجلد الرابع صفحة 1307البخاري الق 

عىل للشئون املنتخب يف تفسري القرآن الكريم تأليف لنة من علامء األزهر الصادر عن املجلس األ 86

 .69اإلسالمية صفحة 
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خطاهبم: ربنا سمعنا تنزيلك  يفجهني إىل اهلل تَّ مُ  ساّنبقوهلم اللِّ  يإيامّنم القلب

 «املصري واملرجع. وحدك حكم واستجبنا ملا فيه، فامنحنا مهللا مغفرتك، وإليكاملُ 

أنبياء  بنييس منلو ،هون عن الكبائرنزَّ مُ  وجلَّ  ل اهلل عزَّ ُس رُ  نَّ ونحن نؤمن بأ

 فر مثالا!كأو قتل أو  زنامن  ُسبحانه وتعاىل اهلل

 :87رمحه اهلل «ابن تيمية»شيخ اإلسالم  قال

ن  ا» ُصوُمونج عج ع  جن ب يجاءج مج لج ب أجنَّ األ  و  قج إ نَّ ال  ُل أج فج و  ر  ُهوج قج
ائ  غج ر  ُدونج الصَّ

بجائ  ثجر  ل كج ك 

م   الج س   اإل  
 
ء امج ئ ف   ،ُعلج ا وج يع  الطَّ

جج  ُه قج  ،وج تَّى إنَّ م  حج الج ل  ال كج ه  ر  أج ثج ك  ُل أج رج  ،و  كج امج ذج ن   كج جسج بُو احل  أج

ة   اآلمدي يَّ ر  عج جش  ثجر  األ  ك  ُل أج و  ا قج ذج نَّ هج ي   ،أج ُهوج أج ج وج احل  ري  وج
س  ل  التَّف  ه  ثجر  أج ك  ُل أج و  ا قج يث  ضا د 

 
 
اء هج ُفقج ال  جئ   ،وج األ   وج

لجف  ن  السَّ ن ُقل  عج   يج
ل  ُهوج ملج اب ع  بج تج نيج وج

التَّاب ع   وج
ة  ابج حج الصَّ  وج

ة  ا مَّ م  إالَّ مج يه 

ذج  ُق هج
ف  ا لج ُيوج و  قج  «.ا ال 

 :88رمحه اهلل «هبيين الذَّ الدِّ »اإلمام شمس  وقال

ا ذج » ال مج ُيقج ن   هُ تُ ر  كج فج ُهور   عج ُم  يز   ال   جتج و 
ك عج  يف 

ل  جن ب يجاء كج ىلج ذج ُ فج  ،بذ   األ   تَّ م مُ أّنَّ
 ونج قُ ف 

                                                           
م 1995يف جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية صادر عن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الّش 87

 .319املجلد الرابع صفحة 

ذهبي حققه حُمب كالم أهل الرفض واالعتزال لإلمام شمس الدين ال يف نقضاملنتقى من منهاج االعتدال  88

 .155صفحة الدين الطيب 
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 ىلج عج 
 ص   ع 

ة  م مج الج م السَّ لجي ه  جن ب يجاء عج الجة األ  يغ الرسج
 تجب ل 

بجةوطاعتهم ، يف 
اج  ن د  ،وج إ الَّ ع 

ج ر  ا جوج ُهور جُي  ،ال  ُم  ال  ائ ر ونج زُ وِّ وج غج م الصَّ ي ه  لج ُم  الج يُ وج  ،عج ّنَّ ارُّ قج أج ي هج لج  «.ونج عج

 :89«ابن الوزير حممد القاسمي»ويقول 

« ُ ومستند  ،سلمون عىل عصمة األنبياء من الفواحش والكبائر املوبقاتأجع امل

العقل مع  ومنعها غريه بدليل ،المهور يف ذلك اإلجاع هو مذهب القايض أيب بكر

م ف أّنَّ سحاق. وكذلك ال خالإواختاره األستاذ أبو  ،وهو قول الكاّفة ،اإلجاع

 «.سالة والّتقصري يف التّبليغمعصومون من كتامن الرِّ 

ه ال هذا كلُّ ! يصنع األصنام يزّن، أو نبي  يكفر ونبي   فليس عندنا ،هكذا نؤمن

اىل الذي اختارهم! وال فهو تع ،أنبياءه وجلَّ  عزَّ  م اهللُ فلقد كرَّ  ،ود له يف اإلسالمُج وُ 

ال  وجلَّ  واهلل عزَّ  ،البابا يستطيع اختيار آباء الكنيسة صارى بأنَّ نعتقد كام يؤمن النَّ

 !أن خيتار األنبياء الذين يليقون بلرسالته يستطيع

                                                           
م  89 اس  ن  ُسنَّة  أيب القج بِّ عج وُض البجاسم  يف الذِّ ُ  -الرَّ ىلَّ اَّللَّ لَّمج صج سج  وج

ي ه  لج توىف البن الوزير حممد القاسمي امل – عج

 .231لد األول صفحة ـه, قدمه الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد دار عامل الفوائد للنّش والتوزيع املج840
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ِ!ايلهودِهللِتعاىلِيفِالعهدِالقديموصفِ
فام  ،أنقلا إليك ممَّ  أ  أبرمهللا إّنِّ  :قول بدايةا أ ،قبل أن أكتب يف هذا الفصل

ج   هلم يمنِّ دعوةا و ،صارىاليهود والنَّ هتقد توضيحاا ملا يعيف هذا الفصل إالَّ  عُت رشج

 ،اإليامن ب حّق اتكمن  بام أنزلتج  ويؤمنوا  ،اإليامن ا بك حّق ليؤمنويا رّب،  كام أمرتنا

 .عليهم صلوات اهلل وسالمه ،لُس رُ ن م وما أرسلتج 

ُسبحانه  هللعىل وجه األرض أساء اعتقادي وإيامّن هو أنَّه ال يوجد كتاب آخر 

 .سقدَّ كام أساء الكتاب املُ وتعاىل 

ِالَْمل ُكِ▬قال تعاىل:  ُ َق َِفتََعاىَلِاّللَّ
ْ
 [114: طه] ♂اْل

يَاَمة َِوَماِ▬وقال تعاىل:  َقبَْضتُُهِيَْوَمِالْق  ْرُضَِْج يعاِ 
َ
وَاأْل ِقَْدر هِ  َِحقَّ َ قََدُرواِاّللَّ

ُِسْبَحانَهُِ ِب يَم ين ه  ماَواُتَِمْطو يَّات  اِيَُّْش ُكونََِوالسَّ  [67: الزمر] ♂َِوَتَعاىَلَِعمَّ

 تدى ...واجعلهم سبباا ملن اه ،هبم واهد   ،ستقيماملُ  كمهللا اهدهم لّصاط

 وح ألصق باهللُض وُ  ّل صارى بكُ القديم الذي يؤمن به اليهود والنَّالعهد 

الا عن فض ،فضالا عن نبي ،كل  قص التي ال تليق بمج فات النَّص   كّل  ُسبحانه وتعاىل

الم، هبدف اإلساءة لرّب ألنبياء اهلل وا أساءفكام ! إهل ُسبحانه  ألنبياءا عليهم السَّ

.وتعاىل بشكل غري ُمبارش، أساؤوا هلل ُس   بحانه وتعاىل أيضاا بشكل  ُمبارش 
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ِ!مدَِنِْفِويَِنِويتأسَِّزَِاإلهلََِيِْ
 !س اإلهل يف اليهودية واملسيحيةقدَّ الكتاب املُ هكذا يصف 

 :7–1/  6يف سفر التكوين  . نجدقعلِّ نُ  لنقرأ بأنفسنا ثمَّ 

ض   ىلج األجر  ثُُرونج عج أج النَّاُس يجك  تجدج َّا اب  ثج ملج دج حج دج وج
ُول  ،، وج نجات  ُم  بج ب نجاءج  هلج نَّ أج ا  أج و  أج  رج

 
اهلل

م   ه 
جُذوا ألجن ُفس  اختَّ . فج نجات  سج ُنَّ حج ّنَّ  النَّاس  أج

نجات  الج بج قج تجاُروا. فج ا اخ  ن  ُكلِّ مج
اءا م  سج

:   ن  بُّ الرَّ

ان ه  » غج يج زج
، ل  ىلج األجبجد 

ان  إ  سج ن   اإل 
ي يف  يُن ُروح  د  تجُكوُن أج الج يج . وج ئجةا ، ُهوج بجّشج 

ينج وج يَّاُمُه م  ّش  
ع 

نجةا  ع   «.سج بج . وج ل كج األجيَّام 
اة  يف  ت  ض  ُطغج  األجر 

انج يف   عج كج
 
نُو اهلل لج بج ذ  دجخج

ا إ  ي ضا كج أج
ىلج دج ذل 

ج   ُهُم ال 
 
ا، هُؤالجء الجدا ُم  أجو  نج هلج د  لج وج  النَّاس  وج

نجات  ُووبج ر  ذج ه  ينج ُمن ُذ الدَّ
ُة الَّذ  . بجاب رج م  أجى  اس  رج وج

أجنَّ  ، وج ض   األجر 
ثُرج يف   قجد  كج

ان  ن سج َّ اإل  بُّ أجنَّ رشج نَّامج الرَّ
ار  قجل ب ه  إ  ر  أجف كج وُّ ير  ُكلَّ   ُكلَّ تجصج ِّ

ُهوج رش 

م   ض   ،يجو   األجر 
انج يف  ن سج لج اإل 

بُّ أجنَُّه عجم  نج الرَّ ز  فج يف  قجل ب ه  ، فجحج تجأجسَّ بُّ  ،وج الج الرَّ ُو : »فجقج أجحم 

انج  سج ن  ُتُه، اإل  لجق  ي خج
انج الَّذ  سج ن  ض  اإل   األجر 

ه  ج  ن  وج ُطيُور  ال عج  وج
ابجات  بَّ دج مج وج

جائ  عج هبج ، مج
 
ء امج سَّ

ُتُهم  ألجّنِّ  ل 
م  ُت أجّنِّ عج ن  ز  دج ن   ، حج جج وج ا ُنوح  فج مَّ أج بِّ وج ي نجي  الرَّ  عج

ةا يف  مج  ...ع 

لق افهو خ! هذا اإلهل يعلم الغيب؟! يندم وحيزن نَّ إن يقول هل يستطيع عاقل أ

)بعض  بناء اهللأجوا نجاب البنات تزوَّ إوبعد  ،ن خلقهم أنجبوا بناتأوبعد  ،البّش

م املالئكة!(،   لكوبعد ذ، «إنسان يفال يدين روحي » :فحزن وقالالتَّفاسري تقول إّنَّ

 !حدث الطوفانثمَّ  ،للبّش فرصة أعطى
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 نج حدث ألنَّ اإلهل بزعمهم  الطوفان
ّ د  90 !الذي فعله اإلنسان مج عىل الّشَّ  

 ؟!موات واألرض يعلم غيب السَّ هل اهلل الف! هكذا يؤمنون

                                                           
90  . بِّ ي نجي  الرَّ  عج

ةا يف  مج ع 
دج ن  جج ا ُنوح  فجوج مَّ أج ل يُد نُ  9وج ا وج  مج

ه  ام الا يف  هذ  ا كج ُجالا بجارًّ انج ُنوح  رج : كج يجال  وح  ارج أجج  سج . وج
ه 

 .
 
عج اهلل يجا 10ُنوح  مج ا، وج اما حج ا، وج اما : سج نيج

ن  ثجةج بج لجدج ُنوح  ثجالج وج . وج جألج  11فجثج ت ام  ، وج
 
ُض أجمجامج اهلل  األجر 

ت  دج فجسج ت  وج

. ُض ظُل اما ، إ ذ  كج  12 األجر  ت  دج يج قجد  فجسج
ا ه  ذج إ  ضج فج أجى اهلُل األجر  رج د  وج ىلج األج  انج ُكلُّ بجّشج  قج ُه عج يقج دج طجر  . أجف سج ض  ر 

13  : الج اهلُل ل نُوح  ام ي، ألجنَّ »فجقج جت  أجمج جايجُة كُلِّ بجّشج  قجد  أجت
ل  اّن  جا ُمه  ا أجن . فجهج ن ُهم 

كُُهم  مجعج ألجر ضج ام تجألجت  ظُل اما م 

ُل ال   14. األجر ض   . جتج عج ر  ب  ُجف  شج ن  خج
ا م  كج ُفل كا س  نجع  ل نجف  ص 

ار ج   ُفل كج ا  ن  خج
م  ل وج

ن  دجاخ 
تجط ل يه  م  ، وج نج

اك  سج  مج

 . ار  اع  يجُكوُن ُطوُل ال فُ  15ب ال قج رج
ئجة  ذ 
نجُعُه: ثجالجثج م  ا تجص  ذج هكج نيج ذ  وج

ثجالجث  ُضُه، وج ر  ا عج اعا رج
نيج ذ 

َخج س  ، وج
ا ل ك  اعا رج

اُعُه.  ت فج ُلُه إ   16ار  مِّ ُتكج ، وج
ا ل ل ُفل ك  وًّ نجُع كج تجص  اوج رج

دِّ ذ  ان ب ه . ىلج حج  جج
ُع بجابج ال ُفل ك  يف  تجضج ُق. وج ن  فجو 

نج مج ع  م 
اك  سج

ُلُه.  يَّةا جتج عج ُعل و  طجةا وج سِّ ُمتجوج يَّةا وج
ل  جا آت  ب طُو 17ُسف  ا أجن د  ف يه  فجهج سج كج كُلَّ جج

ل   عجىلج األجر ض  ألُه 
 
اء ج  امل 

يجاة  فجان   ُروُح حج

.
 
ء امج  السَّ

ن  حتج ت 
 األجر ض  يجُموُت  م 

ا يف  ه   18. ُكلُّ مج يُم عج
ن  ُأق 

لك  نُوكج وج بج ُخُل ال ُفل كج أجن تج وج تجد  ، فج عجكج ي مج
د 

 . عجكج يكج مج
ن  اُء بج سج

ن  أجتُكج وج رج ام  ي جج  19وج
ن  ُكلِّ ذ 

ي  م  ن  ُكلِّ حج
م  ُل إ ىلج ال ُفل ك  وج خ  ن  ُكّل تُد 

نجني   م  ، اث 
د  ا  سج هج

ائ  ب قج
ت  الس 

عج  ُأن ثجى. مج ا وج را . تجُكوُن ذجكج نج ا 20كج
م  ا، وج هج

نجاس  أجج  يُور  كج نج الطُّ
بَّابجات  م  ن  ُكلِّ دج

م  ا، وج هج
نجاس  أجج  م  كج

ائ  األجر ض   ل بجهج

ا.  هج
ائ  ب قج
ت  ُل إ لجي كج الس 

خ  ن  ُكّل ُتد 
نجني   م  ا. اث  هج

نجاس  أجج  أج  21كج اوج ن  ُكلِّ طجعج
كج م  س  ، فجُخذ  ل نجف  ُل وج ن تج كج جع هُ م  يُؤ  اج 

ا اما جا طجعج هلج يجُكونج لجكج وج ، فج كج ن دج
ا 22«. ع  بج ُكلِّ مج سج لج ُنوح  حج عج . فجفج لج ا فجعج ذج  اهلُل. هكج

ُه ب ه  رج  أجمج
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91كاآليت هوو !يةم احلياددج حتى ال ُنتهم بعج العَبي  ّص لنقرأ النَّ : 

 

 !فندم وغضب إىل قلبه

جة اليهودية  جة املسيحيةلن نكتفي بالرتَّ  فحسب، ولكن سنعود للرتَّ

92اإلنرتنت، املوجودة عىل «مامري ميخون» اإلنجليزية املوجود يف موسوعة : 

And it repented the LORD that He had made man on the 

earth، and it grieved Him at His heart. 

وهكذا نجد أنَّ املعنى واضح حسب النَّص العَبي وترجتيه العربية 

باب احلديث  ؟! حتى وإن كان منفاتفهل تقبلون عىل اهلل هذه الصِّ واإلنجليزية، 

                                                           
  .8عريب ( ترجة بني السطور للخوري بولس الفغايل صفحة  –العهد القديم ) عَبي  91
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بالطَّريقة التي يفهموّنا، فهل جيب علينا أن نفهم عن اهلل مثل هذه  مع البّش

فات؟!   ..حاشا هللالصِّ

 ام يزعمون!ك ّب الرَّ  مدج نج  عن لنقرأ أيضاا 

ئيل، الذي اختاره ليكون ملكاا «شاول»ته الختيار يف قصَّ  وكالعادة  ،عىل إْسا

 َش ة لكلِّ بإبادة تامَّ  كان اإلهل يأمرهم
 
! ن من احليواناتحتى وإن كا ،يملكه العدو ء

عن  افج ألمر وعج اهذا ذ نفِّ مل يُ  «شاول»! ولكن رهم بإبادة الغنم والبقر والراففيأم

نات! فندم الرَّ  اإلهل يندم  نَّ أ ا لون تتخيَّ ! ولكم أب عىل اختياره لشاولبعض احليوا

 !، ألنَّه مل ُينفِّذ أمر اإلبادةعىل اختيار شخص كملك

موات واألرض؟!  ؟! هل هذا هوهل هذا هو اهلل  !باطيلأهلا من  ياخالق السَّ

 :11-1/ 15 سفر صموئيل األوليف  وردتام ة كصَّ لنقرأ الق  

 : اُولج ُموئ يُل ل شج الج صج قج . »وج ئ يلج ا ج ْس 
ب ه  إ  ع  ىلج شج ا عج كا

ل  كج مج
ح  جس 

 
بُّ مل لج الرَّ سج ايج أجر  إ يَّ

لج  م  ا عج ُت مج د  تجقج  اف 
د  : إ ّنِّ قج

ُنُود  بُّ ال  ُقوُل رج ا يج ذج . هكج بِّ م  الرَّ الج تج كج و  ع  صج مج اس  اآلنج فج وج

قجفج  نيج وج
ئ يلج ح  ا ج ْس 

ل يُق ب إ  امج . عج ج ّص 
ن  م 
ن دج ُصُعود ه  م 

يق  ع  ُه يف  الطَّر  ب  لج فجاآلنج اذ هج

جةا، ط ف الا  أ رج ام  ُجالا وج ن ُهم  بجل  اق تُل  رج الج تجع ُف عج ا لجُه وج ُموا ُكلَّ مج رِّ حج ، وج يقج
ل  امج ب  عج ارض   وج

ا جارا
مح  جالا وج ، جج نجاما غج ا وج را ا، بجقج يعا

ض  رج اُوُل الشَّ «. وج ج شج ْضج تجح  اس  تجي  فج ئج
، م   طجالجي مج

ُه يف  دَّ عج ع بج وج
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نج  مج كج يقج وج
ل  امج  عج

ينجة  د  اُوُل إ ىلج مج اءج شج ا. ُثمَّ جج ُوذج ن  ّيج
ُجل م   رج

ةج آالجف  ج ّشج عج ل، وج
اج   رج

ل ف  أج

 : يِّنيج
ي ن  قج ل 
اُوُل ل  الج شج قج ي. وج

د  ا وج  ال 
ة  »يف  ل قج امج عج  ال 

ط  سج ن  وج
ُلوا م  ز  يُدوا ان 

ُبوا ح  هج ئجالَّ اذ 
ل 

ن  
م  م 
ن دج ُصُعود ه 

ئ يلج ع  ا ج ْس 
ن ي إ  يع  بج

عج جج  ا مج ُروفا ع  ُتم  مج ل  عج د  فج ن ُتم  قج أج ، وج ُهم  عج ُكم  مج كج
ل  ُأه 

ج  ّص 
تَّى جمج يئ كج «. م  يلجةج حج و  ن  حج

ل يقج م  امج اُوُل عج بج شج ج رضج . وج يقج
ل  امج  عج

ط  سج ن  وج
يُّ م 
ن  ي  ادج ال قج حج فج

ع ب  إ ىلج ُشورج الَّ  يعج الشَّ
مج جج  رَّ حج يًّا، وج يقج حج

ل  امج كج عج
ل  اجج مج كج أججج سج أجم  . وج ج ّص 

اب لج م  ت ي ُمقج

 . ي ف  دِّ السَّ الثُّن يجان  ب حج ر  وج ال بجقج نجم  وج يجار  ال غج
عجن  خ  اجج وج ن  أججج ع ُب عج الشَّ اُوُل وج ا شج فج عج وج

اف   رج
ال   ر  وج   يج

ملج ، وج
جيِّد  ن  ُكلِّ ال  عج ُزولجة  ، وج جه  امل   وج

ة  رج تجقج ُح   امل 
الجك  ُكلُّ األجم  ا. وج ُموهج ن  حُيجرِّ ا أج و  ضج

ا.  ُموهج رَّ ُموئ يلج قجائ الا: حج بِّ إ ىلج صج انج كجالجُم الرَّ كج اُولج »وج عجل ُت شج ىلج أجّنِّ قجد  جج ُت عج م 
نجد 

م  كجالجم ي
  يُق 
ملج ي وج

ائ  رج ن  وج
عج م  جج ا، ألجنَّهُ رج كا

ل  بِّ فج . «مج خج إ ىلج الرَّ ج رصج يُل وج
ُموئ  تجاظج صج ي لج اغ   اللَّ

ُه.  ُكلَّ

 ؟!نهميدعو اليهود لدي ذا التم اآلن ملا؟! هل علماهلل احلّق  هل هذا هو

93قائالا  يف تفسريه «تادرس يعقوب ملطى»ص مُّ ويعلق القُ  : 

 قد جعلت لصموئيل كيف رفض شاول: "ندمت عىل أّنِّ  بُّ لقد كشف الرَّ »

ا، ألنَّ شاول   شاول ألنَّ  بُّ لقد رفض الرَّ  ،ه رجع من ورائي ومل يُقم كالمي"ملكا
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هشاول رفضه،   كقائد له يكون . مل يقبل اهللورجع من وراءه ليسلك حسب هوا

 «.األول يف حياته

هسج ول رجع من وراءه ليسلك حج شا ندم ألنَّ  بُّ فالرَّ   !ب هوا

94فيقول «العهد القديمالسنن القويم لتفسري أسفار »ا يف تفسري أمَّ  : 

والتغيري  فندمت عرف الرب كل ما فعل شاول وكل ما كان يف قلبه وندامة اهلل»

لّش الذي ام الرب عىل يف تدبريه ناجتان من تغيري اإلنسان. فإذا تاب الاطئ يند

 «.نسان ليفهموا  يعَب اإلنسان لإلن اهلل يعَب عن عواطفه للبّش بلغتهم كامأ أوعد به.

