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ƸǁƘǲǩƗ ƞǭƴǢǭ

األنبياء  مجيع  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
واملرسلني، عليهم وعىل نبينا أفضل الصالة وأزكى التسلم.

عن  الباحثني  إىل  تتقدم  أن  والتوزيع  للنرش  اإلسالم  دار  يرس 
وهي  قسيس(،  مع  مناظرة  )سلسلة  املباركة  السلسلة  هبذه  احلق، 
اإلنرتنت  البالتوك عىل شبكة  برنامج  مناظرات جرت يف  جمموعة 
القسس  من  جمموعة  وبني  ار  قَّ السَّ حممود  بن  منقذ  الدكتور  بني 

العاملني بالتنصري عىل البالتوك.
وهذه املجموعة التي تنرش مكتوبة ألول مرة بموافقة من الدكتور 
منقذ؛ خّص هبا دار اإلسالم، وهي منشورة عىل شبكة اإلنرتنت صوتًيا 
.)www.islamway.com( عىل صفحته يف موقع طريق اإلسالم

وقد جهدت دار اإلسالم أن تصل هذه املناظرات إىل قرائنا غاية 
املوضوعات  حلساسية  جمرياهتا،  نقل  يف  العلمية  واألمانة  الدقة  يف 

التي تعاجلها.
األمور  بعض  عدا  فيام  املتناظرين  مداخالت  يف  تتدخل  مل  لذا 
الثانوية التي ال تعدو عىل حذف املقاطع التي ال عالقة هلا بموضوع 
املتبقي  الوقت  املناظر عن جودة الصوت أو عن  املناظرة، كسؤال 
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الكلامت  بعض  وحتويل  النحوية،  األخطاء  تصحيح  وكذلك  له، 
أو العبارات العامية أو األسلوب املسموع إىل كالم فصيح مقروء 

ومفهوم، وكل ذلك مما ال يمس مادة املناظرة، وال يؤثر فيها البتة.
} {، فقد استخدمناها للداللة عىل ما  وأما األقواس املعقوفة 
 يدرجه املناظر من كالمه داخل أحد النصوص ـ املقدسة وغريها ـ 

من باب الرشح.
كام قدمنا لكل مناظرة بتعريف مقتضب، عّرفنا فيه باملتناظرين 
وبموضوع املناظرة، وبنظامها، وباألفكار األساسية التي دار حوهلا 

حديث املتناظرين.
وأن  الكريم،  لوجهه  خالًصا  هذا  عملنا  يكون  أن  نسأل  واهلل 
إليه،  والظامئني  احلق  عن  الباحثني  طريق  تنري  هداية  شعلة  يكون 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

الناشـــــــر     
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ƝƸǑƘǲǮǩƗ ǻƴǽ ǰǾƛ
أواًل: املتناظران:

1- املناظر املسلم هو الدكتور منقذ بن حممود السقار، باحث 
متخصص يف مقارنة األديان، وحاصل عىل الدكتوراه من جامعة أم 
القرى يف مكة املكرمة، وله العديد من املؤلفات املنشورة، والكثري 
املسيحية  حول  غالبها  يرتكز  التي  واملناظرات  املحارضات  من 

وعقائدها وكتبها.
طائفة  إىل  ينتمي  قس  يعقويب،  القس  هو  املسيحي  املناظر   -2
يف  شيكاغو  يف  املعمدانية  الكنيسة  يف  يبرش  املسيحية،  املعمدانيني 
وهو  سنة،  الثالثني  يقارب  ما  منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات 
إحدامها   ، أمريكية، وحيمل شهادتني  متخرج من جامعة مسيحية 

يف الالهوت، واألخرى يف الطريان املدين.
ثانًيا: عنوان املناظرة واألفكار األساسية فيها:

املناظرة بعنوان: هل الكتاب املقدس كالم اهلل؟
القديم بعهديه  املقدس  الكتاب  بأن  املسيحيون  يعتقد   حيث 
)التوراة( واجلديد )اإلنجيل( هو كالم اهلل املوحى إىل األنبياء، بينام 
يعتقد املسلمون بصدق الوحي الذي أوتيه األنبياء، ويرفضون اإليامن 
بالكتاب املقدس املوجود حالًيا بني يدي النصارى، ويعتربونه حمرًفا.
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املقدس  بالكتاب  اإليامن  يف  ملعتقده  يعقويب  القس  إثبات  ويف 
طرح عدًدا من األفكار األساسية:

r كلمة اهلل هي كلمة اهلل الفعالة املتمثلة باملسيح الكلمة.
r الكتاب املقدس بنسخه املختلفة كان يبرش بمجيء املسيح 

الكلمة.
r الفرق بني »كلمة اهلل« و »كالم اهلل«.

املقدس حمرف،  الكتاب  بأن بعض  املسلمني  معتقد  r رفض 
وبعضه غري حمرف.

وليس  والروح،  باإليامن  املقدس  الكتاب  بصحة  التسليم   r
بالعقل.

r مصري أعداء الكتاب املقدس.
يف  يظهرون  وال  املقدس،  الكتاب  يف  يطعنون  املسلمون   r

مقابله أي حق معلن هلم من اهلل.
r اهلل يفعل ما يريد، ومن ذلك أمره بقتل األطفال والنساء.

r الفرق بني اإليامن واملعرفة.
r اهلل أرسل النبوات لعجز العقل البرشي عن إدراك احلقائق 

الغيبية.
r الواجب أن يموت العقل أمام اإليامن بالروح.
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r املسيح وحده هو الطريق واحلق واحلياة.
إثبات معتقده بتحريف الكتاب  وأما الدكتور منقذ فهدف إىل 

املقدس من خالل األفكار األساسية التالية:
وذكر  املسيحية،  الفرق  عند  واحًدا  ليس  املقدس  الكتاب   r

نامذج من اختالفات نسخه.
يف  املقدس  الكتاب  أسفار)1(  من  لكثري  الكاتب  جمهولية   r

عهديه القديم واجلديد.
األصليني  املؤلفني  بعد  ُكتبت  املقدس  الكتاب  خمطوطات   r

بقرون عدة.
أخطاء  بسبب  املقدس  الكتاب  نسخ  اختالفات  من  نامذج   r

النساخ.
r من أدلة التحريف يف الكتاب املقدس تلك النصوص التي 

تتعارض مع فاضل األخالق.
r الكتاب املقدس يأمر بامتحان النبوات للتثبت من كوهنا من 

عنده، والعقل هو أداة االمتحان.
r النبوات تأيت بام حيري العقول، وال تأيت بام يستحيل قبوله عقاًل.

)1(  السفر وحدة من الكتاب املقدس، وتقسم إىل إصحاحات، وينقسم كل إصحاح إىل 
فقرات، فمثاًل سفر التكوين يتكون من مخسني إصحاًحا، وكل إصحاح عادة يقارب 

الصفحة من جهة طوله.
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r نامذج من نصوص كتابية يستحيل عىل العقل تصديقها.
r تناقضات نصوص الكتاب املقدس.

r نصوص كتابية تنسب إىل اهلل األمر بقتل األبرياء واإلفساد 
يف األرض، ونصوص أخرى تشبه اهلل باحليوانات.

r من صفات اهلل يف الكتاب املقدس )الركوب عىل املالئكة ـ 
العجز ـ األكل ـ الندم ـ األمر بالتعري والفساد(، وهذا ال يليق باهلل 

تعاىل، وبالتايل ال يليق بوحيه.
ثالًثا: نظام املناظرة وتارخيها:

يف  البالتوك  برنامج  بواسطة  املناظرة  هذه  أجريت 
ثامن  منهام  لكل  يكون  أن  املتناظران  اتفق  وقد  2005/7/13م، 
عرش  الواحدة  املداخلة  يف  املتناظر  يتجاوز  ال  وأن  مداخالت، 

دقائق.
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ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ǺǩǷȁƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرمحن 
املبعوث  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد  الرحيم، 
الصالة  أتم  األنبياء  سائر  وعىل  عليه   ، حممد  نبينا  للعاملني،  رمحة 

وأزكى التسليم.
العليم  أنت  إنك   ، علمتنا  ما  إال  لنا  علم  ال  اللهم  سبحانك 
علاًم  وزدنا  علمتنا،  بام  وانفعنا  ينفعنا،  ما  علمنا  اللهم  احلكيم، 

وعماًل، وال حترمنا اإلخالص يا كريم، وبعد:
فحياكم اهلل مجيًعا أهيا اإلخوة الكرام، ومرحبا بكم يف مناظرتنا 

هذه حتت عنوان )هل الكتاب املقدس كالم اهلل؟(.
أرحب بداية بسيادة القس )يعقويب(، وأسأل اهلل العظيم بأسامئه 
احلسنى وصفاته العىل أن جيعل ما أقول وما يقول سبًبا يف هداية من 
اهتدى، وأن ال جيعلنا سبًبا يف ضالل من ضل، واهلَل أسأل أن جيري 

احلق عىل لساين ولسانه.
اللهم إن كان احلق ما يقوله األستاذ )يعقويب( فاهدنا إليه، وإن 