م ه ُيعلِّ نَّ أهذا الكتاب من املفرتض  !؟ين جالل اهلل! أمن هذا اإلهليا للعجب 

ول عقيمة قُ عُ يا هلا من  !؟منا األدب مع اهللعلِّ فهل هذا يُ  ،البّش األدب مع اهلل

 .فاتالتي تصف اهلل تعاىل هبذه الصِّ  ، تلكعاجزة

، فام ورة اهللأراد تشويه ص اا شخص أنَّ لو ، ن نسأل أنفسنا سؤاالا ينا أعلواآلن 

س؟!الذي سيقوله عن اهلل ُسبحانه وتعاىل أكثر ممَّا قيل يف الكتاب املُ   قدَّ

 ! ءال َش :وهي ، إجابة واحدةؤال إالَّ لسُّ عىل هذا الن جتد 
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ِ!اهللِيتعبِفريتاح
دها يف الكتاب ُسبحانه وتعاىل، وإالَّ ونج ه هللوجَّ مكن أن تُ ال توجد إساءة يُ 

ه  س، وقد ردَّ اهلُل عزَّ وجلَّ عىل هذه اإلساءات املُوجَّ  ه يف القرآن الكريم.لاملُقدَّ

َِوَماِ▬قال تعاىل:  يَّام 
َ
ِأ تَّة  ِس  ِيف  ِبَيْنَُهَما ْرَضَِوَما

َ
َِواأْل َماَوات  ِالسَّ َِخلَْقنَا َولََقْد

ِ نَاِم نِل ُغوب   [38: ق] ♂َمسَّ

 .نا من تعبوما مسَّ  أّي  ،نا من ُلُغوبوما مسَّ 

ا قد يصف اهلل ُسبحانه وتعاىل بالتَّعب! بع كان قبل  مل أظّن أبداا أنَّ بّشا هذا بالطَّ

س!  ة املُسلمني ع ولو سألناأن أقرأ الكتاب املُقدَّ ن اعتقاد النَّصارى، واحداا من عامَّ

م يؤمنون بأنَّ اهلل تعب واسرتاح أل م ّنَّ إله  قلُت  ذاإ قنيصدِّ وقد ال يُ نكر ذلك! وأّنَّ

تاهبم ينطق هبا كفهذا  ،إنكارها ها احلقيقة التي ال يستطيع عاقل  ولكنَّ !يؤمنون بذلك

 :أخذ عىل سبيل املثالون ،ويعلن إيامّنم

  ن   :2/ 2التكوين
ابع  م  م  السَّ يجو   ال 

غج اهلُل يف  فجرج . عج )وج لج م  ي عج
ل ه  الَّذ  جاحج مج رتج فجاس 

لج  ي عجم 
ل ه  الَّذ  مج يع  عج

ن  جج 
ابع  م  م  السَّ  ال يجو 

 .(يف 

  يلج عج  :17 / 31الروج
ئ  ا ج ْس 

ن ي إ  ج بج بجني  ي وج
ن  ي  . ألجنَُّه يف  )ُهوج بج

ىلج األجبجد 
ة  إ  مج  الج

 ، ضج األجر  ءج وج امج بُّ السَّ نجعج الرَّ يَّام  صج  أج
تَّة 
يف  س  م  وج يجو  ابع  ا  ال  جفَّ السَّ تجن جاحج وج رتج  (سج س 
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 إنَّ 
 
 ... ا إليه راجعونوإنَّ  ا هلل

 ،سرتاح وتنفَّ اس ،امألرض يف ستة أيَّ موات وااهلل عندما خلق السَّ  نَّ أيؤمنون ب

ياق يُدّل وكأن اهلل ُسبحانه وتعاىل كأن  سوكلمة تنفَّ   عب!" من التَّ جهج ن يج "يف هذا السِّ

رغم أنَّ  عب!ت أنَّ اإلهل ال تعني «اسرتاح»كلمة  نَّ أالعجيب أنَّ البعض يزعم 

 «اسرتاح» تعني كلمة النَّّص واضح، فإذا ُقلنا أنَّ ُفالناا اسرتاح بعد أن فعل كذا، أالج 

 أنَّه بذل جمهوداا، وقد أصابه التَّعب!

فاع ولو لعلَّ  د الدِّ ريقة ُيدافع ملُجرَّ الباطل! وُهم يقولون ب الذي جُييب هبذه الطَّ

ريقة التي نفهمها، وهذا هو املفهوم إنَّ اإلهل ث إلينا بالطَّ من النَّّص! وإالَّ فاإلهل  يتحدَّ

 !نايف كالمهم َتاماا يُ ُيكلِّمنا بام ال نفهمه، وهذا 

 :1/  66 اءسفر إشعينجد أيضاا يف 

 : بُّ الج الرَّ ا قج ذج كج ُض »هج األجر  يِّي وج
س  اُت ُكر  وج امج بج مج السَّ ي نج ال  . أج يَّ مج دج ُئ قج

ط  ذ  و  ي ي ُت الَّ

ب نُونج يل   ت يتج احج اُن رج كج ي نج مج أج  ؟وج
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جة ّص وهل لإلهل مكان راحة؟ لنقرأ النَّ  د القارئ من أنَّ الرتَّ  العَبي ليتأكَّ

فقة للنَّّص بلغته األصلية  :95موا

 

خرى يف أ ة مواضعدَّ وردت يف ع   ،«راحتي» ّم ترجتها إىلت التي מנוחתיكلمة 

ني «راحتي»، وقد تّم ترجتها إىل العهد القديم  ُمراجعة النُُّصوص أيضاا، وعىل املُهتمِّ

 .(18/  32ء إشعيا ،8  و 4/ 132املزمور  ،11/  95)املزمور التَّالية: 

 هكذا يقولون عن إهلهم!

م الاحة احلقيقيةال يعني الرَّ  ّص وحتى إن كان النَّ بون مع اهلل ، فيكفي أّنَّ  يتأدَّ

 !ويتكلَّمون عنه بأوصاف ليس فيها أي قداسة وال إجالل ُسبحانه واهلل،
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ِاإلهلِيدخلِحلبةِاملصارعةِوُيَّس!
 ، ال تندهش، النَّصارى يعتقدون هذا!نعم

ه، اموات واألرضإهل السَّ النَّصارى يؤمنون بأنَّ  ارع مع يعقوب وتص نزل ُعُلوِّ

 !يعقوب غلبه ويف النهاية ،النبي

 :30– 24/  32 التكوينسفر موجودة يف  وصُص النُّ

ُه.  دج ح  ُقوُب وج يج يجع 
بجق  تَّى ُطلُ فج ان  حج ُه ان سج عج ارج صج ر  وج اى انَُّه ال يج  ،وع  ال فجج  َّا رج ملج ُر وج د  ق 

 يجع ُقوبج 
ذ  لجعج ُحقُّ فجخ   فجان خج

ه  ذ  بج ُحقَّ فجخ  ج ي ه  رضج لج هُ  عج عج  مج
ت ه  عج ارج  ُمصج

:  ،يف  الج قج ل ق  »وج ن ي اط 

د   ُه قج ُر النَّ ج  فج عج ال  لج : «. طج الج قج   »فج
ل ُقكج ان  ملج ن يتُ ال اط  ك  ُه:  ،«بجار  الج سج ؟»فج ُمكج ا اس  قج « مج : فج الج

ُقوُب » ع  :  ،«يج الج قج ُقو»فج ع  ُد يج ع  ا بج  مج
ُمكج يف  ى اس  عج تج ال ُيد  د  اهج يلج النَّكج جج

ئ  ا ج بج بجل  اْس 

تج  ر 
د  قج النَّاس  وج  وج

 
عج اهلل ُقوُب:  ،«مج ع  ُه يج الج سج َب   »وج كج اخ  م  : «. ّن  ب اس  الج قج اُل »فج ا تجس  اذج ج

 
 مل

م ي؟ ن  اس  ُه ُهنجاكج « عج كج ارج بج ج ،وج مج امل  ا يجع ُقوُب اس  عج ان  فجدج ُت »قجائ ال: « فجن يئ يلج »كج  الّنِّ نجظجر 

يجت  نجف يس   نُجِّ  وج
ه  ج  وج
ها ل  ج   ...«اهللج وج

 هذا هو اإلهل كام يزعمون!
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، سالم ليل ّنارالذي يسب يف اإل «زكريا بطرس»و شاهدنا تعليق القس ول

 :96سنجده يقول اآليت

 بونا يعقوب صارع مع اهللأ»

 اإلهل: يا يعقوب سيبني

لك رصفة  شوف ،رب ال يا يعقوب:

 !سيبكأني تبارك ،حكاية سيبني مش هسيبك ،تانية

 !يا يعقوب متجيش كدهاإلهل: 

 ،خدّن عىل أد عقِّل ،ومش هسيبك ،أهبل نا راجلأ ،رب شوف يا يعقوب:

 «! تعطني بركة لن أترك هذا املكانإن مل ،مش هسيبك !تموِّ  !كّسَّ  !رضبا

الرجل الذي يطعن يف   باهلل!وال حول وال قوة إالَّ  ،هكذا يتعاملون مع اهلل

حةا اإلسالم يُ   !اا صارع إنسانيُ  - كام يؤمن - اإلهل نَّ أ علنها رصا

                                                           
9 6 http://www.youtube.com/watch?v=In9HPeYpGqg  

ا بطرس أن كريفيديو به بعض الزيادات ومل أستطع احلصول عليه بدون هذه الزيادات! نتمنى من القس ز

 !يقوم بتشغيله يف قناته

http://www.youtube.com/watch?v=In9HPeYpGqg
http://www.youtube.com/watch?v=In9HPeYpGqg
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يعقوب »: نوانة حتت عُ فيضع القصَّ  «تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ ا القُ أمَّ 

 :97لنقرأ  ،«يصارع مع اهلل
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 98فيه خالف! األمرج  نَّ إ فيقول «أنطونيوس فكري»ص مُّ ا القُ أمَّ 

 ،دجسُّ بل التَّ قورات املسيح هُ ه أحد ظُ أوهلام أنَّ  ،ن يف هذا اإلنساننا رأياوهُ »

. وكان هدف اهلل أن ل احلْضة اإلهليةمثِّ يُ  هلكنَّ ،ه مالك عىل شكل إنسانوثانيهام أنَّ 

 «فال خياف من مقابلة عيسو... ،يغلبيعطيه ثقة بذاته حينام 

 :99لكم نقلهأن أفتضع تعليقاا يستحق  ،جة اليسوعيةا الرتَّ أمَّ 

هو  ،ّك وال ش )من كلمة ّيوه( يةواية الغامضة اليهواملقصود يف هذه الرِّ »

ع السديالّصِّ  ع مع  ،ا ه حني عرف نَّلك ،يبدو فيه يعقوب الغالب أوالا  ،اهللأي رصا

َّ  مع العلم بأنَّ  ،امية اغتصب بركتهطبيعة خصمه السَّ  َّ  ّص الن كام  ،ّب سم الرَّ اب يتجن

ُ  أنَّ  ة قديمة ف قصَّ ؤلِّ يف الواقع يستعمل امل ،نفسه يسمِّ ن يُ املجهول يرفض أ يعتدامل

ئيل ،وجه اهلل "فنوئيل"لتفسري اسم  عىل  يوبذلك يضف ،وإلجياد أصل السم إْسا

ه بركة تكون ويغتصب من ،ك باهلليعقوب يتمسَّ  وهو أنَّ  ،ة معنى دينياا صَّ تلك الق  

ئيل...  «واجباا عىل اهلل نحو الذين سيحملون بعده اسم اْسا

 ُعُقوهلم؟! وهكذا ننقل لكم إيامّنم! فأين ،هكذا يؤمنون
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109ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

بل ويطلب  وجلَّ هبذا؟! اإلهل ُيصارع يعقوب،كيف رضوا بأن ُيوصف اهلل عزَّ 

حهإ منه ه النَّاس؟! عند طلوع الفجر! وال أدرى طالق ْسا  أكان هذا لكي ال يرا

 نعمة العاملني عىل احلمد هلل رّب » :سلاما فقلمُ  إن كنتج  ،عزيزي القارئ

 : قول ربناإالَّ نا هُ فال أقول لكج  ،وإن كنت غري ذلك ،«اإلسالم

▬ِ ِف يهِ َواتَُّقوا ِتُرَْجُعوَن ِاّللَّ ِِيَْوم ا ِِإ ىَل ِتَُوّفَّ ِِثُمَّ ِمَّا ِنَْفس  ََِلُُِك  َِوُهْم َكَسبَْت
 [281 :البقرة] ♂ُيْظلَُمونَِ

  



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 110ِ
 

ِ!اإلهلِينامِويستيقظ
س  هكذا  ُسبحانه وتعاىل! عن اهلليتكلَّم الكتاب املُقدَّ

 د  وص التي يؤمنون بقُ ُص لنقرأ هذه النُّ
 تها!يَّ س 

ل:النَّّص  جات الع24-23/  44ر املزمو األوَّ  :ربية األخرى، مع بعض الرتَّ

  :بُّ )اترجة الفانديك ا تجتجغجاىفج يجا رج جاذج
 
. مل تجي ق ظ  ىلج األجبجد   ؟س 

ُفض  إ  . الج تجر  تجب ه   ،ان 

نج يقج ض  تجنجا وج لَّ ذج ى مج ن سج تج كج وج هج ج  ا حتج ُجُب وج اذج ج
 
 ا؟(مل

 ( :ذلنا إىل ّنض. ال ختا أفق. ملاذا تنام يا رب؟الرتجة العربية املشرتكة

 ملاذا حتجب وجهك عنا وتنسى ما نعاّن من الضيق( ،األبد

 ( :بذ عىل الدوامستيقظ وال تنا قم أّيا السيد، ملاذا تنام؟الرتجة اليسوعية، 

 ملاذا حتجب وجهك وتنسى بؤسنا وضيقنا؟(

 ( :ملاذا حتجب  ،ألبداانتبه وال تنبذنا إىل  قم يارب. ملاذا تتغاىف؟ترجة احلياة

 وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا؟(



111ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

1خيتلف كثرياا! فال ،العَبي ّص ا عن النَّأمَّ  0 0  

 

ا ور سنجد ،«استيقظ»التي ُترجت  הקיצהقنا يف كلمة ولو دقَّ  يف دت أيضاا أّنَّ

 :19/ 2نص حبقوق 

 זהב תפוׂש הנה־הוא יורה הוא דומם לאבן עורי הקיצה לעץ אמר הוי

 בקרבו׃ אין וכל־רוח וכסף

ُعود :  ائ ل  ل ل  قج ل  ل ل  ي  تجي ق ظ  وج ر  األجصج اس  جج ل حج
ل  ا ُهوج ! وج لُِّم؟ هج ُهوج ُيعج ! أج ب ه  تج : ان    مِّ

ط ِّل   مج

الج   وج
ة  ضَّ
ف  ال  ب  وج هج !ب الذَّ ل ه  اخ   دج

تَّةج يف  بج  ُروحج ال 

 :ودقول للعُ ن يومج  ،«انتبه» :ن يقول للحجر األصمّ مَّ ث عنا يتحدَّ هُ  ّص فالنَّ

 !لإلهل الكلمة التي قيلتنفس هي  ،للحجرتم توجيهها  الكلمة التيف«! استيقظ»
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 112ِ
 

 َّ جات العربية 65/  78املزمور  اّن:الثَّ  ّص الن  ألخرى:ا، مع بعض الرتَّ

   بَّار جج م  كج
نجائ  بُّ كج ظج الرَّ تجي قج اس  ر(ترجة الفانديك: )فج جم  نج ال 

يِّط  م    ُمعج

 لمر(الرتجة اليسوعية: )النائم استيقظ السيد وكالبار الذي فرح با 

 حته المر(الرتجة العربية املشرتكة: )وأفاق الرب كام من نوم، وكجبار رن 

 ّصخ عاليا ترجة احلياة: )ثم استيقظ الرب كام يستيقظ النائم، مثل جبار ي

 من المر(

1«ترجة بني السطور عريب - عَبي العهد القديم»ص كام ورد يف لنقرأ النَّ 0 1 : 

 

يّصخ من بل وممور!  ُسبحانه وتعاىل بأنَّه يا هلذا الكتاب الذي يصف اهلل

هذا الكتاب  أيُمكننا مع هذه األوصاف املنسوبة هلل أن نقول إنَّ  مر!ة الج دَّ ش  

س؟!  ُمقدَّ
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113ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

1قائالا  «أنطونيوس فكري»ص مُّ د ذلك القُ ويؤكِّ  0 2 : 

َّ نا كنايونومه هُ  ،بل استيقظ كنائم ،غضب اهلل عىل شعبه مل يستمّر » ه ترك ة عن أن

= بل كان يف  سيحأي امل تاا =ميِّ  ه مل يستمرّ ولكنَّ ... أديب ورضب أعداؤهشعبه للتَّ 

 «.استيقظ بقيامته وكان كنائم ثمَّ  ،ار معيط من المرموته كجبَّ 

 ؟!تعاىلو ُسبحانه باهللفات تليق هل هذه الصِّ  ،والسؤال مازال قائاما 

 َّ جات العربية ا13/  2يا سفر زكر الثالث: ّص الن  :ألخرى، مع بعض الرتَّ

 امج ال بجّشج  ُقدَّ ُكُتوا يجا ُكلَّ ال  بِّ ترجة الفانديك: )ُاس  ن  رَّ
تجي قجظج م   اس 

ألجنَُّه قجد 

ه   س  ن  قُد  كج س   (مج

  من  ستيقظافإنه قد الرتجة اليسوعية: )ليسكت كل بّش أمام وجه الرب

 (مسكن قدسه

  ،ينا من ألنه أغار علالعربية املشرتكة: )ليسكت كل بّش أمام وجه الرب

 (مسكنه املقدس

  ألنه قد هب من مسكنترجة احلياة: )ليصمت كل بّش يف حْضة الرب 

 (قدسه
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 114ِ
 

إهل  لقارئ! فأّي ا عىل دمةالصَّ حُتاول ختفيف  جات العربيةالرتَّ نجد أنَّ  هكذا

 هذا الذي يستيقظ؟!

نا النَّ  ضح تدليسهم!العَبي سيتَّ  ّص ولو قرأ

 

د تالعب تؤكِّ  !من االنتباه، «تنّبه»تّم ترجتها إىل  التي נעור والكلمة العَبية

 ... عليهم اا دجديوهذا ليس وص التي بني أيدّيم! ُص س بالنُّقدَّ رتجي الكتاب املُ مُ 

 تعاىل؟!ثون هبا مع اهلل غة يتحدَّ أهذه لُ 

 ... ن عاوّنم عىل هذا اإليامنومج  ،إفك اليهود تعاىل اهلل عن

  



115ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِاإلهلِيَنىس!
ن ،"youtube" املوقع الشهريح أتصفَّ  عندما كنُت   :كاآليت اا شاهدت عنوا

ون هلل تبارك صلُّ سمع كيف يُ أحتى  فدخلُت ، «ّب الة للبابا شنودة جيلة للرَّ الصَّ »

1فسمعت اآليت ،وتعاىل 0 3 : 

ياما ناس  ،نسيتج  نتج أو ،من أجلنا ا لك صِّلِّ وقالو ،رّب  ياياما ناس قابلوك »

شاكل مياما  ،نسيتج  نتج وأ ،يلنالك صلِّ ا وبيقولو ،ليك قرايب وصحاب وتالميذ

 نتج أو ،ةومشاكل خاصَّ  ،ةياما مشاكل عامَّ  ،ُعرضت عليك بتاعت ناس تعرفهم

 «ومصلتش! نسيتج 

لكتاب ، فانادي بذلكفكتاهبم يُ أسلوبه وطريقة كالمه عن اهلل!  ال تستغرب

س يذكر أنَّ   لنقرأ...  ،ريقةالطَّ  ثون مع خالقهم هبذهصفوة خلق اهلل كانوا يتحدَّ املُقدَّ

  ريج  :24–23/  2الروج
ث  ام  ال كج ل كج االيَّ

ثج يف  ت  دج حج . )وج اتج ج مج ّص 
ل كج م   انَّ مج

ة 

نُو  دج بج نجهَّ تج ُخ وج ج رصج  وج
يَّة 
ُعبُود  نج ال 

ئ يلج م  ا ج ن  اج  اْس 
 م 
 
ُخُهم  اىلج اهلل ا دج رُصج

ع  ل  وا فجصج

ة   يَّ
ُعُبود  رج اهللُ  ،ال  كَّ ينجُهم  فجتجذج

عج اهلُل ان 
م  اقج فجسج حج اس  يمج وج

ه  ا عج اب رج يثجاقجُه مج
 م 

ُقوبج  يجع  مج اهللُ  ،وج
ل  عج يلج وج

ئ  ا ج ن ي اْس  رج اهلُل بج نجظج  (وج
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 116ِ
 

1العَبي وهو كاآليت ّص لنَّلنقرأ ا 0 4 : 

 

 ي طلبهم! لبِّ فيُ  ،م يلفتون نظرهفتذكر اهلل ميثاقه! وكأّنَّ 

  ام   :3 -1 /13املزمور مج اُودج )إل  دج
ُمور  ل  ز  . مج نِّنيج ُغج تجى  امل  اّن  يج إ ىلج مج بُّ تجن سج ا رج

! يجان  نِّي! إ   ُكلَّ النِّس  كج عج هج ج  تجى حتج ُجُب وج ف يس  إ ىلج مج  نج
ُل مُهُوماا يف  عج تجى أجج   ىلج مج

تجف ُع  ر  تجى يج ! إ ىلج مج م  ب ي ُكلَّ يجو  ل   قج
ناا يف  ُحز  !عج وج َّ ِّلج ي عج ب  يل  يج  ُدوِّ

تجج  اس  ُظر  وج ا ان 

ج  مج امل  و  نجامج نج ئجالَّ أج
ي نجيَّ ل  ر  عج

ن  بُّ إ هلج ي. أج ت  رج  )و 

  لَّمج  :40 -37 /23إرميا ا تجكج اذج مج بُّ وج ابجكج الرَّ ا أججج ذج : ب امج لنَّب يِّ
ُقوُل ل  ا تج ذج كج )هج

؟ بُّ  الرَّ
بِّ  ب ه  ُي الرَّ ح  : وج ُقوُلونج ا ُكن ُتم  تج إ ذج ن   -وج

: م  بُّ الج الرَّ ا قج ذج كج كج هج
ل  ل ذج فج

د   قج بِّ وج ُي الرَّ ح  : وج ةج مج
ل  ه  ال كج ذ  ُكم  هج

ل  و  ل  قج ُقوُلوا: أجج  الا الج تج
ائ  ي ُكم  قج ُت إ لج ل  سج ر   أج

بِّ  ُي الرَّ ح  ه ي أجن تُم   وج ج  ام  وج ن  أجمج
ُفُضُكم  م  أجر  يجاناا وج س 

اُكم  ن  ا أجن سج ئجنجذج كج هج
ل  ل ذج

ا آبجاءجُكم  إ يَّاهج ي أجع طجي تُُكم  وج
ينجةج الَّت  جد  امل  خ   ،وج ّياا وج

بجد  اراا أج ي ُكم  عج لج ُل عج عج أجج  ياا وج ز 
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117ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ى( ّياا الج ُين سج
بجد   أج

1صه قليالا العَبي ونتفحَّ  ّص لنقرأ النَّ 0 5: 

 

نفاها اإلهل لتي نفس الكلمة ا هي، «فأنسى»إىل  ترجتها التي تمَّ ،  ונׁשיתי كلمة

 عن نفسه!