كان احلق ما أقول؛ فخذ بنواصينا مجيًعا إىل هذا احلق يا كريم.
بداية أقول: أهيا اإلخوة الكرام.. نحن كمسلمني نؤمن بام أنزل 
اهلل تبارك وتعاىل عىل أنبيائه، عىل موسى عليه الصالة والسالم، عىل 
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داود، عىل عيسى، عىل غريهم من األنبياء واملرسلني نثہ ہ ہ 
ہ ھ ھمث ، نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھمث 
] البقرة: 285 [، فاملسلم يؤمن بالقرآن الكريم، ويؤمن بام أنزله اهلل 

عىل أنبيائه السابقني.
واليوم حديثنا ليس عن توراة اهلل احلقيقية، وال عن إنجيل اهلل 
األستاذ  يدي  بني  الذي  املقدس  الكتاب  إنام حديثنا عن  احلقيقي، 

)يعقويب(.
وبداية ينبغي أن نعرف ماهية هذا الكتاب، لذلك أسأل األستاذ 

يعقويب: أي كتاب مقدس هذا الذي يناظرين عنه؟
إن بني يدي نسًخا خمتلفة من الكتب املقدسة، ولكل كتاب من 
هذه الكتب من يؤمن به يف دنيا الناس اليوم، فأي هذه الكتب يعتربه 
األستاذ يعقويب كتاب اهلل تبارك وتعاىل؟ وأود أن أعرف أيًضا: ما 

هو رأيه يف الكتاب اآلخر؟ وهل يعتربه كتاًبا حمرًفا؟
الفرق  ]عند  األسفار  عدد  تطابق  لئن  الكرام..  اإلخوة  أهيا 
األسفار  فإن  )اإلنجيل(،  اجلديد  بالعهد  خيتص  فيام  املسيحية[ 
سبعة  بمقدار  اآلخر  البعض  عىل  النسخ  بعض  يف  تزيد  التوراتية 
أسفار، عالوة عىل الكثري ـ وأنا أعني ما أقول ـ من الفروقات التي 
يكون  أن  ينبغي  كان  التي  املواضع  يف  املختلفة  النسخ  بني  نجدها 
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متفًقا عليها.
عهدها  يف  تتكون  الربوتستانت  نسخة  إن  الكرام..  أهيا 
الكاثوليك  نسخة  بينام  سفًرا،  وثالثني  تسعة  من  )التوراة(  القديم 
هبا  يؤمن  ال  املقدس  الكتاب  يف  أسفار  سبعة  تزيد  واألرثوذكس 
الربوتستانت )1(، إذ يعتربوهنا حمرفة، بالتايل فإن نسخة الربوتستانت 

تنقص سبعة أسفار عن تلك النسخة الكاثوليكية.
دعونا نتساءل.. ملاذا يرفض املسلمون قدسية الكتب التي بني 

أيدينا اليوم مما يؤمن به اليهود والنصارى؟
أواًل: ألن اهلل أخربنا بأن هذه الكتب حمرفة، وإن كان فيها يشء 

من احلق، لكنها باجلملة حمرفة)2(.
الكثري  فيها  نجد  الكتب  هذه  يف  النظر  نمعن  حينام  أننا  ثانًيا: 

والكثري مما يقول لنا بأين لست من كالم اهلل تبارك وتعاىل.
أهيا اإلخوة الكرام.. إن يف هذه النسخ ويف هذه األسفار مئات 

)1(  )الربوتستانت، الكاثوليك، األرثوذكس( أسامء للطوائف املسيحية الكربى، وتتفق 
هذه الطوائف يف مجلة من املعتقدات كالتثليث وبنوة املسيح هلل، وأنه صلب تكفرًيا 
أسفار  قدسية  يف  اختالفهم  أمهها،  العقائد  من  مجلة  يف  وتفرتق  البرشية،  خلطايا 
األبوكريفا السبعة، وكذلك مسألة انبثاق الروح القدس من اآلب فقط أو من اآلب 

واالبن.
)2(  يعتقد املسلمون أن الكتاب املقدس كتاب حمرف، لكنهم يؤمنون أيًضا أنه يتضمن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  الوحي،  آثار  من  احلق  بعض 
پ پ پ      پ ڀمث، فدل ذلك عىل وجود بعض احلق مما مل متتد إليه 

أيدي املحرفني الذين خلطوه بباطلهم وحتريفهم.
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التناقضات، ومثلها من األغاليط، ومثلها من املوضوعات التي ال 
يمكن أن تِرد يف كتاب ينسب إىل اهلل تبارك وتعاىل، إننا حني نتأمل 