هلجكج إ هل  رج  :31/  4 لنقرأ يف سفر التثنية
بَّ إ  ال ُّي ل ُككج )ألجنَّ الرَّ ُككج وج ُ رت  يم  ال يج

ح 

ى ال يجن سج لي ه ( وج مج هلُم  عج ق سج ي أج
ائ كج الذ  دج آبج ه   عج

ى»والكلمة  ن سج  العَبي هكذا: ّص وردت يف النَّ  «يج

 את־ברית יׁשכח ולא יׁשחיתך ולא ירפך לא אלהיך יהוה רחום אל כי

 להם׃ נׁשבע אׁשר אבתיך

 رميا!سفر إالتي وصف هبا نفسه يف  هي ،نفاها اإلهل عن نفسه التي كلمةال
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ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 118ِ
 

  



119ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
ِالرَِّ  ِِبابرِلذلِ صفِِّيُِِب  ِستأجرة!مُِِوَيلقِبموس 

 ، فهكذا ُيوصف اإلهل يف كتاهبم!ال تستغرب كثرياا 

 :18 /7 كام ورد يف سفر إشعياء ّص لنقرأ النَّ

ي كج  لج ورج عج شُّ كج أج
ل  بُّ مج ُب الرَّ

ل  ب كج وج جيج  ع  ىلج شج عج أ  وج   تج
يَّاماا ملج ب يكج أج  أج

ي ت  ىلج بج ت  ُمن ُذ عج

ا ُوذج ن  ّيج ي مج عج ا رج ف   أج
ل  ا زج
ت  م  اع  و  يجُكوُن يف  ذجل كج  ،يج بجاوج لذُّ

ف ُر ل  بَّ يجص  م  أجنَّ الرَّ ي يف   ال يجو  ب  الَّذ 

ورج  ض  أجشُّ  أجر 
ي يف  ل  الَّذ  لنَّح 

ل  ج وج ّص 
ع  م  تج  أجق ىصج ُترج يج فج

د   األجو 
ا يف  يُعهج

لُّ جج  حتج  بجة  أ يت  وج جر   ال 
ة 

يف  ُكلِّ   وج
ك  و  اب  الشَّ  ُكلِّ غج

يف  ُخور  وج  الصُّ
يف  ُشُقوق  اع ي وج جرج م  حيج ل ُق  ،امل  كج ال يجو 

 يف  ذجل 

ة   رج تجأ جج ى ُمس  يُِّد ب ُموسج ل ك   السَّ ر  ب مج  النَّه 
َب    عج

لجني   وج  يف  ج  رج الرِّ ع  شج أ سج وج ورج الرَّ شُّ ُع أج ن ز  تج

ي ضا يجةج أج ح   .اللِّ

عر رجليه بل وحيلق شحل! باب وللنَّ ر للذُّ صفِّ ه يُ نَّ أبهكذا يصفون اإلهل! 

، ُنريد أن اوهلاَبيرات املسيحية التي سنتنظر عن التَّ النَّ وبغضِّ ستأجرة! بموس  مُ 

قناع القارئ بأنَّ كّل هذه ، إلاوالت يائسة بائسةحُم بنيِّ أنَّ هذه التََّبيرات ما هي إالَّ نُ 

د اهر!تشبيهات، ال ُيقصد منها حقيق األوصاف املُسيئة ما هي إالَّ جُمرَّ  ة املعنى الظَّ

 ُمستحسن!و مقبول ءورة َشاإلهل هبذه الصُّ  وكأن تشبيه
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1وصُص هذه النُّ عن  «يعقوب ملطيتادرس »ص مُّ لنقرأ ما قاله القُ  0 6: 

شعر الرأس  ستأجرة حتلقبموسى مُ قه أشور قِّ الراب الذي حُي  ّب ر الرَّ صوِّ يُ »

ما لدى امللك  يده كام بموسى ليمسح كّل  دّ العدو يمُ  . وكأنّ حيةوشعر الرجلني واللِّ 

ا الكهنة وأي ،عب )الرجلني(ة الشَّ وما لدى عامَّ  ،وأهل بيته والعظامء )الرأس( ضا

عالمة  ل أشور إىل موسى مرب وحُمطم! حلق اللحية كان)اللحية(. هكذا يتحوَّ 

ا ،ةاملذلَّ   «.إذ كان األْسى يلتزمون بذلك ال إراديا

ن اهلل ب شبِّهونيُ   يه!شعر رجل ستأجرة! بل وحيلق هباوس  مُ حيلق بمُ مج

 ات!فه الصِّ اموات واألرض هبذالسَّ  ن يصفوا رّب كيف هلؤالء أ ،يا اهلل

1فيقول «أنطونيوس فكري»ص مُّ ا القُ أمَّ  0 7: 

كثرة عدد للكثرة الذباب يف مّص أو ، أي للجيوش املّصية ،بابر للذُّ صفِّ يُ »

 ربام لكثرة النحل يف ،أي جيوش أشور  =وللنمل يف أرض أشور، جيوش مّص

 «ذاستشارك يف خراب ّيو ،مّص وأشور واملقصود أن هذه اليوش، جيوش ،أشور

                                                           
1 0  .191-118صفحة  -سفر إشعياء –من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي  6

1 0  .55صفحة  -سفر إشعياء –تفسري القمص أنطونيوس فكري  7
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 ،ال تليقفهذه صفات  ،َبيرواملسألة خارج نطاق التَّ  ،رونَبِّ هكذا يُ 

 فات باهلل تبارك وتعاىل؟!لصق هذه الصِّ ن تُ أفهل تقبل  واملوصوف هو اهلل!

تجعج ▬قال تعاىل:  جقُّ فج ُك احل 
ل  ج ُ امل   [114: طه] ♂اىلج اَّللَّ

ِأسأتِبإماتتكِابنها!ِهكذاِيدعونِإهلهم!
س، وهو إلياس لياهذا إي ر يف املذكو ♠، من أعظم أنبياء الكتاب املُقدَّ

س يذكر أنَّه أراد من اهلل عزَّ وجلَّ   ،لطفل ن ُيعيد احلياةأ القرآن الكريم، الكتاب املُقدَّ

 !فانظروا كيف كان ُيصِّلِّ 

 :19 / 17لنقرأ ما ورد يف سفر امللوك األول 

أجخج  [. وج
نجك  ي اب 

ط ين  جا: ]أجع  الج هلج قج هج فج
ن  ض 
ن  ح 

ُه م  ت  ذج يَّة  الَّ ُعلِّ  إ ىلج ال 
دج ب ه 
ع  صج انج ا وج ي كج

ه   ير  ىلج ْسج  ُه عج عج جج أجض  جا، وج
خج إ ىلج الرَّ  ،ُمق ياما هب  ج رصج بُّ إ هلج ي، وج جا الرَّ ّيُّ : ]أج أجي ضاا بِّ ىلج إ  أج

أ تج ب إ مج  ا قجد  أجسج هج ن دج
ل  ع  ي أجنجا نجاز 

ت  لجة  الَّ مج ا؟[ اتجت كج األجر  نجهج د   اب  لج وج ىلج ال  دج عج دَّ تجمج ، ثج فج ات  رَّ الجثج مج

ُس هج  ف  ع  نج
ج  رتج 
بُّ إ هلج ي، ل  : ]يجا رج بِّ خج إ ىلج الرَّ ج رصج [وج ف ه  و   إ ىلج جج

د  لج وج ا ال  عج الرَّ  ذج
م  بُّ فجسج

يَّا
ت  إ يل  و  صج

ف ه  فج ل  و   إ ىلج جج
د  لج وج ُس ال  ف  عجت  نج جج رج .، فج اشج  عج

ثون مع اهلل! يقول لإلهل هكذا يتحدَّ وس! قدَّ مه القارئ للكتاب املُ هذا ما يتعلَّ 

!  لها املسيحيويتقبَّ  ،ملاذا أسأت ا طريقة ُمناسبة للكالم مع اهلل عزَّ وجلَّ  بلوكأّنَّ
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 ويصنع له املعجزة! ،خه عىل ذلكوبِّ اإلهل ال يُ أنَّ 

ر ،ونأخذ أيضاا عىل سبيل املثال  :12 -10/  11 سفر العدداملوجود يف  احلوا

م  ُكل
ه  ائ ر  شج ب ُكونج ب عج بج يج ع  ى الشَّ عج ُموسج

م  لامَّ سج يج  فج
محج   وج

ت ه  ي مج  بجاب  خج
د  يف  اح  وج

ى نجي  ُموسج ي   عج
ل كج يف  اءج ذج ّداا سج

بِّ ج  ُب الرَّ ضج ال مُ  غج قج : فج بِّ لرَّ
ى ل  أ تج إ ىل »وسج اذجا أجسج ج

 
مل

ةا  مج ع 
د  ن  جاذجا مل  أجج 

 
مل كج وج

ب د  ي نجي كج عج  عج
نَّ   يف  تَّى أج ع ب  عج حج ا الشَّ ذج يع  هج

ل جج  تج ث ق  ع  ضج ؟كج وج  ،ِّلَّ

ُتهُ  لد  ع ب  أجو  لعجِّلِّ وج ا الشَّ ذج يع  هج
م  ب لُت ب جج ن كج أجلعجِّلِّ حج ض 

تَّى تجُقول يل  امح  لُه يف  ح  امج   حج  كج

بج 
لف تج آل  ي حج

ض  الت  يعج إ ىل األجر 
ض  يبِّ الرَّ ُل املُرج

؟احيج م   ئ ه 

 س!قدَّ مع اهلل يف الكتاب املُ  ♠ث موسى هكذا يتحدَّ 

ل جيع الشع !ملاذا أسأت إيلَّ ومل أجد نعمة يف عينيك؟ ؟!وضعت ث ق   ب عِّلَّ

 ضيع!الرَّ  حبلت هبذا الشعب حتى أمحله كام حيمل املُريبِّ  ألعِّلِّ  :بل ويقول

حهكذا يُ   اهلل!كيف كان األنبياء يدعون  سقدَّ لنا الكتاب املُ  وضِّ

  



123ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
ْْن ُر(ُِبِالرَِّ 

َ
ْنُفُخِوَأ

َ
ِاكلوادلةِيهتفِويرصخِ)أ

ن أريدون فهم يُ  ،صارىهج يسلكه اليهود والنَّر الوسيلة! هذا النََّبِّ الغاية ال تُ 

 وال إشكال! ،أللفاظاهذه فيقولون  - كام يزعمون - اإلهل يريد الالص نَّ أيقولوا 

 :15 -12 /42سفر إشعياء لنقرأ ما ورد يف 

ه  يف  ا ب يح  وا ب تجس  ُ خُي َب  داا وج بَّ جمج  ُطوا الرَّ ُيع 
ئ ر  )ل  ا جزج جبَّار  خيج ُرُج  ،ل  ال  بُّ كج ُجل  الرَّ رج . كج

ىلج  ى عج يجق وج ُخ وج ُ يجّص  ُف وج
تجُه. ّيج ت  ج ري  ُض غج

ائ ه  أج ُحُروب  ُين ه  دج . ،ع  ر  ه  تُّ ُمن ُذ الدَّ مج  قجد  صج

ُت.  د  جلَّ . جتج تُّ كج أجن خ رُ سج يُح. أجن ُفُخ وج
ة  أجص  دج

ل  ا ال وج عاا كج أُ  ، مج امج وج اآلكج بجالج وج ُب ال   ر  ُف أجخ  فِّ جج

ُف اآلجج  ُأنجشِّ بجساا وج جارج يج ّن 
ُل األج عج أجج  ا وج ب هج ...(ُكلَّ ُعش   امج

ىل ه أوصاف، تنطبق عهذ يصيح وينفخ وينخر وّيتف! كّل  !هذا وصف اإلهل

ة أثناء الوالدة!  فات، اهلل يصفوناملرأ  ُسبحانه وتعاىل هبذه الصِّ

 تعليقاا عىل هذه النُُّصوص. صارىالنَّ وفّسِّ مُ لنقرأ ما قاله 

1يقول «أنطونيوس فكري»ص مُّ القُ  0 8: 

ناك دائاما . ولكن هُ آدم وطقُ ى أن يكون الالص فور ُس اهلل كان يتمنَّ أي أنَّ )

                                                           
1 0  150تفسري سفر إشعياء للقمص أنطونيوس فكري صفحة  8
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ه اهلل مُ  ،مانيه الكتاب ملء الزَّ سمِّ يُ  ،ددوقت حُمَّ   مّ ت  ناسباا ليُ هو الوقت الذي يرا

لدة ألنَّ شبيه هُ والتَّ ل. مج العج   هذه فّسَّ ... أنفخ وأنخر. وتُ  نا نولد والدة جديدةنا كوا

 (.ة جديدةمَّ ى القريب بالالص من بابل ووالدة أُ دج اآلية عىل املج 

1! هكذا قال بولس اليهودياألشياء حتّل يل كّل  0 ُيفّسِّ املسيحي أي  وهكذا ،9

 ، مع األخذ يف االعتبار تفسري هلذه األوصاف املُشينة التي يصفون هبا اهلل عزَّ وجلَّ

ول اإلهل ليغفر خطيئة ُز فاليهود ال يؤمنون بنُ  ،التَّفسريم ال يملكون دليالا عىل هذا ّنَّ أ

                                                           
1 0 سيح بولس الطرسويس هو شخص ّيودي من طرسوس وهو كام يزعم النصارى كان حيارب تالميذ امل 9

وكان اسمه شاول  فآمن باملسيحإىل أن زعم بولس أنه رأي املسيح ظهر له ودعاه لإليامن يف طريقه لدمشق 

تقادات مالفة إليامن حينها وبدأ يدعو لدين املسيح وخيالف التالميذ يف الكثري من النقاط وبدأ يعتقد باع

سالة يف ر 13املسيحية, وكتب  املسيح الصحيح ويدعو هلا! ويعتَبه النصارى من أهم الشخصيات يف

ا! وهو سفر 27بولس والعهد الديد حيتوي عِّل  العهد الديد ونصف سفر أعامل الرسل يتحدث عن ا

ليهود! باإلضافة إىل معروف باسم رسول األمم "أي غري اليهود" مع أن املسيح مل يأمر تالميذه بتبشريغري ا

ا أجنج 2 /5أنه نقض الناموس يف عدة مواضع كام ورد مثال يف رسالته إىل غالطية  : إ نَّهُ : )هج ُقوُل لجُكم  ا ُبوُلُس أج

ي ئاا!( ومع أن التان عهد أبدإ   يُح شج
جس  ُعُكُم امل  ن فج تجتجن تُم  الج يج  اخ 

ي حسب االعتقاد اليهودي إال أن بولس ن 

املسيح ملعون!  وهو الوحيد من بني ُكتاب أسفار العهد القديم الذي استشهد بالعهد القديم بأن نقضه!

يُح اف  13 /3حيث قال يف رسالته إىل غالطية  جس  نجة  النَّ: )اجمل  ن  لجع 
انجا م  ل نجا، ألجنَّ تجدج نجةا ألجج  ارج لجع  ، إ ذ  صج هُ اُموس 

 : تُوب  ك  بجة  »مج شج ىلج خج ن  ُعلِّقج عج ل ُعون  ُكلُّ مج سطو عىل الكنائس ففي أسفار أعامل وحُيكي عنه أنه كان ي«( مج

هُ 3 /8الرسل   وج
ة  يسج
ن  ىلج ال كج ُطو عج انج يجس  اُوُل فجكج ا شج مَّ أج ُخُل : )وج لِّ وج يجد  يُسج اءا وج سج

ن  االا وج جج رُّ ر  ُ جيج ُمُهم  إ ىلج  ال بُيُوتج وج

( ومع ذلك يؤمن به النصارى أنه أعظم رسل العهد الديد بل والقديم. ن  ج   السِّ
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وليس كإهل ليغفر خطيئة  ،زل كملكناعتقادهم سي نتظر يفاملُ م! وحتى املسيح آد

 آدم!

ِالرَِّ ِقوسِقزحَِيتاجِلعالمة!ِب 
1ورد يف سفر التكوين 1 0  اآليت: ،12-16/  9،  

الج اهلُل: ) قج ا»وج ي انجا وج
يثجاق  الَّذ 

ُة امل    عجالمج
ه  ذ  بجي نجُكم  هج ي وج

ُعُه بجي ن 
ج ُكلِّ  ض  بجني  ات  ذج وج وج

: ر  ه  يجال  الدَّ ُكم  اىلج اج  عج ي مج
ت  جيَّة  الَّ ُفس  احل  تجُكوُن عجالمج وج  االن  اب  فج حج  السَّ

يس  يف  ع ُت قجو  ةج ضج

ض   ج االر  بجني  ي وج
 بجي ن 
ا .م يثجاق  حج تجى ان ُّش  سج يجُكوُن مج ُس يف  فج و  قج ر  ال  هج تجظ  ض  وج ىلج االر  با عج

اب   حج نجُكم  ا السَّ ي  بج ي وج
ي ن  ي بج

ذ  يثجاق ي الَّ ُكُر م  د  وج ّنِّ اذ  سج  ُكلِّ جج
يَّة  يف  ف س  حج ج ُكلِّ نج . فجال بجني 

. د  سج ي جج
ل كج ُكلَّ ذ  ُته 

انا ل  يجاُه ُطوفج
اب  فج  تجُكوُن اي ضا امل   حج  السَّ

ُس يف  و   ال قج
انجت  تجى كج مج

 
 
ج اهلل يّا بجني 

يثجاقا ابجد 
ا الذ ُكرج م  هج ُ

ج ُكلِّ اب ّص  بجني  ض    وج  عجىلج االر 
د  سج  ُكلِّ جج

يَّة  يف   («.نجف س  حج

                                                           
1 1 المسة( وهو مكتوب باللغة العَبية وهو يف  موسى )أسفار التوراة هو أول أسفار سفر التكوين 0

ֵראׁש ִׁالعَبية ) " وهو مكون من 1/1( والرتجة احلرفية "يف البدء" وهي أول جلة ُفتح هبا السفر "تكיתבְּ

  فصال وسمي بذلك ألنه حيكي عن قصة بداية اللق. 50

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
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1قائالا  «نجيب جرجس»ق األرشيدياكون علِّ ويُ  1 1 : 

 

د رَّ كان جُم  حتى وإن هل اهلل حيتاج هلذه العالمة؟ !«عالمة امليثاق» ،يا للعجب

 = رمز!لوا ، فالتََّبير الثَّابت هو أن يقوكام يقولون دائاما  ،بهاأو ما ش رمز

  

                                                           
1 1  .161تفسري سفر التكوين لألرشيدياكون نجيب جرجس صفحة  1



127ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
ِميرىِادلََِِّيتاجِعالمة!ُِبِالرَِّ 

س قال أنَّ باختصار بكر  يها كّل ففيقتل  ،اإلهل سينزل إىل مّص، الكتاب املُقدَّ

إلهل يأمرهم يقتل البهائم! ولكن هذا اسوال أدري ملاذا  ،من البّش ومن "البهائم"

 باعه!هذه البيوت ألت نَّ أ ّب وتم حتى يعرف الرَّ يُ دماا عىل بُ  ن يضعوا أب

 :14-12 /12 لنقرأ ما ورد يف سفر الروج

ارض    لجةج وج ي   اللَّ
ه  ذ  ج هج ّص 

ض  م   ار 
تجاُز يف  اّنِّ اج  نج )فج

ج م  ّص 
ض  م   ار 

ر  يف  ُب ُكلَّ ب ك 

 
جة  امل  

اما ب ُكلِّ اهل  كج نجُع اح  اص  . وج م 
ائ  بجهج ال  بُّ النَّاس  وج ا الرَّ . انج يِّنيج يجُكوُن لجُكُم  ،ّص   ُم اوج لدَّ

مج وج  ى الدَّ ا فجارج يهج
ي ان تُم  ف 

ت  ىلج ال بُيُوت  الَّ ةا عج المج ي ُكم  رضج  عج لج ن ُكم  فجال يجُكوُن عج َُبُ عج بجة  اع 

ل هجالك  
ج  ل  ّص 

ضج م  ُب ار  نيج ارض  
ا ال   ،ح  ذج يجُكوُن لجُكم  هج يدوج يُِّدونجُه ع  ُتعج ارا فج كج ذ  ُم تج ا يجو 

) ةا يَّ
د  ةا ابج يضج ُه فجر  يُِّدونج ُكم  ُتعج

يجال   اج 
. يف  بِّ لرَّ

 ل 

 آليت:فنجد ا «ترجة احلياة» ةسامَّ املُ  ،فسرييةجة التَّ أما يف الرتَّ 

لناس والبهائم )ففي هذه الليلة أجتاز يف بالد مّص وأقتل كل بكر فيها من ا

أما أنتم فإن الدم الذي عىل  ،وأجري قضاء عىل كل آهلة املّصيني. أنا هو الرب

بيوتكم املقيمني فيها يكون العالمة التي َتيزكم، فأرى الدم وأعَب عنكم، فال تنزل 

ويكون لكم هذا اليوم تذكارا حتتفلون به  ،حني أبتِّل هبا أرض مّص بكم بلية اهلالك
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 فريضة أبدية حتتفلون به يف أجيالكم(عيدا للرب، 

 ب الُعجاب!:جج عج الفيه ف ،شرتكةجة العربية املُ كام ورد يف الرتَّ  ّص لنقرأ النَّ

البهائم، )وأنا أعَب أرض مّص يف تلك الليلة وأقتل كل بكر فيها من الناس و

التي أنتم فيها  فيكون الدم عىل البيوت ،أنا الربوأنزل عقايب بجميع آهلة املّصيني، 

 ،إذا رضبت أرض مّص وال أفتك بكم وأهلككمعالمة لكم. فأراه وأعَب عنكم 

، فتعيدونه للرب فريضة لكم مدى أجيالكم(  ويكون هذا اليوم لكم ذكرا

 !«فأراه وأعَب عنكم ،عالمة لكم» :ث ويقول هلماإلهل يتحدَّ 

 باهلل عليكم هل هذا إهل؟!

ُ تُ ف اليهود إهلهم يف كُ هكذا وص  !إلهل يف القلب؟وقار هلذا ا أّي ففة! حرَّ بهم امل

 تبجيل؟! وأّي  له، عظمة وأّي 

ِ▬هل اهلل العليم الذي  ء ِيف  ََِشْ َِعلَيْه  َماءَلََُِيََْفَ ِالسَّ َِوَلَِيف  ْرض 
َ
حيتاج  ♂ِاأل

 الج عج ل  
ئوت املّصيني من بيوت اإليُ ليعلم بُ  مة   ليني؟!يْسا
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ِجُِدخانِمنِآنفه!اإلهلُُِيرِ 
رد يف سفر صموئيل  ّص لنقرأ النَّ  :13- 22/7الثاّن الوا

م   سج ُت، فج خ  ج إ ىلج إ هلج ي رصج بَّ وج ُت الرَّ و  عج ي دج
يق  يت  )يف  ض  و   صج

ل ه  ي كج ن  هج
عج م 

ي ه   لج ُأُذنج خج ي دج
خ  ا رُصج ت   ،وج شج عج تج ار  ُض وج  األجر 

َّت  جتج تجعجدجت  . فجار   ار 
وجات  مج  ُأُسُس السَّ

بج 
، ألجنَُّه غجض  َّت  جتج ار  نج  ،وج ، وج

ن  أجن ف ه 
ان  م  دج ُدخج

ع   أجكجلجت  صج
ن  فجم ه 

لجت  ار  م  تجعج ن هُ . جج ر  اش   ، م 

ي ه   لج ج  بجاب  حتج تج ر  ضج لج وج زج نج  وج
ات  وج امج أج السَّ أ طج بج  ،طج

ىلج  ك  يج عج
ُرئ  ، وج ارج طج ُروب  وج ىلج كج عج

يح    الرِّ
ة  حج
ن  يج  ،أجج 

، م  ظجالَّت  ُه مج لج و  ةج حج مج ل  لج الظُّ عج م  جج امج غج مج ال  ظجالج ةا وج عج مِّ نج م   ،اهاا ُمتججج

) ار  لجت  جج ُر نج تجعج ُه اش  امج اع  ُقدَّ عج  الشُّ

 فسريية:التَّ  «احلياة» ترجة منولكن  ،نفسه ّص وإليكم النَّ

)يف ضيقي دعوت الرب، وبإهلي استغثت، 

 ،رصاخي أذنيه فسمع صويت من هيكله، وبلغ

عندئذ ارجتت األرض وتزلزلت. ارجتفت أساسات 

، نفث أنفه دخانا، واندلعت نار آكلة من فمه ،واهتزت ألن الرب غضبالساموات 

امتطى  ،طأطأ الساموات ونزل، فكانت الغيوم املتجهمة حتت قدميه ،فاتقد منها جر

اطت به الظلمة أح ،مركبة من مالئكة الكروبيم وطار وجتىل عىل أجنحة الريح

 من هباء طلعته توهجت جرات نار(  ،كاملظالت واكتنفته السحب املتكاثفة واللجج
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عب املكتوبة لألطفال! قرأ أ وكأّنِّ  ة من قصص الرُّ  قصَّ

 واندلعت نار آكلة من فمه! نفث أنفه دخاناا  :يقول

1قائالا  «أنطونيوس فكري»ص مُّ ق القُ علِّ ويُ  1 2 : 

ه )صعد دخان من أنفه: عالمة الغضب. ونار من فمه أكلت: اهلل يف غضب

ي هرون بنايكون نار آكلة تأكل مقاوميه كام حدث يف سدوم وكام خرجت نار أكلت 

 ..(مرتني أيام إيليا لت المسني رجالوالنار التي أك

  حقاا؟!ن يكون هذا كالم اهللفهل ُيعقل أا اهلل، وهكذا شبَّهوه، هكذا وصفو
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ِباإلهلِيُنطحِمضايقيهم!
ن طح من يضايقهم!، يصفون اهلل بأنَّه نعم  يج

مري  الجص  ) :7-44/4يف سفر املزا ُمر  ب خج أ  ا اهلُل. فج ي يج
ل ك  ن تج ُهوج مج ُقوبج يج أج ب كج  ،ع 

اي ق ينجا ن طجُح ُمضج ي نجنج لج نيج عج
ائ م  قج ُدوُس ال  كج نج

م  سج  ،ا. ب اس  ُل وج
تَّك   الج أج

يس  ىلج قجو  ي ف ي الج ألجّنِّ عج

ُصن ي لِّ ينجا وج  ،خُيج
اي ق  ن  ُمضج

نجا م  تج لَّص  ن تج خج ينجا(ألجنَّكج أج ي تج ُمب غ ض  زج  أجخ 

1فهذا الكاتب املجهول 1 3 ن ساعدة اإلهل ندوس عىل مج ه بمُ نَّ أن يكتب أأراد  ،

ن طجُح » لعبارة باستخدامهعبري أساء التَّ  ! ولكنه ال شكَّ هميعرتض  !«ب كج نج

املكابيني  سفرهلذا الكاتب املجهول ألنَّه مكتوب يف قد ُيغفر وعىل كّل حال، 

أصبت الغرض فذلك ما أليف وحسنت التفإن كنت قد أ) :40-39 /15 الثاّن

أن ام ثم ك ،ّن قد بذلت وسعيإن كان قد حلقني الوهن والتقصري فإَتنى وكنت أ

ملاء نام تطيب المر ممزوجة باإاملاء وحده مْض وو رشب أرشب المر وحدها 

العي سلوب يطرب مسامع مطكذلك تنميق الكالم عىل هذا األ وتعقب لذة وطرباا 

 ليف. انتهى.(أالت

 ن رشب املاء وحده مْض!أوبغض النظر عن مسألة 
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اده! فكيف ن هذا الكالم هو كالم إهلي! أوحى اهلل به لعبأولكن من املُفرتض 

 !تليق به تعاىل أشخاص ال حُيسنون اختيار ألفاظ اإلهل يف اختيار ءُييس

ِيطانِىلعِعباده!يتعاونِمعِالشَِِّاإلهلِ
 !ذا األمرهبحون ّصِّ سيُ  مّنَّ ر أأتصوَّ ومل أكن  ،يؤمنون بذلك ، النَّصارىنعم

رد يف سفر امللوك األول  :24 -20 /22 لنقرأ النص الوا

الجمج  ع  إ ذاا كج مج اس  : ]فج الج ي ُت الرَّ  )قج أج د  رج : قج بِّ ُكلُّ ُج الرَّ ، وج
يِّه 
س  ىلج ُكر  ساا عج

ال  ن د  بَّ جج

ه   ار  سج ن  يج عج  وج
ين ه  م  ن  يج  عج

ي ه  دج  ُوُقوف  لج
 
ء امج قج  ،السَّ دج فج عج يجص  آبج فج ي أجخ  و  ن  ُيغ  : مج بُّ  الج الرَّ

الج  قج ا وج ذج كج ا هج ذج الج هج قج ؟ فج ادج عج ل 
اُموتج ج   رج

ُقطج يف  س  يج ا وج ا.ذج ذج كج وج  كج هج وُح وج جج الرُّ رج قجفج ُثمَّ خج

: ب   بُّ أجلجُه الرَّ سج . وج
يه  و  : أجنجا ُأغ  قجالج بِّ وج امج الرَّ مج ذجا؟أج أجُكوُن ُروحج كج  امج ُرُج وج : أجخ  الج ذ ب  يف  فجقج

تجق    وج
يه  و  : إ نَّكج تُغ  الج . فجقج

ن ب يجائ ه  يع  أج
ه  جج  ا اف عجل  أجف وج ُرج  وج ُر. فجاخ 

اتجد  ذج كج اآلنج ُهوج  هج د   وج ا قج ذج

ن ب يجائ كج  يع  أج
ه  جج  ا وج ف   أج

ب  يف  ذ  بُّ ُروحج كج لج الرَّ عج ي كج ب   جج لج مج عج لَّ بُّ تجكج الرَّ ، وج
 
ُؤالجء [هج  ،ّشج 

ىلج ال   ا عج يخج
بج م  ج رضج نجةج وج ن عج ُن كج يَّا ب 

ق  د  مج ص  دَّ تجقج ج ُروُح الرَّ فج َبج ي نج عج ن  أج
: ]م  الج قج نِّي فجكِّ وج بِّ م 

؟[ كج لِّمج ُيكج
 ( ل 

 يف ذلك؟! وال إشكال عندهم ،يطان عىل عبادهأهذا هو اهلل؟! يتعاون مع الشَّ 
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 لنقرأ النص كام ورد يف ترجة احلياة:

خرج، أفأجاب:  : بامذا؟ثم تقدم روح الضالل وقال: أنا أغويه. فسأله الرب)

ه جيع أنبيائه. فقال الرب:  ئه وتفلح إنك قادر عىل إغوأصبح روح ضالل يف أفوا وا

ه جيع وها الرب قد جعل اآلن روح ضالل يف أف ،يف ذلك، فامض ونفذ هذا األمر وا

 (بيائك هؤالء، وقد قىض عليك بالّشأن

تشهد بام قاله نسس ناجة! ولكنَّبعض األرثوذكس يرفضون هذه الرتَّ  ولعلَّ 

1هلذا النَّص يف تفسريه «أنطونيوس فكري»ص مُّ القُ  1 4 : 
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  أيُّ 
 «ميخا»ن أض عباده؟! ومن املفرت ّل هذا الذي يتعاون مع شيطان لُيض   إهل 

 فهل النبي سريى رؤيا باطلة؟! ،هذا نبي

يطان ببعض سمح للشَّ  بَّ الرَّ  نَّ أقائالا  «أنطونيوس فكري»ص مُّ ق القُ علِّ ويُ 

 حكام!من باب العقاب وتنفيذ األ ،فاتّصُّ التَّ 

1قائالا  «نجيب جرجس»ق أيضاا األرشيدياكون علِّ ويُ  1 5: 

 

ن هذا يطان! مج للشَّ  «خابأ»عن املخلوق؟! وكيف يرتك  الالُق  كيف يتخىلَّ 

 !الوثنيني يقولون مثل هذا اإليامن الغريب نَّ أعتقد أاإلهل؟! أنا ال 

1«السنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم» كتاب فّسِّ ويقول مُ  1 6: 

روح الضالل ويف 6 /4( يف رسالة يوحنا األوىل 21)ثم خرج الروح )العدد

عمل الضالل  11-10 /2الروح النجس ويف تيموثاوس الثانية  2 /13زكريا 

                                                           
1 1  .250لألشيدياكون نجيب جرجس صفحة  –سفر امللوك األول  –تفسري الكتاب املقدس  5

1 1  .356صفحة  مارشالسنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم للدكتور وليم  6
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 الذي سريسله اهلل إىل الذين مل يقبلوا حمبة احلق حتى خيلصوا فيصدقون الكذب(

 العظيم!  باهلل العِّلّ إالَّ  قوة وال حول وال ،هكذا يؤمنون

ِالرَِّ ِة!بؤللاوِةبَِّاكدلِ ِب 
ُكج ») :11-4 /13ورد يف سفر هوشع  بُّ إ هلج أجنجا الرَّ ج وج وج ّص 

ض  م  ن  أجر 
اا م  إ هلج

ري  يُس  الج ُمجلِّصج غج ُف وج تج تجع ر  تُكج  ،وجايج لجس  ف  رج نجا عج طجش   أج عج ض  ال  ر   أج
يَّة  يف  ِّ َبج  ال 

َّ  ،يف  ا ملج

 . ب ُعوا ُعوا شج ُس رج كج نج
ل  ت  ُقُلوهُبُم  ل ذج عج فج تج ار  ب ُعوا وج ُصدُ » ،وّن  شج . أجر 

د  أجسج ُم  كج عجىلج  فجأجُكوُن هلج

ر   نجم  يق  كج أجُشقُّ شج  ،الطَّر  ل  وج
ُدبَّة  ُمث ك  ُمُهم  كج

د  لجب وج أجص  آُكلُُهم  ُهنجاكج كج . ة  غجافج قجل ب ه م  وج

ة   يَّ ِّ ُش ال َبج ح  ُقُهم  وج زِّ ئ يُل » ،ُيمج ا ج ْس 
الجُككج يجا إ  ن كج أج هج و  ىلج عج َّ عج ِّلج ي نج ُهوج  ،نَّكج عج أج ل ُككج مج فج

ي ُث ُقل   اُتكج حج ُقضج ؟ وج كج
كج يف  جج يع  ُمُدن  تَّى خُيجلِّصج ؟حج اءج سج ُرؤج كاا وج

ل  ي مج
ط ن  : أجع  نجا  ،تج أج

ل كاا ب   ي ُتكج مج طج ط ي(أجع  خج ُتُه ب سج ذ  أجخج ب ي وج ضج  غج

 عليق!تَّ السأترك لكم 

 :1 /6! فقد ورد يف سفر إشعياء له أذيال   نَّ فات أيضاا أه الصِّ من هذ

تجف ع   ُمر   وج
ال    عج

يس  ىلج ُكر  ساا عج
ال  يِّدج جج ي ُت السَّ أج  رج

جل ك  ا امل  يَّ  ُعزِّ
اة  فج  وج

نجة   سج
يجالُُه )يف  ذ  أج وج

لج  جي كج ُ اهل  ُه  ،َتج ألج هج ج  طِّي وج نجني   ُيغج . ب اث 
ة  حج
ن  تَُّة أجج 

د  س  اح  ُكلِّ وج
ُه ل  قج و  ُفونج فج

اق  يُم وج
ف  ا ج الّسَّ

نجني   يجط ريُ  اث  بج  وج
ي ه  لج ج  طِّي ر  نجني   ُيغج ب اث  :  ،وج اكج ى ذج ادج ا نج ذج هج بُّ »وج وس  رج وس  ُقدُّ وس  ُقدُّ ُقدُّ
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ض   ُء ُكلِّ األجر  ل 
ُدُه م  . جمج 

ُنُود   «.(ال 

 !وسأترك لكم التَّعليق أيضاا 

ِتوضيحِهام!
ء يف العهد القديم أو العهد الديداهصفات التي تناولنالمسألة  هي ليست  ا سوا

دنا  معنى الصفة!  ه الصفة!ن نفهم املعني الذي من أجله أطلقت هذأفليس هذا مرا

هلل يف طالق صفات كهذه عىل اف اإلهل هبذه الصفات! ولكن جمرد إأو مناسبة وص

 إساءة يف حق اهلل!وعند كل عاقل حد ذاته ُيعتَب عندي 

أنبياء اهلل! فام  فاليهود عندما كتبوا هذه الكتب مل يكتبوها ليمجدوا اإلهل! فهم قتلة

فهم  ،أكثر وسلم ليس مه صىل اهلل عليهجتميع إساءات هلل تعاىل وألنبيائ فعلوه هو

 يرتكون صورتم طيبة وذكية؟! قتلوا األنبياء فهل س

م من رشجتد كل صفات السوء منسوبة ألنبيائففي الكتاب املقدس  ك وكفر ه الكرا

 يرباهلل تعاىل بل ودعوة للّشك ومن زنا للمحارم وْسقة وكذب وخيانة وتع

ر وسوء أدب يف احلديث مع اهلل!   ورقص وُسك 

ال يقبلوّنا عىل أحد وحتى اهلل سبحانه وتعاىل مل يرتفعوا عن وصفه بصفات 

نية كلب  ة وينطح! وخيرج ناراا من فمه ودخاناا ؤالقساوسة! فقد وصفوه بصفات حيوا
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ويصفر للذباب وحيلق شعر قدميه! بموس  مستأجرة!!! من أنفه! وحيتاج لعالمة! 

جتله وتوقره!  عد من ازدراء األديان األخرى التيوهذا ي ،هذا هو اهلل كام يزعمون

 وكذلك األمر عىل األنبياء.

ه نا أي شخص ّيودي هل تؤمن حقيقة بأن اهلل سبحانولألسف الشديد إن سأل

 ورة ضمنية.ه واختارهم هبذه الصفات؟! يقول لك نعم! بصئختيار أنبياتعاىل أساء ا

ن بكل فهم يؤمنو ،هكذا فعل اليهود ما فعلوه! ولألسف اتبعهم النصارى يف ذلك

 سلم... و تعاىل وأنبيائه صىل اهلل عليهم جيعاا نسبوها هللالصفات التي هذه 

اختيار أيضاا  وهذا جعلهم عندما كتبوا كتاهبم وأقصد بذلك العهد الديد مل حُيسنوا 

ة اليهود هذه فعلألفاظهم وأفكارهم عىل اهلل تعاىل! ولعل أبرز ما يؤمنون به نتيجة 

ن النصارى أ يهود بمسألة نزول اإلهل وصلبه! إالرغم عدم إيامن الهو صلب اإلهل! ب

 د هلل بمراحل وسنتناول األمر ...اليهوتعدوا حدود إساءة 

  



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 138ِ
 

ِ ِ!اهِزنيفِلكيِنسلِيسوعِالَّشَّ
 ، تمّ نجيل متىإوحتديداا  ،«اإلنجيل» ، أو«العهد الديد» بـ ىيف بداية ما ُيسمَّ 

 ما ولعلَّ  ،♠املسيح ، وانتهاءا ب♠ من داود ب بدايةا سج ر سلسلة نج ك  ذ  

ساء عىل غري ن النِّملسلة أربعة يف هذه السِّ  نَّ أ ،بيبا القارئ اللَّ ّيُّ ك أهايلفت انتب

بعة مشكُ والرَّ  ،ناةثالثة زُ  العادة!  !يف أمرها وك  ا

هبذا أربعة  - كام يؤمنون - الكون وخالقه يف نسل رّب  نَّ أ لوا لكم أن تتخيَّ 

 .هذه هي احلقيقة التي ال يستطيع مسيحي إنكارها ،نعم ،الوضع

 :17-1/1الا إنجيل متى لنقرأ أوَّ 

ب  
اُودج اب ن  إ  يح  اب ن  دج

جس   يجُسوعج امل 
تجاُب م يالجد 

يمج )ك 
ه  .  ،را حاقج لجدج إ س  يُم وج

ه  را ب 
إ 

وج  إ خ  ا وج ُوذج دج ّيج لج ُقوُب وج ع  يج . وج ُقوبج ع  دج يج لج حاُق وج إ س  هُ وج ُوذج  تج ّيج صج وج ار  دج فج لج حج م  ا وج ارج زج ن  وج

ارج  امج ثجامج رج دج أج لج وُن وج ُ ّص  حج . وج ونج ُ ّص  دج حج لج ُص وج ار  فج ن  ... . وج
زج م  لجدج ُبوعج ل ُموُن وج سج وج

ابج  احج اُعوثج . رج ن  رج
لجدج ُعوب يدج م  ُز وج ُبوعج لج وج ُعوب يُد وج ج . وج اُودج امل  دج دج لج ى وج سَّ يج ى وج . دج يجسَّ ل كج

لجدج  ُك وج
جل  اُوُد امل  دج يَّا «ُسليامن»وج ي ألُور 

نج الَّت 
 (م 
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 ساء:ذكر أربعة من النَّ ، سبفهو يف هذا النَّ

 .ثامار .1

 .راحاب .2

 .راعوث .3

1.)التي ألوريا( يقصد هبا بتشيبع .4 1 7 

1تقول ابع لمعية الكراربس الَبيطانيةتفسري العهد الديد التَّ  1 8: 

أو كانت  يّ ممج  ا ُولدن من أصل أُ إمَّ  نَّ وهُ  ،لسلةُذكر أربعة نساء يف هذه السِّ )

 ،بيعتناطص ملا أخذ ضاع املُخلِّ إظهار اتِّ  فكان الغرض من ذلك ،قبيحة سريتنّ 

 بني الناس.( ولو كانوا مرذولني ،وامتداد فوائد الفداء الذي صنعه إىل جيع البّش

1«تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ ويقول أيضاا القُ  1 9: 

كسارة ورفقة وراحيل،  ،أسامء نساء عظيامت يفتخر هبّن اليهودسب ر النَّ كُ ذ  )مل يج 

نية ، (38إّنام ذكر ثامار التي ارتدجت ثياب زانية )تك  وراحاب الكنعانيّة الزا

                                                           
1 1  ذكرناها من قبل يف قصة داود راجعها إن شئت لعدم التكرار.وقد  7

1 1  .1 . صفحة2004الطبعة الرابعة  جعية الكراربس الَبيطانية تفسري العهد الديد بنفقة 8

1 1  .42فحة ص -إنجيل متى–من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي  9
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ا خطيّتها مع داود امللك ،(2/1)يش ت شب ع التي يلّقبها "التي ألوريّا" ُمظهرا 1(.وبج 2 0  

1قائالا ناقالا عن آباء الكنيسة األوىل وآرائهم  «تادرس»ص مُّ كمل القُ يُ  ثمَّ  2 1 : 

يسة، بل ذكر ذكر يف ميالد املسيح ونسبه اسم قدّ ويقول القّديس جريوم: ]مل يُ )

بهّن الكتاب، وهو يريد القول بأنَّ  جج لد من وُ  ،طاةمن جاء من أجل الُ  من شج

 (ليمحو خطايا الميع.[ ،خاطئات

ن ال يليق بأ نَّ هلواألربعة حا ،أربعة نَّ ّنَّ أد اهالشَّ ، ظر عن تَبيرهمالنَّ وبغّض 

 !اا وال حبيب اعدوًّ  ! يعني ال يُّسّ منهنَّ أو حتى نبي  ،يأيت اإلهل

 ... اء من نسلها يسوع فالقصة كاآليتأما ثامار القديسة التي ج

  

                                                           
1 2 الكهنة والدام  راجع أيضاا املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية إعداد جمموعة من 0

 16بمّص الديدة الزء األول صفحة  بكنيسة مارمرقس

1 2  .42صفحة  -إنجيل متى–من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي  1
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ِبِمنِنسلهاِاإلهل!يلُنجِ ِلِوتزينتتأهَِّثامارِ
امل  ع فتلك هي احلقيقة التي ال يستطيع مسيحي   ،نوانب من العُ ال تتعجَّ 

 !نكرهان يُ أ داا س جيِّ قدَّ الكتاب املُ بنُُصوص 

 !وهذا عمل إيامّن راقي !هبا ّيوذا ازن ،ة يسوعجدَّ  ،ثامار ،نعم

1«أنطونيوس فكري»ص مُّ يقول القُ  2 2 : 

دمها جيري  ،حة للسيد املسيلت ثامار أن تكون جدَّ تأهَّ  ،وهبذا العمل اإليامّن)

بينام مل  ،(1/23سمها يف أنساب السيد املسيح )متى اى ل متوقد سجَّ  ،وقهُر يف عُ 

لة التي كانت كأرم ،شري لكنيسة األمموصارت تُ  ،ل اسم سارة ورفقةسجِّ يُ 

 (.بِّ سة للرَّ قدَّ صارت كنيسة مُ  ،هجورةم

وق ُر جيرى يف عُ  يةنا ودم الزَّ  !لويؤهِّ  !«العمل اإليامّن»ى باألجرة ُيسمَّ  انالزِّ 

 !«املسيح»اإلهل 

 ه فعالا نَّ أ إالَّ  ،لطأار َبِّ ه ال يُ وقال بأنَّ  ،ر كالمه هذاص برَّ مُّ وإن كان حْضة القُ 

 !رهبرَّ 

                                                           
1 2  .281حة ي راعي كنيسة السيدة العذراء بالفجالة صفتفسري سفر التكوين للقمص أنطونيوس فكر 2
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 :18-11/ 38التكوين كام وردت يف سفر  ،ة كاملةا صَّ لنقرأ الق  

 : نَّت ه  ارج كج ثجامج
ا ل  ُوذج الج ّيج قج لجةا »)فج مج ي أجر 

ُعد  ي ت  يف  اق  ُة ا  بج يلج َُبج ش  تَّى يجك   حج
ب يك  ن يأج «. ب 

 : الج ه  »ألجنَُّه قج ي  وج أجخج ا كج ي ضا ُموُت ُهوج أج ُه يج لَّ ب يفج «. لجعج ي ت  أج  بج
ت  يف  دج عج قج اُر وج امج ت  ثج ضج َّا مج ملج ا. وج هج

ا. ُثمَّ  ُوذج ُة ّيج أج رج نجُة ُشوع  ام   اب 
اتجت  اُن مج مج الج الزَّ دج  طج

ع  ا فجصج ُوذج ى ّيج زَّ عج ز  غج تج ا ه  إ ىلج إ ىلج ُجزَّ نجم 

ت   ج َب  ُأخ  . فج يُّ
ُدالَّم  عج ُبُه ال 

اح  ُة صج ريج
ح  ، ُهوج وج  نجةج

جا: َت  يلج هلج
ق  اُر وج امج  صج  ُهوج » ثج

ُوك  ا محج د  إ ىلج ذج
اع 

هُ  نجمج يجُجزَّ غج
 نجةج ل 

مُّ «. َت  رج يجابج تج
ا ث  ن هج ت  عج عج لج فج فجخج فَّ لج تج ُقع  وج َُب 

طَّت  ب  غج تج ا، وج هج
جج ل  ، وج ت  يف  ت  لجسج

جا رج  ّنَّ
، ألج  نجةج

يق  َت  ىلج طجر  ي عج
ت  ي نجاي مج الَّ ل  عج خج د    تُ مج

يج ملج
ه  َُبج وج د  كج يلجةج قج

نَّ ش  . أجت  أج ةا جج و  طج لجُه زج ع 

انجت  قجد   جا كج ّنَّ
، ألج يجةا

ان  ا زج بجهج
س  حج ُوذجا وج ا ّيج هج نجظجرج ا عج فج ي هج لج إ لج ا. فجامج هج هج ج  يق  ىلج ال غجطَّت  وج طَّر 

 : قجالج لجي ك  »وج ايت  أجد ُخل  عج ج . «هج ّنَّ م  أج لج   يجع 
: ألجنَُّه ملج الجت  نَُّتُه. فجقج ط ين ي »ا كج ا ُتع  اذج ُخلج ل  مج د  ي  تج كج

؟ َّ ِّلج : « عج الج قج نجم  »فج نج ال غج
ى م  زج ع 

يج م  د  ُل جج
س  : «. إ ّنِّ ُأر  الجت  قج تَّ »فج ناا حج ه  ي رج

ل  ُتع ط ين  ى هج

لجُه؟ُتر   : «. س  الج قج ؟»فج ط يك  ي ُأع 
ذ  ُن الَّ ه  ا الرَّ الج « مج قج : فج اكج »ت  صج عج ُتكج وج ابج صج

ع  ُكج وج
اَت  خج

كج  د   يج
ت ي يف  ب لجت  «. الَّ ا، فجحج لجي هج لج عج دجخج ا وج طجاهج  (..م ن هُ  فجأجع 

ن أريد ا تُ ّنَّ أل فهي كانت تزّن ،صارىس! وهلا عذرها عند النَّقدَّ مُ  ايا له من زن

! ل إيامّنمج نا عج هُ  انىل أي حال فالزِّ ! وعر الوسيلةَبِّ يكون املسيح من نسلها! الغاية تُ 

ا  مّنَّ بل واألكثر من ذلك أ نية ُتعتَب رمزا ا  التيكنيسة األُمم! وليقولون أنَّ هذه الزَّ

 !ُيعبد فيها اهللمن املُفرتض أن 
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1«أنطونيوس فكري»ص مُّ يقول القُ  2 3 : 

وظهر هلا  ،ةيَّ ممج  لتصقت باملسيح بعد أن كانت أُ انا ثامار ترمز للكنيسة التي هُ )

عها بالقيامة يف املسيح وَتتُّ  ،وثالُ س "األقنوم الثالث" بإيامّنا بالثَّ دُ وح القُ ثامر الرُّ 

مع  ىالتي تتالق سففالنَّ :لهاقال خلعت ثياب ترمُّ لذلك يُ  ،الذي قام يف اليوم الثالث

 (زن.لمسيح" ال تعود حتيا يف ُح املسيح "هنا ّيوذا يرمز ل

 ،تلفت األنظار ،ية وعاليةوّ ديقوهلا مُ  «تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ وها هو القُ 

نيةفيقول تعليقاا عىل هذه الزَّ  ،تاوَّ وحها وقُ ُض وتقشعر هلا األبدان من وُ  1ا 2 4 : 

الطية تبدو  كانت عالمات ا يمنعنا من اإلدانة مهاموقد صارت ثامار مثالا حيًّ )

 (.واضحة وملموسة

                                                           
1 2 , 281حة تفسري سفر التكوين للقمص أنطونيوس فكري راعي كنيسة السيدة العذراء بالفجالة صف 3

282. 

1 2 ى صفحة من تفسري وتأمالت اآلباء األولني , تفسري سفر التكوين , للقمص تادرس يعقوب ملط 4

312 ,313. 
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1«أنطونيوس فكري»ص مُّ قال القُ  ص كالمه فيقول كاممُّ كمل القُ ويُ  2 5: 

، دمها جيري يف ة للسيد املسيحلت ثامار أن تكون جدَّ تأهَّ  ،هبذا العمل اإليامّن)

بينام  ،(23 :1سمها يف نسب السيد املسيح )مت ال اإلنجيِّل متى وقه، حتى سجَّ ُر عُ 

ُ مَّ وال غريمها من األُ  ،وال رفقة ،ل اسم سارةسجِّ مل يُ   (.تباركاهات امل

 ا إليه راجعون! وإنَّ ا هلل! وإنَّ نتظرجب لنا املسيح املُ نت لتُ نج زج  !سةييا هلا من قدِّ 

ستغرباا ملا لني مُ ما جيع، وجدُت فيها فاسري املسيحيةحت التَّ ام تصفَّ لَّ كُ  ،حقيقةا 

ما هذا » :ك اآلن تقولنَّ أعلم فأنا أ ،سلاما مُ  نتج إن كُ  ،القارئعزيزي . يقولون

 عليكج  ولكن ما! الكنيسة ده آباءؤكِّ ما يُ  رَبِّ اآلن تُ  فأنتج  ،مسيحياا  نتج وإن كُ  ،«وننُالُ 

 .ر قليالا بالعقلفكِّ ن تُ أ إالَّ 

هلؤالء األشخاص كام  ،سقدَّ كتابة هذا الكتاب املُ بإهل هذا الكون الذي أوحى 

1تؤمن 2 فعلته  إيامّن   عمل   هلكنَّو ،عادياا  اا نا ليس زنهُ  ان! والزِّ ه  م  جيري يف دج  زانية دم ،6

فاا.! وأنا سأتركثامار   ك لضمريك، لُتعلِّق عىل ما قالوه، ولكن ُكن ُمنص 

                                                           
1 2  .313 صفحة من تفسري وتأمالت اآلباء األولني , تفسري سفر التكوين , للقمص تادرس يعقوب ملطى 5

1 2  هذا كتابنا " مجن نحن كمسلمني نؤمن أن التوراة نزلت عىل مويس عليه السالم مكتوبة بيد اهلل راجع يف 6

تب التوراة؟ "  كج
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نية فهي راحاب ،انيةيسة الثَّ ا القدِّ أمَّ  ا بة بالزَّ  !املُلقَّ

ِانية!راحابِالزَِّ:ِةِيسوعجدَِّ
نَّ أ والعجيب ،سبكرن يف سلسلة النَّذُ  اليتات يسوع المن جدَّ  «راحاب»

ب  س ُيلقِّ نية»بـ  «راحاب»الكتاب املُقدَّ ا  !«الزَّ

1يف بداية كالمها عن راحاب تناولت األمر «دائرة املعارف الكتابية» 2 7: 

ة "زانية" رتجعَبية املُ ، ولكن الكلمة الانية""بالزَّ  وصف راحاب عادةا وتُ )

ة تتعامل مع الرِّ هلا وصفاا  ة نا يرى البعض أّنَّ جال، ومن هُ ، تعنى امرأ ا تعنى امرأ

وع نفسه. ا صارت زوجة ليشن يعتقدون أّنَّ ة عند مج صاحبة خان أو فندق، وبخاصَّ 

افرون أن يقيموا الان هو املكان الذى يستطيع املس أنَّ  ،وقد جاء يف قوانني محورايب

ون. خارج عىل القان ي عن أيفيه، ولكن جيب تبليغ القّص امللك أو جيتمعوا 

ة زانية" )يش عبارة "بي ويقولون إنَّ   ولكن يف ،"ناا حقيقتها "خا ( تعنى يف1: 2ت امرأ

صف بكلمة وتُ ، سالة إىل العَبانيني وىف رسالة يعقوبالرِّ  اإلشارة إىل راحاب يف

 (.صل الطابفوىف هذا ، حديدتعنى "زانية" بالتَّ  يالت ،(éPorn"بورنيه" اليونانية )

                                                           
1 2  .2صفحة  -الرابع الزء –رف الراء كلمة راحاب ح -دائرة املعارف الكتابية  7
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1«سقدَّ قاموس الكتاب املُ »وورد أيضاا يف  2 8: 

ة زانية) وهي التي  ،(1: 2يش  (أرحيامن ، انيةراحاب الزَّ ، هي امرأ

، امللك داود فصارت ضمن سلسلة نسب، سبط ّيوذا من سلمون جتتزوَّ 

 .("5: 1مت " ب يسوعسلسلة نسب الرَّ  وبالتايل ضمن

 :1/ 2رد يف سفر يشوع اكام هو و ّص النَّهذا هو و

اُس  ُجلجني   جج يمج رج طِّ
ن  ش 
ُن ُنون  م  لج يجُشوُع ب  سج أجر  ني   )فج ا  وسج ا ّ

ائ الا:  ،ْس  بجا ان ظُ »قج هج ا اذ  رج

حيجا
ر  أج ضج وج ي تج «. األجر  الج بج خج دج بجا وج هج ذج ان  فج  زج

جة  أ رج اُب ام  احج ا رج ُمهج  اس 
( يجة  ا ُهنجاكج عج جج طج اض   وج

ج  ة زانية اسمها راحابكبري   ف  رشج  !! امرأ

م  راحاب ة زانية جاء من نسلها يسوع! بل إّنَّ د امرأ ا  عنهاولون يقليست جُمرَّ أّنَّ

 املسيح زانية؟! للمسيح! فهل أمّ ُأم  

                                                           
1 2  . 389قاموس الكتاب املقدس جمموعة من الالهوتيني صفحة  8
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1«أنطونيوس فكري»ص مُّ يقول القُ  2 9: 

 

وليس هذا فحسب بل ويقول  ،♠للمسيح  ا أم  ّنَّ هكذا يقولون أ

1«وماّنمندس الرُّ يأكل»يس القدِّ  3 0 : 

ة اإلياممل يكُ ه نَّ أا األحباء )ها أنتم ترون أّيُّ   (.ةوَّ بُ ن فحسب بل النُّ ن هلذه املرأ

                                                           
1 2  .15تفسري القمص أنطونيوس فكري لسفر يشوع صفحة  9

1 3 0 EP. Of Clem. Rom. 12.  

 .52صفحة  -سفر يشوع–نقالا من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي 
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 :31 /11 املجهول سالة إىل العَبانينيال؟ وقد مدحها كاتب الرِّ  اومل

عج ال ُعصج ) ك  مج
  تج ل 
يجُة ملج
ن  ا اُب الزَّ احج  رج

ن  يامج م  اة  ب اإل  الج ني   ب سج جاُسوسج  ال 
ب لجت   (، إ ذ  قج

 راحاب يف مقدمة املؤمنني!فالكاتب املجهول وضع 

 :32العدد  يف يقول بعدها

ا  اذج مج ُت إ ن  )وج ق  وج ُزّن  ال  و  ي ضاا؟ ألجنَُّه ُيع  ُقوُل أج ، أج اقج ارج بج ، وج ُعونج د 
ن  ج  ُت عج َبج   أجخ 

األجن ب يجا ، وج يلج
ُموئ  صج ، وج اُودج دج ، وج تجاحج ف  يج ، وج ُشونج م  شج ،وج

 
جال   ء ُروا ممج هج  قج

ن  يامج ينج ب اإل 
، الَّذ  كج

هج  ا وج ف  وا أج دُّ ، سج يدج
اع  وج اُلوا مج ا، نج نجُعوا ب ّرا دِّ أج   ُأُسود ،صج ن  حج

ا م  و  جج ، نج ةج النَّار  ُأوا ُقوَّ فج ، ط  ي ف   السَّ

ُمو زج ، هج ب  جر   احل 
اءج يف  دَّ

ش  اُروا أج ، صج
ن  ُضع ف 

ُووا م  قَّ ،تج اءج بج اء   ا ُجُيوشج ُغرج سج
ت  ن  ذج أجخج

لُ  بج ق    يج
ملج ُبوا وج ُرونج ُعذِّ آخج . وج

ة  يجامج
ُنَّ ب ق  اتج وج م  ي  أج كج

اةج ل  ف ضج  وا النَّجج ةا أج يجامج
نجاُلوا ق  (يج  لج

 وأخذ راحاب! ،فهو مل يذكر جدعون وشمشون وداود! وصموئيل واألنبياء

 يسني!يسة القدِّ قدِّ 

ن  » :ما قاله كاتب العَبانينيإىل  نا أيضاا شري هُ وأُ  يامج يجةُ رج ب اإل 
ن  ا اُب الزَّ   تج ل ك  احج

 ملج

اة   ُعصج عج ال   راحاب مع الُعصاة! وضع نافهو هُ  ،«مج

 .صلامء املسيحية يف تفسري هذا النَّلنقرأ ما قاله عُ 
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1«املوسوعة الكنسية» يف 3 1 )باإليامن راحاب الاطئة املعروفة يف مدينة أرحيا  :

 (.مل تلك مع غري املؤمنني انبالزِّ 

1«تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ ويقول القُ  3 2 : 

وسف يىل سحاق ويعقوب إإإبراهيم و ،سول من اآلباء البطاركة)انتقل الرَّ 

 ،دثم تلميذه يشوع الذي دخل بالشعب أرض املوع ،كأول قائد للشعب ،فموسى

ة زانية غريبة النس "راحاب"اف أمام وهنا يتوقَّ  طع كثري من نالت ما مل يست ،مرأ

غ يبل ثمَّ  ،(5 /1)متى  سب يف نسب املسيحت أن حُت فقد استحقَّ  ،العَبانيني أن ينالوه

لوك وامل ،مثل جدعون وباراق وشمشون ويفتاح ،بنا إىل رجال إيامن من القضاة

 .(مثل داود واألنبياء كصموئيل

1«سقدَّ طبيقي للكتاب املُ فسري التَّ التَّ »وقد ورد أيضاا يف  3 3 : 

أرسل الواسيس الستكشاف  ،ط يشوع لالنتصار عىل أرحياعندما خطَّ )

ا وأّنَّ  ،ةيَّ ممج  ا أُ وكان عليها مأخذان: أّنَّ  ،فقابل الواسيس راحاب ،حتصينات املدينة

                                                           
1 3  86املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد رشح لكل آية الزء الامس صفحة  1

1 3 يني صفحة الرسالة إىل العَبان–من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي  2

104 ,105. 

1 3  .2665التفسري التطبيقي للكتاب املقدس بيت تندل للنّش صفحة  3
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 .(ها أظهرت إيامّنا باهلل. لكنَّانيةز

1«هاملتون سميث»  املسيحيفّسِّ ويقول املُ  3 4 : 

 

نية!راحاب الزَّ  ،املسيح أمّ  ،يسةهذه هي القدِّ   ا

 ةرا عُ و ناةزُ  وجلَّ  اختارهم اهلل عزَّ  نّش الذيالب نَّ يزعمون فيه أ إيامن  غريب  

هم قصدوا أن ولكنَّيف األشخاص،  ليس ناالعيب هُ  نَّ أ كَّ وال شج  ار!فَّ كُ وى كارج ُس و

ن اختارهم، وهو   ن يكون كذلك!وحاشا هلل أُسبحانه وتعاىل،  اهلل يعيبوا فيمج

                                                           
1 3  .910رشح موجز يف الرسالة إىل العَبانيني بقلم املفّس املسيحي هاملتون سميث صفحة  4
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ات ي القديسقالثة فهي راعوث فحاهلا ال خيتلف عن حال بايسة الثَّ ا القدِّ أمَّ 

 .. لنرج  ،كثرياا الزناة 

ويهِاعرية!تُِِراعوثِ:اثلةةِاثلَِّاجلدَِّ ِثريِبوعزِجنسياِ 
ُز يقول:  1/5 ىمتَّ  يف صَّ النَّ ُبوعج ن  رج  )وج

دج ُعوب يدج م  لج  اُعوث(وج

لكن و ،بوعز كان زوجاا لراعوث، ب املسيحيةتُ الكُ  ، ومن خاللواقعاليف 

رت بوعز راعوث أغ ،ببساطة شديدة جداا  ألنَّ اإلشكالية!  جا؟! هذه هيكيف تزوَّ 

 جها!جنسياا ليتزوَّ 

 :13 -1 / 3 يف سفر راعوثة كام وردت صَّ لنقرأ الق  

جاُتجا:  ي محج
م  جا ُنع  الجت  هلج قج ؟ فجاآلنج »)وج ري    خج

يجُكونج لجك 
ةا ل  احج  رج

ُس لجك  تجم  ل  ي أجالج أج
نجت  ا اب  يج

نجا ة  لج بج ا رج ا قج ُز ذج ي سج ُبوعج لج ةج  ،أج ي لج ري  اللَّ
ع  رج الشَّ ي دج ي بج رِّ ا ُهوج ُيذج ؟ هج

يجات ه  تج عج فج  مج
ي ُكن ت  ذ   ،الَّ

يل   ان ز   وج
يجابجك 
ال بجيس  ث  ي وج

ن  هَّ تجدج ِّل  وج
تجس  ر   فجاغ  ي دج بج تَّى  ،إ ىلج ال  ُجل  حج ن دج الرَّ

يف  ع  رج ن  الج ُتع 
لجك  وج

ب   الّشُّ  ل  وج ك 
نج األج

غج م  رج ف  تجى اض   ،يج مج ُع ف يه  وج ج  طج ي يجض 
ذ  انج الَّ جكج ي امل  لجم  اع  عج فج جج طج

ع ي ج  طج اض   وج
ي ه  لج ج  يجةج ر 

اح  ي نج
ف  ش  اك  ُخِّل  وج اد  ل نيج  ،وج مج ع   ب امج تج

ك  ُ ُهوج خُي َب  جا:  ،«وج الجت  هلج قج فج

نجعُ »  أجص 
ا ُقل ت  مج  ،«ُكلَّ مج ا أج بج ُكلِّ مج سج لجت  حج

م  عج ر  وج ي دج بج لجت  إ ىلج ال  نجزج جاُتجافج  محج
جا ب ه  ت  لج  ،رج أجكج فج

ا  ا ّ
لجت  ْس  خج دج . فج

ة  مج رج عج  ال 
ف   طجرج

عج يف 
ج  طج يجض 

لج ل  خج دج ُبُه وج ل  طجابج قج بج وج رشج  ُز وج فجت  ُبوعج شج كج وج
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عجت   طججج اض   وج
لجي ه  يجةج ر ج 

بج  ،نجاح  طجرج ُجلج اض   اللَّي ل  أجنَّ الرَّ
اف  صج

ن دج ان ت 
انج ع  كج ال تجفجتج  ،وج وج

لجي ه   ن دج ر ج 
عجة  ع 

طجج   ُمض 
جة  أ رج ا ب ام  إ ذج :  ج،وج الج ؟»قج ن ت  ن  أج : « مج الجت  قج . »فج تُكج مج اُعوُث أج نجا رج أج

يل    كج ألجنَّكج وج
ت  مج ىلج أج ب كج عج و  لج ثج ي  ُسط  ذج اب  :  ،«فج الج قج ي ألجنَّك  »فج

نجت  ا اب  بِّ يج نج الرَّ
ة  م  كج  ُمبجارج

ك  إ نَّ

د   ل  قج نج األجوَّ
رج م  ثج ري  أجك 

ُروفجك  يف  األجخ  ع   مج
ن ت  سج بَّان   ،أجح  اءج الشُّ رج ي وج

ع  س    تج
اُنوا  ،إ ذ  ملج ءج كج ا رج ُفقج

يجاء
ن  غ  و  أج ُل لجك   ،أج عج ف  نيج أج

ُقول  ا تج . ُكلُّ مج
جايف  نجت ي الج ختج اآلنج يجا اب  ب ي  ،وج ع  اب  شج ب وج يعج أج

ألجنَّ جج 

ُم أجنَّك   لج ع  لجة( تج ة  فجاض  أج رج  ام 

ابقة ال خترج إالَّ من إنسا نة طيِّبة األخالق! األفعال املذكورة يف النُُّصوص السَّ

نَّ هذا أ، أالج تعتقد امفالتي تتعطر وجتلس عند قدمي رجل وتكشفهأليس كذلك؟! 

 ، لينال صاحبها رشف أن يكون اإلهل من نسله؟!عاقل ُيريض أّي فعل  

بهم وتفاسريهم تُ ا دائاما يف كُ ّنمزية التي يضعوشبيهات الرَّ ظر عن التَّ النَّ وبغّض 

1«أنطونيوس فكري»ص مُّ يقول القُ  وكأّنا وحي  ُمنزل! 3 5: 

 

                                                           
1 3  .13صفحة  -سفر راعوث–تفسري القمص أنطونيوس فكري  5
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 !س  قدِّ مُ  من رشف   قدميه! يا له دوتنتظر عن ،بوتتطيَّ  ،تغتسل

1ا كانت عارية!أّنَّ  «تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ بل ويقول القُ  3 6 

 حاجة إىل يف ،تَتثل قدميه وقد تعرَّ  ،بتهيّنا قرأ)كشفت رجِّل بوعز لتعلن له 

فأبسط ذيل  ،تكعوث نفسها بقوهلا: "أنا راعوث أم. هذا ما أعلنته رايسرتها ل  جُ رج 

يف   قول:يلصوت راعوث إذ  بُّ لقد استجاب الرَّ  ،9" ع.ثوبك عىل أمتك ألنك ويلّ  وج

ه   ع  امج
ت  بِّ الس  ُرونج جمج دج الرَّ بجاح  تج ُكم  عج الصَّ رج مُّ . وج تجذج بِّ تَّىأىلج الرَّ ا حج ذج امج ُن فج ح  ا نج ُروا  مَّ مَّ تجذج تج

نجا؟ ي  لج ى:  «عج الج ُموسج قج يُكم  »وج
بَّ ُيع ط  كج ب انَّ الرَّ

ل  تج يف  ذج
 حلج ام ل 

 
اء جسج يف  الأ امل  بجاح  ُكُلوا وج صَّ

ي تج 
ذ  ُكُم الَّ رج مُّ بِّ تجذج ع  الرَّ امج

ت  بجُعوا الس  تجش 
. وج تج ُخب زا ل 

ي ه  لج ُرونج عج مَّ امج أذج ُن فج ا نجح  ي سج مَّ ا؟ لج ذج

بِّ  ىلج الرَّ ُرُكم  بجل  عج مُّ نجا تجذج ي  لج  ).8-7/ 16وج خر «عج

ةا  ا لون تتخيَّ أولكم   ،رة يف املساءتعطِّ وهي مُ  أجنبي   رجل   جتلس عند قدمّي  امرأ

ة؟!  يه!عرِّ وهي عارية وتُ  ، فامذا ستقول عن هذه املرأ ة من أحد  إذا سمعتج هذه القصَّ

ء ُكنتج ُمسلاما أو  بغّض النَّظر عن إيامنك، سوا

  مسيحياا؟!

                                                           
1 3  .25فحة ص -سفر راعوث–من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي  6
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ِهلإِالعهدِالقديمِصفات ِِىلعِاعمِ ِتعليق ِ
ناه عن اإلهل يف العهد القديم وما نقلناه عن  ،ءوما نقلناه عن األنبيا ،بعد ما قرأ

ة نسب سلسلالعهد الديد، وعن املسيحيني الذين يؤمنون باملسيح الذي جاء من 

ناة ثة منهم زُ ثال ،األربعة ساءر! وحتى النِّ فج لة ومنهم من كج تج ناة وقج فيها رجال زُ 

بعة ال رشف هلا! وإن كنتج والرَّ  اية ُتَبِّ »تؤمن بقاعدة  ا يار يف فلك ال، «يلةر الوسالغج

 تؤمن بمثل هذا أو ال!أن 

وحيرتمه؟  لهبجِّ م العهد الديد عن اإلهل؟! هل سيُ كيف سيتكلَّ  ،هذا بعد كّل 

 إليه! ءوُييس هينهأم سيُ 

  ... سنرى يف املبحث القادم
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ِتعاىلِيفِالعهدِاجلديدِصارىِهلل انلَِِّوصُفِ
عليهم اء اهلل يوعن أنب ،بحانه وتعاىلحنا ما كتبه اليهود عن اهلل ُس ن وضَّ بعد أ

وا هذه الكتابات بالقبول، صارىالنَّ، وأنَّ صلوات اهلل وسالمه  سنتحدث اآلن تلقُّ

تي بدورها عن نتيجة قبول هذه الكتابات اليهودية التي تيسء هلل وألنبيائه، وال

  من اإلساءة.أثَّرت عىل عقائد النَّصارى وإيامّنم باهلل، الذي ال خيلوا هو أيضاا 

ِابنه!مِيشفقِىلعِاهللِل
  ) :32 /8يف رسالته إىل أهل رومية  يةدوّ هكذا أعلنها بولس رصحية مُ 

ي ملج  اجلَّذ 

ىلج اب ن ه   ق  عج
ف  ي   يُش  نيج كج

جع  ج  ل نجا أج لجُه ألجج  ذج ؟(بجل  بج
 
ء ُه ُكلَّ َشج  عج ي ضاا مج جُبنجا أج  فج الج ّيج

ؤاالا، كيف إلهل س، نريد أن نسأل النَّصارى ّص ظر عن تَبيرهم هلذا النَّ النَّ بغّض 

 ن ال يشفق عىل ابنه؟!أ -م يزعمون ك -املحبَّة 

بع بالطَّ قه؟! هل إذا جاءك شخص  وأخَبك بأنَّه حُيّبك أكثر من ابنه، فهل ستُصدِّ 

ن هو أحّب إال ذا اإلهل الذي ه! فامذا عن ىل نفس اإلنسان من ابنه، ألنَّه ال يوجد مج

 البّش أكثر من ابنه! ّب ه حُي نَّ أيزعم 

وص ُص ى عىل نُ ! فبولس اليهودي الذي تربَّ بع هذا أمر  طبيعّي ولكن بالطَّ 
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 من ذلك! قّل أن يقول أال يستطيع  ،سقدَّ الكتاب املُ 

ع  24/12سفر أيوب ختيَّل شخصاا تربَّى عىل هذا النَّّص املذكور يف  جج وج نج ال 
: )م 

تجغ يُث  ى تجس  حج جر  ُس ال  ف  نج نُّونج وج
ئ  اَّلُل الج ُأنجاس  يج  .(ن تجب ُه إ ىلج الظُّل م   يج وج

ن يقول مثل هذا الكالم ع كتاب  الشخص الذي سيؤمن باهلل وفق ُنُصوص 

ة، يف النِّهاي -ملثل هذه النُُّصوص  ظر عن تَبيرهمنَّال بغّض  -ُسبحانه وتعاىل  اهلل

 الُبدَّ أن يقول كالماا مثله عن اهلل، كام قال بولس َتاماا!

ثنا أكثر عن  نجد أنَّ أهم إيامن النَّصارى باهلل ُسبحانه وتعاىل، سوإذا حتدَّ

ت ُحُدود كل اإلساءات التي نجدها يف ُكُتب اليهود املُ  سة! عقائدهم تعدَّ قدَّ

لب والفداء،  د، والصَّ بحانه وتعاىل نزل اهلل ُس  نَّ أوهو فالنَّصارى يؤمنون بالتَّجسُّ

ج امت وف ،صلبه اليهود ، وعاش عىل األرض كإنسان، ويف ّنايةامءمن السَّ   ةثالث ُقَب 

 خرى!أة امء مرَّ وصعد إىل السَّ  من بني األموات قام، ثمَّ أيام

الهوت » يف كتابه الثالث، «شنودة»بابا وهذا البيان وضعه ال ،وإليكم البيان

1«الالهويت األساس»حتت عنوان  ،«املسيح 3  ختصار:وهو با، 7

ا أمَّ  ،ةأكل من شجر النَّين أ هقال ل ،♠دما خلق آدم اهلل تعاىل عن نَّ أ

                                                           
1 3  . 84, 83كتاب الهوت املسيح لألنبا شنودة صفحة  7
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ّ »شجرة  ذلك وبسيموت،  أكل منهاييوم  ألنَّ  ،أكل منهايفال  «معرفة الري والّشَّ

1كم عىل آدم باملوت!ح 3  ،اهلل هذه الطيئة يف حّق  نَّ صارى يزعمون أولكن النَّ 8

ّنالنَّ إذن هذه الطيئة غري حمدودة! ويف االعتقاد  ،واهلل غري حمدود حسب قول  ،ّصا

فبطبيعة احلال جيب سفك دم غري حمدود! وال  ،م بالدَّ ر إالَّ الطيئة ال ُتغفج  نَّ أ ،بولس

 !ليبولذلك نزل اهلل ليموت عىل الصَّ  اهلل! يوجد غري حمدود إالَّ 

سمع هبا من ك مل تلعلَّ  ،ة جداا وسأكتب معلومة هامَّ  ،هذا هو اإليامن املسيحي

 ،اإلهل عىل األرض ولُز فكرة نُ  نَّ هل تعلم أ .داا فيها جيِّ ل قبل! أو قرأتا ومل تتأمَّ 

دين عىل  أّي  هلأ هو يف احلقيقة إيامن ال يعتقد به ،إلخ ...اس ويموتبني النَّ ميشلي

س جيد هذا األمر قدَّ لكتاب املُ اقارئ  صارى والوثنيني! ولعلَّ  النَّإالَّ  ،وجه األرض

 وح!ُض بوُ 

 :15-8 /14لنقرأ ما ورد يف سفر أعامل الرسل 

طُّ  ش  قج   يجم 
ملج  وج
ه  ن  بجط ن  ُأمِّ

د  م  عج لجني   ُمق  ج  ُز الرِّ
اج  ُجل  عج ةج رج ج

رت  س 
انج جيج ل ُس يف  ل  كج  ،)وج

ى فج يُش 
ناا ل  يامج

ُه إ  نَّ لج أجى أج إ ذ  رج  وج
ي ه  صج إ لج خج شج ُم فج لَّ تجكج ُع ُبوُلسج يج مج انج يجس  ا كج ذج ت   ،هج و  الج ب صج قج

                                                           
1 3 ت" مع أن اإلهل من املفرتض أن اإلهل حسب الكتاب املقدس قال آلدم "يوم تأكل من الشجرة موتاا َتو 8

ب سفك دم شخص من املفرتض أن يعلم أن الطيئة يف حقه تعاىل وهو يعلم أن الطيئة الغري حمدودة جي

 غري حمدود ومع ذلك قال آلدم وهو حمدود موتاا َتوت!
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 : ظ يم  باا »عج ي كج ُمن تجص  لج ج  ىلج ر  يش  «. ُقم  عج ارج يجم  صج ثجبج وج وج ا فجعجلج  ،فج ا مج و  أج َّا رج ُُموُع ملج ال  فج

: ُبوُلُس  ل نيج
يَّةج قجائ 

أُون  ُم  ب لُغجة  ل يكج تج و  فجُعوا صج ُلوا إ لجي نجا»رج نجزج بَُّهوا ب النَّاس  وج جةج تجشج
 ،«إ نَّ اآلهل 

ا  ابج نج ر  ُعونج بج د  اُنوا يج ف سج »فجكج ُبوُلسج « زج سج »وج مج ر  م  « هج الج مج يف  ال كج دِّ ُتجقج انج ُهوج امل  فجأجتجى  ،إ ذ  كج

انج  كج ُُموع  وج عج ال  ن دج األجب وجاب  مج
ال يلج ع  أجكج  وج

ريجان 
ينجة  ب ث  جد  امج امل  انج قُدَّ ي كج

ف سج الَّذ  ُن زج
اه  كج

بجحج  يُد أجن  يجذ  ع   ،ُير  جم  ا إ ىلج ال  عج فج دج ان  اُمج وج يجاهبج
ا ث  قج زَّ ُبوُلُس مج ابجا وج نج ر   بج

ُسوالجن  عج الرَّ
م  لجامَّ سج فج

: ني   ار خج ُكم  » صج ُ ث لُُكم  ُنبجّشِّ
ُن أجي ضاا بجّشج  حتج تج آالجم  م  ا؟ نجح  ذج لُونج هج عج ا تجف  جاذج

 
اُل مل جج جا الرِّ أجّيُّ

ه  األج  ذ  ن  هج
ُعوا م  ج  ُكلَّ أجن  تجر  رج وج ال بجح  األجر ضج وج ءج وج امج لجقج السَّ ي خج

جيِّ الَّذ   احل 
بجاط يل  إ ىلج اإل هلج 

ا يهج
ا ف   ( مج

 اهد ذلك بعُض وش ،عجزةعندما فعل مُ  - زعمهمب - بولس نَّ جيد أفالقارئ 

 بولس؟ هل وافقهما فعل اس ونزلوا إلينا! فامذهوا بالنَّتشبَّ  ةهلاآل قالوا إنَّ  ،الوثنيني

ه رفض قوهلم نَّ إىل األرض ويميش بني خلقه؟! أم أ نزلياإلهل  نَّ بأ ،عىل زعمهم هذا

 ؟هموردَّ 

 :ّص نظر إىل النَّا

ا  قج زَّ ُبوُلُس مج ا وج ابج نج ر   بج
ُسوالجن  عج الرَّ

م  امَّ سج لج ع  صج ث  )فج جم  ا إ ىلج ال  عج فج دج ان  اُمج وج :يجاهبج ني   خج  ار 

ف  » ا تج اذج ج
 
اُل مل جج جا الرِّ ّيُّ ي ضاا أج ُن أج ح  ا؟ نج ذج ُلونج هج ُكم  بج عج ُ ث ُلُكم  ُنبجّشِّ

ُعوا  ّشج  حتج تج آالجم  م  ج  ر  أجن  تج

لجقج  ي خج جيِّ الَّذ   احل 
هلج   األجبجاط يل  إ ىلج اإل 

ه  ذ  ن  هج
ا ام  ُكلَّ مج رج وج بجح  ال  ضج وج األجر  ءج وج امج اف  لسَّ  ( يهج
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ج ول اإلهل ُز ا فكرة نُ ضج فج رج  «برنابا» و «بولس» ده! بل ودعوهم لعبادة اإلهل سُّ وجتج

ُجوع للمزيد  ما فيها! امء واألرض والبحر وكّل احلي الذي خلق السَّ  وتستطيع الرُّ

1من املراجع املسيحية حول هذا النَّص من هنا. 3 9 

 ؟!ذا سيقولونما ،صارى اآلنبرنابا ما يفعله النَّ ى إذا شاهد بولس ورج تُ  يا هل

خ  شديد  بُّص سيقولون هلم  ،ّص بحسب النَّ رجعوا اف ،املسيح بّش مثلكم» :ا

 «حر!امء واألرض والبعن هذه األباطيل واعبدوا اإلهل احلي الذي خلق السَّ 

بولس يدعوهم به الكون! و قج ُخل   املسيح نَّ أ النَّصارى يؤمنون نَّ أ ىوال ننس

 به! قج ق وليس الذي ُخل  لج نا لعبادة الذي خج هُ 

امء، وأنَّه يميش بني  ول اإلهلُز بنُ االعتقاد نَّ أ هو ةصَّ اهد من الق  الشَّ  من السَّ

 الغالبية الُعظمى ألنَّ  ،عقيدة وثنية! نقلها آباء الكنيسة األوىلالنَّاس عىل األرض، 

ونتج عنها عبادة  ،فدخلت الوثنية يف املسيحية ،وثنية   ول  ُص أُ منهم كانوا من 

  ... إىل غري ذلك ،ليموت لج زج ه نج نَّ أوالقول ب ،اإلنسان

                                                           
1 3 وضوحاا وإليكم  خّلص عىل اليوتيوب هبا التعليقات والتفاسري بشكل أكثرحلقة قدمتها عىل قناة املُ  9

 الرابط

http://www.youtube.com/watch?v=6joZA_5vDl4  

http://www.youtube.com/watch?v=6joZA_5vDl4
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ِ!موتِاإلهل
آدم غري  ول اإلهل ليغفر خطيئةُز يؤمنون بنُ  ُمسبقاا، النَّصارى كام ذكرُت 

 فمن الذي سيموت إذاا؟! ،حدودةامل

1اسوتالنَّ 4 0 1الالهوت املحدود؟  4 1  حدود؟!املغري  

 الطيئة غري حمدودة! وجيب نَّ غفر الطيئة! ألاسوت املحدود لن تُ لو مات النَّ

 اهللواهلل مات! فإنَّ هذا يعني أنَّ  حدود! ولو مات الالهوت!امل غريأن يموت 

1.سقدَّ وص الكتاب املُ ُص واقع نُ  ، وهذا منال يموت ُسبحانه وتعاىل 4 2  

يؤمنون بام  - وحتديداا األرثوذكس منهم - صارىفهذه املشكلة جعلت النَّ

                                                           
1 4 ن للمسيح طبيعتني, أكلمة ناسوت ُيقصد هبا يف اإليامن املسيحي الطبيعة البّشية للمسيح, فهم يؤمنون  0

 وح" البّشيان.طبيعة إهلية وطبيعة بّشية, فالطبيعة البّشية ُتسمى الناسوت ويقصد هبا "السد والر

1 4 ثاّن الذي جتسد يف جسد الالهوت أو الطبيعة الالهوتية يقصد هبا الطبيعة اإلهلية للمسيح, أي األقنوم ال 1

 املسيح.

1 4 ُه لجُه ) 16 /6الوارد يف رسالة تيموثاوس األوىل النصوص كثرية يف هذا األمر ومنها النص  2 دج ح  ي وج
الَّذ 

ُه أج  رج ي ملج  يج
ن ُه، الَّذ  نجى م   ُنور  الج يُد 

اك ناا يف  ، سج
ت  جو  ُم امل  دج يعج اُه، الَّذ  ُر أجن  يجرج

د  الج يجق  نج النَّاس  وج
د  م  ةُ  حج مج ا رج لجُه ال كج

). نيج
يَُّة. آم 

ُة األجبجد  رج ال ُقد   وج

ي: )اُن ُظرُ 40-39 /32ص الوارد يف التثنية والن ي. أجنجا ُأم 
ع  لي سج إ هل  مج ! أجنجا أجنجا ُهوج وج ق ُت وا اآلنج حج ي ي. سج أُح  ُت وج

, لِّص  ي ُمج ن  يجد 
لي سج م  ي وج

ف  إ ّنِّ أجش    وج
 
ء امج ُع إ ىل السَّ فج ( إ ّنِّ أجر  ي  أجنجا إ ىل األجبجد  أجقُوُل: حج ي وج

 يجد 
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م يزعمون ّنَّ هي أ شديد   بيعة الواحدة باختصار  لطَّ وا! «بيعة الواحدةالطَّ » بـ ىُيسمَّ 

نة من الطبيعة ن كان يأكل ويّشب هو املسيح بطبيعتهمج  نَّ أ  البّشية الواحدة املُكوَّ

 اإلهلية! والطبيعة

ثناء أ ♠وهكذا، فإنَّ كّل األفعال البّشية األرضية التي فعلها املسيح 

د،  لذي نزل من احياته عىل األرض، ُتنسب يف عقيدة النَّصارى إىل اإلهل املُتجسِّ

امء وعاش عىل األرض كإنسان. هذا اإلهل له طبيعة واحدة،  ي مات عىل وهو الذالسَّ

ين. ليب، بالهوته وناسوته ُمتَّحدج  الصَّ

إلهل ل األرثوذكس الذين يؤمنون هبذه العقيدة، عقيدة الطَّبيعة الواحدة

س إلثبات عقيدتم! د، يستشهدون بنُُصوص الكتاب املُقدَّ  املُتجسِّ

األوىل  نثوسيرسالة كورمن النُُّصوص التي يستشهدون هبا، ما قاله بولس يف 

ُبوا رج 8 /2 لج ا صج ج ُفوا ملج رج د  : )ألجن  لجو  عج جج   (بَّ امل 

ن أنَّ النَّص فهمووالنَّصارى يزعمون أنَّ املقصود برّب املجد هو اهلل، وهكذا ي

م صلبوا اهلل! فإنَّ  ىل ُتشري إ «جدرّب امل»يزعمون أنَّ عبارة  صارىالنَّ يقول أّنَّ

 تمَّ  د  املج ربَّ » نَّ أأي  ،«صلبوا »الهوت املسيح! ولكن بولس ألصق هبا كلمة 

 املجد مات! واملصلوب مات كام يؤمنون! فرّب  ،«صلبه
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-14 /3ام قاله بطرس يف سفر أعامل الرسل بأيضاا والنَّصارى يستشهدون 

ُتُم 15 ر  ن كج ن ُتم  أج ن  أج
لجك  بجارَّ : )وج وسج ال  ب   ال ُقدُّ لج طج ات ل  وج ُجل  قج بج لجُكم  رج ن  ُيوهج ئ يُس وج  ،تُم  أج رج

تُُموهُ   قجتجل 
جيجاة  ات   احل  وج نج األجم 

ُه اهلُل م  امج قج ي أج
ذ  (الَّ ل كج ُن ُشُهود  ل ذج ح  نج   وج

هوت الصارى عىل زعم النَّب ّل ألفاظ تدُ  ،ورئيس احلياة أيضاا  ،سودُّ القُ 

 ل!هل ُقت  اإل نَّ أوالنَّصارى يفهمون  م قتلوه!ّنَّ إبطرس يقول  املسيح! ولكنَّ 

قال له يف  ،ؤيا املجهوللكاتب سفر الرُّ  - كام يزعمون - وعندما ظهر يسوع

وها  ،تاا وكنت ميِّ  ،واحلي، أنا هو األول واآلخرال ختف، : )18-17 /1سفر الرؤيا 

 (.إىل أبد اآلبدين. آمني. ويل مفاتيح اهلاوية واملوت أنا حي  

ت املسيح! لالهوهو  «األول واآلخر»املقصود بـ  كلمة نَّ أصارى يزعمون والنَّ

 تاا!يِّ م أنَّ اإلهل كان يؤمنون، وهكذا «تاا ميِّ  كنُت و»يلتفتون لعبارة  وال

ن  أج 24 /4رسالته إىل أهل رومية  كذلك ما قاله بولس يف
ل  م  ُن : )بج ح  نجا نج

ل  ج 

قج  ن  أج ُن ب مج
م  ينج ُنؤ 

ذ  نجا الَّ ُب لج سج ُيح  ينج سج
ذ  ي ضاا الَّ (أج ات  وج نج األجم 

نجا م  بَّ  امج يجُسوعج رج

 !مواتر من األوأقامه اإلهل اآلخ ،صارى ماتالنَّ نا من األموات! ربُّ أقام ربَّ 
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 :20/28ورد يف سفر أعامل الرسل ام ب يستشهدون أيضاا 

يَّة  الَّ 
ع  يع  الرَّ

جم 
ل  ُكم  وج

ُزوا اذاا ألجن ُفس  رتج  ح 
ا أج )ا  يهج

ُقُدُس ف  وُح ال  ُكُم الرُّ امج قج ي أج
ةا ت  اق فج سج

ه ( م  ا ب دج نجاهج تج ي اق 
ت   الَّ
 
ةج اهلل يسج

ن  ُعوا كج رتج 
 ل 

د ص يؤكِّ هذا النَّفاإلهل! اهلل اقتني الكنيسة بدمه!  عىلالتي تعود  !اقتناها بدمه؟

 مسألة موت اإلهل!

م هولكنَّ ،مله دج  الذيوح! والسد فقط هو اهلل رُ  نَّ أم يؤمنون بّنَّ غم من أوبالرَّ 

 ة!بيعة الواحداللة عىل مسألة الطَّ م هلل للدَّ الدَّ  ةسبن   يقولون أنَّ 

نَّ اب نج اإل  8 /12ام ورد يف إنجيل متى يستشهدون أيضاا بو
إ  ا: )فج سج بُّ ن   ُهوج رج

ن 

ي ضاا   أج
ب ت   .(السَّ

 ورّب  ،البّشية ةبيعيف اإليامن املسيحي عىل الطَّ  ّل نسان تدُ ابن اإليقولون إنَّ 

بيعة اإلهلية،  بتالسَّ  ل أنَّ ابن اإلنسان  يف فهمهم يقوّص فالنَّتدّل بزعمهم عىل الطَّ

 عليق!ولكم التَّ هو اهلل! 
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1ح فيقولتنيِّ بطريرك الكنيسة األرثوذكسية املُ  ،«شنودة» باباالا أمَّ  4 3 : 

 

يدك! من باإلنسان الذي خلقته  :وبعدها يقول !ليبرت عىل الصَّ ن ُسمِّ يا مج 

 ... هلل با! وال حول وال قوة إالَّ ه  اإلنسان بيد   قج لج ليب خج ُصلب عىل الصَّ 

                                                           
1 4  .88حديثة لألنبا شنودة صفحة كتاب بدع  3
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1«سويلأثناسيوس الرَّ »يس ويقول أيضاا القدِّ  4 4 1«د الكلمةجتسُّ »يف كتابه   4 5: 

 

لذي احتت كلمة وحده(  ا)ونضع خطًّ  «وحده»نا عن اإلهل! فهو واحلديث هُ 

 !ن خيلق الميع! ويتأملَّ يستطيع أ

                                                           
1 4 ن أبوين وثنيني, م أصبح أسقفاا يف اإلسكندرية وهو ابن ثالثني عاماا, ولد م297 أثناسيوس الرسويل 4

انون اإليامن وتطلق عليه أسامء مثل "معلم املسكونة" و "حامي اإليامن" و "ضد العامل" وهو واضع ق

ا وآمنوا هبا بعد س 27احلاليني فهو أول من حدد األسفار الـ املسيحي وواضع قانون أسفار العهد الديد  فرا

الكتب! تم بذلك! وهو كان حمارباا لألريوسيني حتى أن كتب أريوس أحرقت ومن كان حيمل كتبه حيرق 

ا ويعتَبه الَبوتستانت عامل  عظيم وهو أب االعرتاف بأثناسيوس كقديس من الكنيسة الكاثوليكية مؤخرا

 األرثوذكسية ومعلمها األول. الكنيسة القبطية

1 4 , مؤسسة القديس 18كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسويل الفصل السابع صفحة  5

رجه عن املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية مراجعة الدكتور نصحي عبد الشهيد وت أنطونيوس

 .2006اليونانية الدكتور جوزيف موريس فلتس الطبعة الرابعة 
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 !هو الذي تأملَّ  ،ن خيلقهمأيستطيع  الذي وحده، وهو فالذي خلق الميع

ف كإجابة املؤلِّ  يف يقول ،«توارضوس»تقديم األنبا  ،«دجسُّ حتمية التَّ »كتاب 

 :د بني الطبيعتني؟احتِّ االما هي نتائج  -42 سؤالعىل 

يس القدِّ  : فيقولاد نستطيع أن ننسب آالم املسيح وموته لالهوتحتِّ االنتيجة )

ه له، نأالغري السامّن )اهلل الكلمة( كان حيسب ما خيتص بالسد : أثناسيوس

. قال أسلم . تلطمني كأنه هو املتأملولذلك ملا لطم الندي السد، قال له ملاذا 

سد ظهره للسياط، وخديه للطم، ومل أرد وجهي عن خزي البصاق، والذي نال ج

 الكلمة كان الكلمة يقبله كأنه له، ألنه متحد بالسد(

ء من النُّ ،فام ذكرناه د عقيدة ؤكِّ ي ،و املراجع املسيحيةأ ،وص الكتابيةُص سوا

ان يف العهد كّل ما كف ،ليبعىل الصَّ  اإلهل تأملُّ صارى! وهو موت وثابتة عن النَّ

لديد، مع ما هو القديم، من أمور ال تليق باهلل ُسبحانه وتعاىل، انتقلت إىل العهد ا

 !أسوأ منه بكثري

ناقالا  ،ةنا أحد رعايا الكنيسة املّصيعندما خيرج علي ،وبل واألكثر من ذلك

 ال يموت فهو «اهلل»الالهوت  نَّ إن يقول مج  نَّ إفيقول  ،لنيحد آباء الكنيسة األوَّ عن أ

 !«كافر»هرطق مُ 
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م له «بن الوحيدد االجتسُّ »يف كتابه  «إسحاق إيليا منسى»يقول  األنبا ، الذي قدَّ

1س سابقاا قدَّ مع املُ سكرتري املج «يبيشو» 4 6: 

ل   ،ال ُيمكن أن يكون هلل ُأمّ { : )كان نسطور يقول .. }د الالهوتفاملخلوق ال يج

ب .ولدته مريم إنسان  هوالذي  س  لجفَّ اهللج يف ال ُيمكن أن يُ  .هو أداة الالهوت وحج

ق، رج
بة فيام .«وال يُمكن أن يتأملَّ أو يموت أو يُدفن خ  يس  لذلك ال غرا كتبه القدِّ

 (.كريلُّس يف رسالته األوىل إىل نسطور

1ويقول أيضاا يف موضع آخر 4 7: 

سالة الامسة من سلسلة  يس كريلُّس)من الرِّ ن رسالة موهي  ،ُمكاتبات القدِّ

يس كريلُّس سيف كّل موضع من الكتاب املُق»: نسطور الثانية إىل القدِّ حينام ُيذكر  ،دَّ

ب بل إىل ، املسيح واآلالم ُتنسب ال إىل الهوت، فإنَّ الوالدة من أجلنا ،تدبري الرَّ

يسة ،وهكذا فحسب أدّق تسمية ،ناسوته ة ُتدعى والد فإنَّ العذراء القدِّ

 وليس والدة اإلهل...( ،املسيح

                                                           
1 4 د 6 يس كريلُّس الكبري وهرطقة نسطور للدكتور إ جتسُّ سحق إيليا منّسى تقديم االبن الوحيد بني تعليم القدِّ

 .78وُمراجعة األنبا بيشوي, ُمطران دمياط وكفر الشيخ صفحة 

1 4 يس كريلُّس الكبري وهرطقة نسطور للدكتور إ 7 د االبن الوحيد بني تعليم القدِّ سحق إيليا منّسى تقديم جتسُّ

 170األنبا بيشوي, ُمطران دمياط وكفر الشيخ صفحة  وُمراجعة
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نسب إىل الم ال تُ اآل أنَّ  ه يقولجل ألنَّ ! يعرتضون عىل الرَّ غريب   يا له من إيامن  

املسيح  م أمّ ه يقول عىل السيدة مريويعرتضون عليه ألنَّ الهوت املسيح بل ناسوته! 

 اإلهل! اهلل أو أمّ  وليس أمّ 

1اس اإلهليدَّ ويقول أيضاا ناقالا عن القُ  4 عب : )من الُقّداس اإلهلي :8 ّيتف الشَّ

سة  ،بموتك يا رب ُنبّشِّ  ،آمني ،آمني ،آمني: كّله وُيقّر باآليت وبقيامتك املُقدَّ

موات نعرتف ع إليك يا إهلنا ،نُباركك يا رب ،نُسبِّحك ،وُصُعودك إىل السَّ . ونتْضَّ

 للكنيسة الامعة(هذه صيغة سكندرية ُتعَبِّ بصدق عن اإليامن األرثوذكيس 

ل له ما وص نَّ أ والشكَّ  ،س اسمهوتقدَّ ُسبحانه وتعاىل،  هكذا قالوا عن اهلل

بب فيه من األساس! صارى كانالنَّ   اليهود! ئييس هوسببه الرِّ  اليهود ُهم السَّ

                                                           
1 4 يس كريلُّس الكبري وهرطقة نسطور للدكتور إ 8 د االبن الوحيد بني تعليم القدِّ سحق إيليا منّسى تقديم جتسُّ

 35وُمراجعة األنبا بيشوي, ُمطران دمياط وكفر الشيخ صفحة 
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ِوعندماِماتِاإلهل!ِماذاِبعد؟!
أي طئ، ، فأصبح فديةا آلدم الاحسب االعتقاد املسيحي ماتو بج ُصل  اإلهل 

ه عالقة ل ♠والنَّصارى يعتقدون أنَّ ما حدث مع إسامعيل  ،عنه ه مات بدالا نَّ أ

لب والفداء، فُهم يؤمنون أنَّ  قام مقام  م،، أو إسحاق بزعمهإسامعيلبعقيدة الصَّ

ز الاطئ املُستحق للموت، والفداء الذي تّم عن طريق الروف يرم ♠ آدم

ليب فداءا للبّش! لإلهل الذي امء ويموت عىل الصَّ  سينزل من السَّ

 جيعاا! ُذبح من أجلناوهكذا يؤمن النَّصارى أنَّ يسوع اإلهل خروف! الذي 

 نه!هو اعتقادهم، وهذا هو إيامّنم، وهذا هو الذي ُيدافعون ع نعم هذا

 د هذا اإليامن! التي تؤكِّ  «العهد الديد»اإلنجيل وص ُص لنقرأ نُ 

  ُيحج 14 /17الرؤيا سفر  سج
 
ُؤالجء جروف: )هج ُبونج ال  ج ، ار  ال  ،  روُف وج بُُهم 

يجغ ل 

بجاب   بُّ األجر  ينج  ألجنَُّه رج
ذ  الَّ ، وج

ُُلوك  ل ُك امل  مج تجاُرونج  وج ُم  ونج وج ُعوُّ د  ُه مج عج مج

نُونج  م  ُمؤ   «(وج

  ش  وج 6/ 5سفر الرؤيا ر  عج  ال 
ط  سج  وج

ا يف  إ ذج ي ُت فج أج رج يف  : )وج  وج
ة  عج بج  األجر 

نجات  ا جيجوج احل 

ُيوخ   ط  الشُّ سج ُبوح  وج ذ  أجنَُّه مج م  كج
وف  قجائ  رج ُه خج يج سج ، لج

، ه  نُي  ُع أجع  ب  سج  وج
ُة ُقُرون   ب عج

ض   ُة إ ىلج ُكلِّ األجر  لج سج ُر   امل 
 
اح  اهلل وج ر  ُة أج ب عج  (سج
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  13 /5سفر الرؤيا 
 
ء امج  السَّ

َّا يف 
ة  مم  ل يقج ُكلُّ خج حتج تج وج : )وج ض  وج ىلج األجر  عج

تُ  ع 
م  ا، سج يهج

ا ف  ، ُكلُّ مج ر  بجح  ىلج ال  ا عج مج ، وج ض  : األجر  ةا ائ لج ا قج ىلج ال عج »هج س  عج
ال  ل جج

ش  ل  ر 

ل   السُّ ُد وج جج  امل  ُة وج مج ا رج ال كج ُة وج كج ج روف ال َبج لخج
ل  ينج طجاُن إ  وج

 ( «.ىلج أجبجد  اآلب د 

  الا، ألجنَّ ال22 /21سفر الرؤيا ي كج ا هج يهج
  أجرج ف 

ملج ىلج ُكلِّ : )وج رج عج
اد  قج بَّ اهللج ال  رَّ

 
 
ء اَشج  ُلهج ي كج جروُف هج ال   (ُهوج وج

  ث  9 /7سفر الرؤيا ا جج ع  كج إ ذج ُت وج ا نجظجر  ذج دج هج ع  ُعدَّ : )بج ن  يج د  أج ع  أجحج
تجط    يجس 

ُه، ري  ملج

نج األجل س  ُعوب  وج الشُّ ل  وج
بجائ  قج ال  م  وج ن  ُكلِّ األُمج

، م  اة  أجمج ش  وج امج ال عجر  ُفونج أجمج
اق  مج وج

جروف   يف  أج ال  يجاب  ب يض  وج
ب ل نيج ب ث  ّي م  ، ُمتجّسج 

( ي د  ل  ُف النَّخ  عج  سج

  ج 7 /19سفر الرؤيا ط ه  امل  ُنع  لَّل  وج تجهج نج ح  وج رج نجف 
، : )ل  دج روف قجد  ج  سج ال  ألجنَّ ُعر 

اءج  ا.(جج هج سج ف  يَّأجت  نج تُُه هج أج رج ام   ، وج

  ب  9 /21سفر الرؤيا نج السَّ
د  م 
اح  َّ وج يلج

اءج إ  عج : )ُثمَّ جج ينج مج
ذ  ة  الَّ جالجئ كج ة  امل   ُهمُ عج

ج  ب ع  الْضَّ نج السَّ
ُة م  ُلوَّ جم  اُت امل  جامج ُة ال  ب عج االسَّ ع ي قج لَّمج مج تجكج ، وج

ة  ريج
ئ الا: بجات  األجخ 

ُلمَّ » جروفهج جةج ال  أ رج يجكج ال عجُروسج ام 
 «.(فجأُر 

لقديم فاإلهل الذي وصفوه يف العهد اوهكذا ُيوصف اإلهل عندهم بالروف، 

 روف!ه النَّ أوصف بعد ذلك بسيُ  هنَّ أ ال شكَّ  ،الئقةاغري فات الصِّ  بكّل 

د رمز، وال أزعم أنَّ نَّ أ وال شكَّ   وصف النَّصارى لإلهل بأنَّه خروف جُمرَّ

النَّصارى يعبدون خروفاا حقيقياا، ولكنَّهم ُيشبِّهون اإلهل بالروف، ويقولون إنَّ 
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لب. الروف يرمز للطِّيبة والوداعة واملحبَّة، وأيضاا يرمز  لعقيدة الفداء والصَّ

مزية عند ال ى الرَّ نَّصارى، إالَّ أنَّني أجد يف النِّهاية أقول، رغم أنَّ األمر ال يتعدَّ

ون عىل وكيف جيرؤ هون اهلل بحيوان؟!شبِّ فكيف يُ يف هذا الوصف ُمعضلة كبرية، 

 ن ُيقال!أمكن استكامل مسرية اليهود يف وصف اإلهل بأبشع ما يُ 

 حونّصِّ يُ  س قدَّ ي الكتاب املُ فّسِّ جعلت مُ  سفر الرؤيا التي َتألشبيهات والتَّ 

ؤيا، ولكنَّهم سيظلُّون غري ُمسرتحيني ملُ  م سيؤمنون بسفر الرُّ فر!بأّنَّ  حتوى السِّ

ُ التَّ » وفّسِّ يقول مُ  1«سقدَّ فسري احلديث للكتاب امل 4 9: 

 

                                                           
1 4 املسئول الدكتور القس أندريه زكي صفحة املحرر  –فر الرؤيا س -التفسري احلديث للكتاب املقدس  9

 , طبعة دار الثقافة.11



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 172ِ
 

 :ويقولبل  ،ون غري مسرتحيني له! ولن يستخدموهومع ذلك سيظلُّ  ،يؤمنون به

 وضه وندرس إنجيل يوحنا!مُ ورنا لغُ هُ ندير ظُ 

ا فيه من تشبيهات غريبة هلل تعاىلسِّ ثون عن الهكذا يتحدَّ 
 
 !فر مل

  ... امء املسيحية عن مسألة الروفللنقرأ ما قاله عُ 



173ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِ!اإلهلِباخلروفِتشبيهدِفاسريِاملسيحيةِتؤكِِّاتلَِّ
وع ُج س بدون الرُّ قدَّ نقل من الكتاب املُ ننا نَّ وهو أ ،هم بام ليس فيناوحتى ال ُنتَّ 

 ونأخذ عىل سبيل املثال: ،منها سنعرض بعضاا ، اسري املسيحيةفللتَّ 

ُ التَّ » 1«سقدَّ فسري احلديث للكتاب امل 50 : 

 

                                                           
1 , 96املحرر املسئول الدكتور القس أندريه زكي صفحة  –لرؤيا ا -التفسري احلديث للكتاب املقدس  50

 دار الثقافة.



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 174ِ
 

1قائالا  «تادرس يعقوب ملطي»ص مُّ ق القُ علِّ ويُ  51 : 

 

ي ُذبحت ألجل بيحة الته قام مقام الذَّ ه خروف ألنَّ نَّ أيزعمون ، ُهم فكام ذكرت

 ُكىلّ »هذا الروف  نَّ ىل أشري إون تُ ُر بعة قُ السَّ  م أنَّ عج صارى من زج من النَّإنَّ  بلالبّش! 

 !«مل  الع   ُكِّلّ »ه نَّ إىل أشري  تُ نُي بعة أع  والسَّ  ،«القدرة

                                                           
1  . 72فحة ص –تفسري سفر الرؤيا  –من تفسري وتأمالت اآلباء األولني للقمص تادرس يعقوب ملطي  51



175ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

1«وليم ماكدونالد»يقول الدكتور  52 : 

 

1قائالا  «موسى»ق أيضاا األنبا علِّ ويُ  53 : 

انات واألربعة املالئكة واألربعة حيو :يسمع يوحنا ترنيم السامئيني)ومرة ثانية 

د قام ن الرب قأ"مستحق هو الروف املذبوح" مع  :ن قسيساا، وهم يقولونيوعّش

ذ القدرة ن يأخ"أ، وحيمل سامت الصليب إىل األبد نه يامرس عمل الفداء عناأإال 

 والغنى واحلكمة(

                                                           
1  .5721تفسري الدكتور وليم ماكدونالد "تفسري الكتاب املقدس للمؤمن" الزء الثالث صفحة  52

, بطريركية 44رؤيا يوحنا الالهويت صفحة –مدخل إىل الكتاب املقدس  –األنبا موسى أسقف الشباب  153

 األقباط األرثوذكس مكتبة أسقفية الشباب.



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 176ِ
 

1«يمتى هنر»ويقول العامل املسيحي  54 : 

مكانه  يرى الرسول الرب يسوع املسيح وهو يأخذ السفر بني يديه. ولنالحظ)

ضع فقد كان عىل نفس العرض مع اآلب. فاملسيح يسوع كإنسان فهو خا ،ووضعه

لتي ظهر هبا هلل اآلب لكنه أكثر قرباا منه عن كل الالئق وعندما نالحظ الصورة ا

و األسد "كالروف املذبوح" فه ولكن هنا يظهرنجد أنه قبال كان يدعى "األسد" 

له سبعة الذي ّيزم الشيطان والروف لكى يوىف عدالة اهلل ولذلك ظهر كالروف "

ملة لفهمها الكا قرون وسبع أعني" أي له القوة الكاملة لتنفيذ إرادة اهلل واحلكمة

 كلها(

صفوا يأن  يف شكلةفليس عندهم أدنى مُ ُسبحانه وتعاىل،  هكذا يصفون اهلل

 ذه األوصاف!لق هبالا

 اباا ألهله ويكتب فيه اآليت:خطحدهم يكتب أن أن تتخيل ولك أ

 ،بةيِّ ق روحي ملجالسكم الطَّ وكم تتو ،كم أشتاق إليكم جيعاا  ،)أهِّل وعشرييت

د   ! وأمِّ  فأيب الذي دائاما يعمل بج 
امر يف ساقيته  شكل ولون كل ي التي ُتطعمنا من كاحل 

خويت إور يف قوته! وثَّ ي الذي كان ومازال كالوكم أشتاق لدَّ  ،كالاموسة

                                                           
1  . مطبوعات إجيلز.633, 632صفحة  زء الثاّنال -متى هنري–التفسري الكامل للكتاب املقدس  54



177ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 فادع يقفزون يف كل مكان يلعبون!(كالضَّ 

كتب ين أاإليامن  س حّق قدَّ يؤمن بالكتاب املُ  مسيحي   هل يستطيع شخص  

 ورة؟!اباا ألهله هبذه الصُّ خط

 قول:قريباا وي ةاتوفَّ ه املُ أمَّ  ين ينعأ «توارضوس»هل يستطيع األنبا 

نجيُ ولقد  ،افتقدك كثرياا  ،احلبيبةي )أمِّ  ك وصعودك إىل زاد هم  عىل هم بعد تج ح 

ر الرَّ السَّ   ،ب ألوالدكطيِّ  مني كّل قدِّ تُ  ،كالبقرة يف حياتك نت  كُ  ،يسوع ّب امء بجوا

 فعله النزير ألوالده!(وتفعلني معنا ما ال ي

ا فهذه أوصاف! عبة ت الصَّ هذه الكلام كتبُت  ،اإلهل خروف نَّ نطلق أومن مُ  عفوا

ىل أهله ! عشخص مسيحي  ولن يقبلها أّي ! «رضوسا وت»لها األنبا التي مل ولن يتقبَّ 

 !الكون؟ ا عىل رّب ّنفهل تقبلو

م ه ُقدِّ روف ألنَّ ه بالاملسيح ُشبِّ  نَّ م يزعمون أفهُ  ،َبيرات معروفة لديناوالتَّ 

 ن هو الروف!إذ ،بيحةهو الذَّ  م كذبيحة! واملسيحوالروف ُيقدَّ  ،ارةكذبيحة وكفَّ 

بب السَّ  نَّ أداا ن نعلم جيِّ أعلينا و َبيرات فهي غري مقبولة!تَّ ولكن مهام كانت ال

س! فالكتاب قدَّ س هو الكتاب املُ قدَّ هو مُ  سيئة لكل ماشبيهات املُ ئييس يف هذه التَّ الرَّ 

نية هللرة التَّ كقارئيه ف   لِّ خ لكُ رسَّ  ،وحتديداا العهد القديم ،سقدَّ املُ   ،شبيهات احليوا



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 178ِ
 

 وء!هو ُس  نبيائه كل ماأل ونسب

 وأنبيائه! وال بني بني البّش وبني اهلل ريدون وضع حائل  م كانوا يُ ّنَّ أ ال شكَّ 

 رتجأخُّ  دجرَّ ل بمُ م الذين عبدوا العجوهُ  ،م أعداء وقتلة األنبياءاليهود هُ  نَّ أ شكَّ 

 نستأمنهم عىل قصص األنبياء؟! نعليهم! فكيف هلؤالء أ ♠ بيموسى النَّ

القصص أفسدت ! فهذه ؟وكيف نأخذ عىل األنبياء قصص كهذه من أعدائهم

ه عىل نما ال يقبلواهلل تبارك وتعاىل املاليني من البّش! جعلتهم يقبلون عىل  عقول

  !أهلهم



179ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

ِلألنبياءِهملتِْبهمِقَِتُِايلهودِحذفواِمنِكُِ
الة م عليهم الصَّ را تبارك وتعاىل وألنبيائه الكهلل ساءوا أاليهود كام  نَّ أ ال شكَّ 

 .شف كذهبم وافرتائهمما قد يك سيحذفون كّل ، بهمتُ الم يف كُ والسَّ 

 سؤاالا لكلِّ  رحطن نعلينا أ ،د ذلكؤكِّ ع املسيحية التي تُ ن نبدأ طرح املراجقبل أ

اليهود كام ث مع وص اإلنجيل كان يتحدَّ ُص املسيح حسب نُ جيِّداا، ف ر فيهفكِّ يُ ل عاقل  

 :يقولو 37-35/ 23ورد يف إنجيل متى 

ي ُكم   لج ج عج
أ يت  ي  يج كج

ىلج ا)ل  كج عج
ي  ُسف 

ك  م  زج يق  إ ىلج ُكلُّ دج دِّ اب يلج الصِّ م  هج ن  دج
ض  م  دجم   ألجر 

جي كج  ج اهل  تُُموُه بجني  ي قجتجل 
يَّا الَّذ 

خ  يَّا ب ن  بجرج ر  كج بجح  زج جذ  امل  ل يمُ ».. ل  وج ا ُأوُرشج ا ُأوُرشج يج يجا قجات لجةج ل يُم  يج

ل نيج  سج جةج امل ُر  اج  رج  وج
 
ة   األجن ب يجاء رَّ م  مج ا كج ي هج عُ أج إ لج امج جتج مج  كج

ك  الجدج جعج أجو  ج  ُت أجن  أج د  ُة  رج اجج جج الدَّ

يُدوا(   ُتر 
ملج ا وج ي هج نجاحج ا حتج تج جج هج اخج رج

 ف 

 :37-11/36 قائالا الة إىل العَبانيني املجهول ذكرهم كاتب الرس وأيضاا 

، ُثمَّ يف  ُقيُود  
د  ل  جج  وج

 
ُبوا يف  ُهُزء جرَّ ُرونج جتج آخج ي ضاا )وج ب س   أج حج وا،  ،وج ُ

، ُنّش  ُوا ُرج 

ي ف   ت الا ب السَّ اُتوا قج ، مج ُبوا نج ُجرِّ اُفوا يف  ُجُلود  غج ُروب  ، طج ك  ينج مج
تجاز  ى، ُمع  زج ع 

ُجُلود  م   نيج م  وج

) لِّنيج  ُمذج

 م الذين رجوا وقتلوا؟!أين هُ ف



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 180ِ
 

1«أورجيانوس»مة بل سؤال العالَّ  ،يف احلقيقة هذا ليس سؤايل  الذي 55

1يقول 56: 

                                                           
1 اه مسيحيني عىل كان من أبرز أوائل آباء الكنيسة املسيحية , كان أبو ριγένηςὨالعالمة أورجيانوس  55

ا ملدرسة وخالف غالبية آباء الكنيسة , ألن غالب آباء الكنيسة األوىل كانوا من أصول وثنية ,  كان مديرا

رئيساا  12لبطريرك الـ ااإلسكندرية املسيحية وهو يف سن الثامنة عّشة بعد أن عينه البابا ديميرتيوس األول 

طاا يف تفسري ال كتاب املقدس ملدرسة اإلسكندرية الالهوتية خلفا ألكليمنضس األسكندري , كان نجش 

 باإلضافة إىل تفسري للكتاب املقدس، 6000والدراسات اإلنجيلية املُقارنة. ويقال أنه كتب أكثر من 

 كتاب "هيكسابال" الشهري.

1  .58 .57صفحة  –دار جملة مرقس  –رية كتاب العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكند 56



181ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

 

ريدون! يما بهم تُ اليهود حذفوا من كُ  نَّ أ «أورجيانوس»ام يقول العالمة فك

وغري  ،لوعبادة العج ،م تصديقهم هللدج عج من  ثبت موقفهمضيفون ما يُ سيُ  فكذلك

 ،اا ضافوا ما يستطيعون أيضوأ ،ما يستطيعون حاولوا حذف مّنَّ ذلك! الشك أ

 واحلقيقة تشهد بذلك!

أشار  حيث ،عظاته عىل إنجيل متى يف «ميوحنا ذهبي الف»يس أيضاا القدِّ  ونأخذ



ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 182ِ
 

 :2/23فيعلق عىل إنجيل متى  ،سقدَّ إىل حتريف اليهود للكتاب املُ 

لكي يتم ما قيل باألنبياء انه سيدعى .نارصة)وأتى وسكن يف مدينة يقال هلا 

1نارصيا ( 57 

And what manner of prophet said this? Be not curious, 

nor over busy. For many of the prophetic writings have been 

lost; and this one may see from the history of the 

Chronicles.(384) For being negligent, and continually falling 

into ungodliness, some they suffered to perish, others they 

themselves burnt up(385) and cut to pieces. The latter fact 

Jeremiah relates;(386) the former، he who composed the 

fourth book of Kings، saying، that after(387) a long time the 

book of Deuteronomy was hardly found، buried somewhere 

and lost. But if, when there was no barbarian there, they so 

betrayed their books, much, more when the barbarians had 

overrun them. For as to the fact, that the prophet had foretold 

                                                           
1 5 7 st , chrysostom : homiles on the gospel of saint matthew _ homily iX 9:6  

 iii.IX.html110http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf. عىل هذا الرابط وأيضاا 

javascript:toggle('fnf_iii.IX-p46.1');
javascript:toggle('fnf_iii.IX-p47.3');
javascript:toggle('fnf_iii.IX-p48.3');
javascript:toggle('fnf_iii.IX-p49.2');
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf110.iii.IX.html


183ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

it، the apostles themselves in many places call Him a 

Nazarene.(388) 

384 See 2 Chron. ix. 29، where it is said that certain of the 

acts of Solomon were written in the book of Nathan the 

prophet، and in the prophecy of Ahijah the Shilonite; and in 

the visions of Iddo the Seer against Jeroboam the son of 

Nebat. See also ibid. xii. 15، and xiii. 22. [The explanation 

given above is as bold as it is ingenious.—R.]  

385 [The Oxford edition reads “brought up;” evidently a 

misprint for “burnt up” (κατκαιον ).—R.] 

386 Jer. xxxvi. 23. 

387 2 Kings xxii. 8، etc. 

388 See Acts iii. 22، iii. 6، iv. 10، vi. 14، etc. )  

 :جة باهلوامشالرتَّ إليكم و

لكي يتم ما قيل  .وأتى وسكن يف مدينة يقال هلا نارصة :2/23إنجيل متى 

javascript:toggle('fnf_iii.IX-p50.2');
http://www.ccel.org/ccel/bible/asv.iiChr.9.html#iiChr.9.29
http://www.ccel.org/ccel/bible/asv.iiChr.12.html#iiChr.12.15
http://www.ccel.org/ccel/bible/asv.Jer.36.html#Jer.36.23
http://www.ccel.org/ccel/bible/asv.iiKgs.22.html#iiKgs.22.8
http://www.ccel.org/ccel/bible/asv.Acts.3.html#Acts.3.22


ِانلَّصارىواإلهلِواألنبياءِيفُِكتُبِايلهودِفاتِصِ 184ِ
 

وال تشغل نفسك  ،ولياا ُض ال تكن فُ  ؟قال هذا نبي   أّي  ،دعى نارصياا ه سيُ نَّ نبياء أباأل

وهذا من املمكن أن ُيرى يف  ،تدج ق  الكثري من كتابات األنبياء قد فُ  ألنَّ . اا هبذا كثري

ودائاما  ،مهملنيم كانوا ُ( ألّنَّ 9/29األيام الثاّن  نظر أخباراتاريخ أخبار األيام )

م والبعض األخر هُ  ،هلكتبعض الكتابات أُ ف ،كانوا يسقطون يف معصية اهلل

انظر سفر أرميا م عنها أرميا )احلقيقة األخرية تكلَّ . عوهابأنفسهم وقطَّ أحرقوها 

نظر أخبار كتب رابع كتاب ألخبار امللوك )ا م عنها منتكلَّ  واألوىل ،(36/23

ور عىل ثُ عب العُ كان من الصَّ  طويل   ه بعد وقت  حيث قال أنَّ  ،(22/8امللوك الثاّن 

 ما وضاع.( أ .ـه . يف مكان   نج ف  دُ  ،ثنيةسفر التَّ 

عون يرتفَّ سل ه، أليفبل والتَّ  ،فون لكتاب اهلل باحلذف واإلضافةحرِّ هؤالء املُ 

ن نسِّ عن إضافة ما حُي 
 ،ألنبياءورة اُص  ورتم تشويهن حتسني ُص ورتم؟ فم  ُص  م 

 بهم التي مل يستطيعوا تُ يف كُ  ا ثابت  م كانوا دائاما يكفرون باهلل ويعبدون غريه! وهذألّنَّ 

 حتريفها!

 ،«راجة املرسلنيقاتلة األنبياء ويا » :قال عنهم املسيح ن فأين هؤالء الذيوإالَّ 

ُ ،وا لُ نريد فقط ثالثة ُقت    وا!وثالثة ُرج 

 قي؟فأين البا ،نبي واحد ُقتلغري  سقدَّ لن نجد عىل صفحات الكتاب املُ 

م! ا حذفهم اليهود من كتاباتم حتى ال ُيسيئو ،بال شّك   ألنفسه 
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ما  نوحيذفو ،ّنمد إيامؤيِّ بإضافة ما يُ  سيقومون كَّ ال شج  ،فون كتاهبمرِّ الذين حُي 

 الفه!خُي 

ن نأخذ هذا ف لنا أفكي ،صارى غالباا ر فيه النَّفكِّ هذا هو الواقع األليم الذي ال يُ 

 ا قتلةُ ، واليهود قصص األنبياء مع اليهودعن  مالكتاب يتكلَّ و ،الكتاب
 
 ؟!ألنبياء

 !ر قليالا فكِّ ه؟! فلنُعىل شخص من عدوِّ شهادة  كيف نأخذ
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ِخاتمة
 النصارى أيضاا!سلمني وغابت عن الكثري من املُ  ور  مُ يف كتايب عن أُ  ثُت لقد حتدَّ 

قولون هذا يال  ،أو غري ذلك ،أو القنوات ،ثون يف الكنائسصارى عندما يتحدَّ النَّ

بج من أجلك، وي يسوع مات هو أنَّ  ما يقولونه الكالم عىل اإلطالق! فكّل 
سوع ُصل 

سيحياا ومنَّ كان م ث مع شخص  حتدَّ أ عندما كنُت  ،ر موقفاا  أتذكَّ ولعِّلِّ  من أجلك!

 ازن ملسيحيةيف ا ♠داود  نَّ أهل تعلم  :سألهأ فكنُت  ،عليه باإلسالم اهللُ 

 سمع هبذا من قبل!أمل  :تفاجئاا وقتل؟! قال يل مُ 

 ات!امَّ املصائب والطَّ ثون عن هذه م ال يتحدَّ هُ 

هل والقضية ليست قضية وصف اإل ،وفُر قاط عىل احلُ ن نضع النِّأعلينا 

ثرية كي أجيال القضية عزيزي القارئ ه ،ذلك بكثريبل أكَب من  ،بالروف فحسب

 ءوا هلل عزَّ أساوفوا كتاهبم حرَّ  .ثني فيه بقصد أو بدونآمنت هبذا اإليامن بسبب العاب

ر قتلهم! ولذلك هدفهم تَبي وكّل  ،ماهلل صىل اهلل عليهم جيعاا وسلَّ وألنبياء  وجلَّ 

ساءات هلل اإل هؤالء اليهود ال يملكون إالَّ بهم ما فعلوه كام ذكرنا! تُ حذفوا من كُ 

  اإلساءة هلم!نهم إالَّ مم أعداء اهلل دائاما وأنبيائه فلن خيرج فهُ  ،تعاىل وأنبيائه الكرام

 ... ستعانق واملُ وفَّ واهلل املُ  ،هلذا الكتابهذا هو اهلدف احلقيقي 

ات احل  ِِواحلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصَّ
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ِاملراجعقائمةِ
 اإلسالمية ملراجعا

 القرآن الكريم .1

وسلم  الامع املسند الصحيح املختّص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه .2

 وسننه وأيامه املعروف باسم صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل.

اوي التفسري الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر الراحل حممد سيد طنط .3

لفجالة االطبعة األوىل صادر عن دار ّنضة مّص للطباعة والنّش والتوزيع، 

 القاهرة. –

فهد لطباعة  نّشه جممع امللك ،التفسري امليّس تأليف نخبة من أساتذة التفسري .4

 .2009السعودية الطبعة الثانية  –املصحف الّشيف 

صادر عن مؤسسة  ،دعوة الرسل عليهم السالم تأليف أمحد أمحد غلوش .5

 .2002الرسالة الطبعة األوىل 

غالب  جامع البيان يف تأويل القرآن ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن .6

مد شاكر حمـه( حتقيق العالمة أمحد 310اآلمِّل، أبو جعفر الطَبي )املتوىف: 

 م.2000يل ألواالطبعة  -مؤسسة الرسالة–

الامع ألحكام القرآن "تفسري القرطبي" تأليف أبو عبد اهلل حممد بن أمحد  .7
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بن أيب بكر بن فرح األنصاري الزرجي شمس الدين القرطبي )املتوىف: 

 -دار الكتب املّصية -ـه( حتقيق أمحد الَبدوّن وإبراهيم أطفيش 671

 .1964الطبعة الثانية 

مر بن كثري تأليف أبو الفداء إسامعيل بن ع تفسري القرآن العظيم )ابن كثري( .8

س ـه( حتقيق حممد حسني شم774القرَش البّصي ثم الدمشقي )املتوىف: 

بريوت  –صادر عن دار الكتب العلمية، منشورات حممد عِّل بيضون  ،الدين

 هجرياا.1419الطبعة األوىل 

ر عن دصا ،املنتخب يف تفسري القرآن الكريم تأليف لنة من علامء األزهر .9

مم -املجلس األعىل للشئون اإلسالمية  الطبعة  ،ّص، طبع مؤسسة األهرا

 .1995الثامنة عّش 

تأليف موفق أمحد شكري تقديم د. عباس  ،أهل الفرتة ومن يف حكمهم .10

ـه(، 1401 الطيب رسالة ماجستري )نوقشت يف حممد عبد اهلل -حمجوب 

م -كلية أصول الدين  سالمية يف الرياضجامعة اإل  د بن سعود اإل   ،ام حممَّ

 م.1988عجامن الطبعة األوىل  –صادر عن مؤسسة علوم القرآن 

: مد متويل الشعراوي )املتوىفتأليف حم ،الواطر –تفسري الشعراوي  .11

 .1997ـه( صادر عن مطابع أخبار اليوم 1418

 -ريض اهلل عنهام  -لعبد اهلل بن عباس  ،تنوير املقباس من تفسري ابن عباس .12
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ـه( جعه جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى 68)املتوىف: 

 لبنان. –ـه( صادر عن دار الكتب العلمية 817)املتوىف: 

ن نارص بن تأليف عبد الرمحن ب ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان .13

للوحيق ـه( حتقيق عبد الرمحن بن معال ا1376عبد اهلل السعدي )املتوىف: 

 م.2000صادر عن مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل 

محن بن عِّل زاد املسري يف علم التفسري تأليف جال الدين أبو الفرج عبد الر .14

ر عن حتقيق عبد الرزاق املهدي صاد ،ـه(597مد الوزي )املتوىف: بن حم

 .1422ىل الطبعة األو ،بريوت -دار الكتب العريب

يب زهرة زهرة التفاسري تأليف حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأ .15

 ـه( صادر عن دار الفكر العريب 1394)املتوىف: 

الق حممد سعيد بن قاسم احل حماسن التأويل تأليف حممد جال الدين بن .16

دار  ـه( حتقيق حممد باسل عيون السود صادر عن1332القاسمي )املتوىف: 

 ـه.1418بريوت الطبعة األوىل  – الكتب العلمية

حسن  فتُح البيان يف مقاصد القرآن تأليف أبو الطيب حممد صديق خان بن .17

ـه( عني 1307 بن عِّل ابن لطف اهلل احلسيني البخاري الق نَّوجي )املتوىف:

اري  بد اهلل بن إبراهيم األنصج  وقّدم له وراجعه الشيخ عج
ادر عن صبطبعه 

ا  يدج ، صج ة للطبجاعة والنّّش   م.1992بجريوت  –املجكتبة العّصيَّ
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ن تيمية بجمموع الفتاوى تأليف تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  .18

در عن حممد بن قاسم صاـه( حتقيق عبد الرمحن بن 728احلراّن )املتوىف: 

ة العربية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الّشيف، املدينة النبوية، اململك

 م.1995السعودية 

ليف املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال تأ .19

اي امز الذ هبي )املتوىف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قج

 ق حمب الدين الطيب .ـه( حتقي748

م  .20 اس  ن  ُسنَّة  أيب القج بِّ عج وُض البجاسم  يف الذِّ ُ  -الرَّ ىلَّ اَّللَّ لَّمج صج سج  وج
ي ه  لج ابن  - عج

لقاسمي، الوزير، حممد بن إبراهيم بن عِّل بن املرتىض بن املفضل احلسني ا

يخ ضيلة الشفـه( تقديم 840أبو عبد اهلل، عز الدين، من آل الوزير )املتوىف: 

 ّش والتوزيع.العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد صادر عن دار عامل الفوائد للن

 الكتب املسيحية

 ترجة الفانديك أو الرتجة البريوتية. –الكتاب املقدس  .21

رها دار الرتجة العربية املُشرتكة )العهد القديم( تصد –الكتاب املقدس  .22

بعة.الطبعة ا 1995اإلصدار الثاّن  ،الكتاب املقّدس يف الّشق األوسط  لرا

بع الرتجة العربية املشرتكة )العهد الديد( اإلص –الكتاب املقدس  .23 دار الرا

بعة. ،1995  الطبعة الرا
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لنائب االطبعة السابعة بولس باسيم  ،الرتجة اليسوعية –الكتاب املقدس  .24

 دار املّشق بريوت. ،الرسويل لاّلتني

 يلالفغا( ترجة بني السطور للخوري بولس عريب –العهد القديم )عَبي  .25

 .2007وأنطوان عوكر الامعة األنطونية الطبعة األوىل 

وعة من املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد "رشح لكل آية" إعداد جمم .26

 الكهنة والدام بكنيسة مار مرقس بمّص الديدة املجلد األول. 

 امس.لكل آية" املجلد ال ح"رشاملوسوعة الكنسية لتفسري العهد القديم  .27

 سادس.املوسوعة الكنسية لتفسري العهد الديد "رشح لكل آية" املجلد ال .28

يعقوب  للقمص تادرس -سفر التكوين–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .29

لطي  مطبعة األنبا رويس )األوفست( بالعباسية ،مج

ادرس يعقوب لقمص تل -سفر الروج–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .30

لطي  مج

يعقوب  للقمص تادرس -سفر العدد–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .31

لطي  مج

يعقوب  للقمص تادرس -سفر يشوع–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .32

لطي  مج

للقمص تادرس يعقوب  -سفر راعوث–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .33
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لطي  مج

 للقمص تادرس -صموئيل األول  سفر–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .34

لطي  يعقوب مج

يعقوب  للقمص تادرس -سفر إشعياء–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .35

لطي  مج

يعقوب  للقمص تادرس -إنجيل متى–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .36

لطي  مج

 للقمص تادرس -رسالة بطرس الثانية–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .37

لطي  يعقوب مج

 للقمص تادرس -الرسالة إىل العَبانيني–باء األولني تفسري وتأمالت اآل من .38

لطي  يعقوب مج

يعقوب  للقمص تادرس -سفر الرؤيا–باء األولني من تفسري وتأمالت اآل .39

لطي  مج

لس التحرير الدكتور القس جم - املجلد األول -دائرة املعارف الكتابية  .40

 -يس عبد النورلقس منا -كتور القس فايز فارسد -صموئيل حبيب

 دار الثقافة. ،ملحرر وليم وهبه بباويا -جوزيف صابر

 ار الثقافة.د -املجلد الثاّن–دائرة املعارف الكتابية  .41
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 دار الثقافة. -املجلد الرابع–دائرة املعارف الكتابية  .42

 ار الثقافة.د -املجلد الثامن–دائرة املعارف الكتابية  .43

الطبعة  ،يسة األرثوذكسية القبطيةالهوت املسيح لألنبا شنودة بطريرك الكن .44

 .1991 /4047م رقم اإليداع بدار الكتب: 1991األوىل مايو 

رقم اإليداع بدار  2006 ديسمَب الطبعة األوىل-بدع حديثة لألنبا شنودة .45

 . 2006 /18734الكتب

صادر  ،ّنتفسري الكتاب املقدس للمؤمن للدكتور وليم ماكدونالد الزء الثا .46

 .2005/  18716رقم اإليداع  ،عن دار اإلخوة للنّش

 لث.تفسري الكتاب املقدس للمؤمن للدكتور وليم ماكدونالد الزء الثا .47

بع تأليف  .48 لقس وليم االسنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم الزء الرا

 .1973ريوت ب - ىصادر عن جممع الكنائس يف الّشق األدن ،مارش

كثر من شارك فيه أ ،نخبة من العلامء والالهوتيني –قاموس الكتاب املقدس  .49

أغلبهم من الَبوتستانت ومنهم من  اا مسيحي اا وعامل اا عّشين قس

 مكتبة العائلة. ،األرثوذكس

بعة الطبعة ال جعية الكراربس الَبيطانية تفسري العهد الديد بنفقة  .50 را

2004. 
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ء شارك فيه عدد من قساوسة وعلام ،التفسري التطبيقي للكتاب املقدس .51

جوزيف  ،لنة الرتجة والتحرير للطبعة العربية "وليم وهبة ،الَبوتستانت

 عادل كامل". ،عاطف سامي ،صَبي بطرس ،صابر

املحرر املسئول الدكتور  –فر الرؤيا س -التفسري احلديث للكتاب املقدس  .52

 طبعة دار الثقافة. ،القس أندريه زكي

ادر ص -املجلد الثاّن–التفسري الكامل للكتاب املقدس للدكتور متى هنري  .53

 .2002 /13504عن مطبوعات إجيلز رقم اإليداع 

دير القديس  ،ألب متى املسكنيا -كتاب النبوة واألنبياء يف العهد القديم  .54

 .2003أنبا مقار 

ن نجيب جرجس لألرشيدياكو -سفر التكوين -تفسري الكتاب املقدس  .55

ملنيا األقباط األرثوذكس بملوي واملدرس بالكليات اإلكلرييكية با واعظ

 ودير املحرق.

 جس لألشيدياكون نجيب جر –سفر امللوك األول  –تفسري الكتاب املقدس  .56

دار  ،للدكتور للقس صموئيل يوسف -كتاب املدخل إىل العهد القديم .57

 الثقافة.

مؤسسة القديس  ،كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسويل .58



195ِِتُبِايلهودِوانلصارىاإلهلِواألنبياءِيفِكُِفاتِصِ 
 

املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية مراجعة الدكتور نصحي  أنطونيوس

عبد الشهيد وترجه عن اليونانية الدكتور جوزيف موريس فلتس الطبعة 

بعة   .2006الرا

يس كريلُّس الكبري وهرطقة .59 د االبن الوحيد بني تعليم القدِّ نسطور  جتسُّ

مياط دُمطران  ،راجعة األنبا بيشويللدكتور إسحق إيليا منّسى تقديم ومُ 

 وكفر الشيخ.
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