هذا نعرف أن هذا الكتاب ليس هو كتاب اهلل تعاىل.
تلك  أن  أي  جمهولني،  األسفار  هذه  كتبة  من  كثرًيا  أن  ثالًثا: 
األسفار ال ُيعرف من كاتبها، بعض هذه األسفار يف العهد القديم 
اسم  يعرف  ال  )التوراة(  القديم  العهد  أسفار  أكثر  بل  )التوراة(، 
مثاًل  العربانيني  فرسالة  )اإلنجيل(،  اجلديد  العهد  يف  ومثله  كاتبه، 
ال يعرف من كاتبها، األسفار اخلمسة )1( ال يعرف من كاتبها، سفر 
غريهم..  األيام،  سفر  صموئيل،  سفر  كاتبه،  من  يعرف  ال  يشوع 

غريهم كثري.
أغلب هذه األسفار ال يعرف من كاتبها، كيف لنا أن نعترب سفًرا 
وتعاىل، هل  تبارك  اهلل  إنسان جمهول جزًءا من كالم  كتبه  كتاًبا  أو 
املقدس كل سفر يكتبه جمهول، ليصبح جزءًا  الكتاب  سندخل يف 

من كالم اهلل؟! أم أن القضية حتتاج إىل تدقيق؟
فإذا أثبت لنا القس )يعقويب( بالدليل أن هذه الكتب هي كتب 
اهلل تبارك وتعاىل، وأنه قد أوحاها إىل أنبيائه؛ فإننا سنعرتف بأن هذه 

الكتب هي كتب اهلل تبارك وتعاىل.

)1(  األسفار اخلمسة هي األسفار التي يزعم اليهود والنصارى أهنا توراة موسى، وهي: 
التكوين - اخلروج - الالويني - العدد - التثنية.
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أما إذا مل يكن لدينا شواهد وال أدلة تثبت أن هذه األسفار هي 
من  ألن  قبوهلا،  عن  نعتذر  حينذاك  فإننا  وتعاىل؛  تبارك  اهلل  أسفار 

عادتنا أن ال نقبل نسبة كتاب إىل أحٍد ما إال بدليل.
أهيا اإلخوة الكرام.. أريد أن أبرهن لكم ـ ولو برسعة ـ عىل أن 
هناك فرًقا بني الكتاب املقدس الذي يؤمن به الربوتستانت، وبني 
وأمتنى  واألرثوذكس،  الكاثوليك  به  يؤمن  الذي  املقدس  الكتاب 
اهلل  كالم  من  يعتربه  الكتابني  أي  يل:  يبني  أن  الكريم  األستاذ  من 

تبارك وتعاىل؟
ألخته  داود(  بن  )أمنون  اغتصاب  عن  التوراة  تتحدث   .1
حسب  جًدا،  احلكيم  )يوناداب(  مشورة  حسب  وذلك  )ثامار(، 

وصف التوراة.. فامذا حدث يا ترى ملا بلغ اخلرب داود؟ 
صموئيل  سفر  يف  الربوتستانت  هبا  يؤمن  التي  التوراة  تقول   
الثاين )21/13(: »وملا سمع امللك داود بجميع هذه األمور اغتاظ 

جًدا«.
أما التوراة التي يؤمن هبا الكاثوليك واألرثوذكس فتذكر نًصا 
األمور  هذه  بجميع  داود  امللك  سمع  »وملا  املوضع  نفس  يف  زائًدا 
اغتاظ جًدا، ولكنه مل حيزن نفس أمنون ابنه، ألنه كان حيبه، إذ كان 

بكره«.
إذن داود مل حُيِزن ابنه.. ملاذا؟ ألنه ابنه البكر، حتى لو اغتصب 
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أخته، ليس يف األمر مشكلة أبًدا، ألنه ابنه البكر، هذا ليس كالمي، 
بل هذا ما تقوله توراة الكاثوليك واألرثوذكس.

فأنا أسأل: ملاذا ُحذف هذا السطر األخري من توراة الربوتستانت؟ 
أي الكتابني هو كتاب اهلل تبارك وتعاىل؟

2. جاء يف سفر اخلروج )22/2(: »وولدت أيًضا غالًما ثانًيا، 
ودعا اسمه العازر، فقال: من أجل أن إله أيب أعانني وخلصني من 

يد فرعون«.
هذه الفقرة غري موجودة يف توراة الربوتستانت، لكنها موجودة 

يف توراة الكاثوليك واألرثوذكس.
الربوتستانت  هبا  يؤمن  التي  التوراة  يف  أستري  سفر  ينتهي    .3
ينتهي  الكاثوليك  توراة  يف  بينام   ،)3/10( باإلصحاح  واليهود 
غري  زيادة  زيادة..  كاملة  صفحات  تسع   ،)4/16( باإلصحاح 
ـ هو  القس  ـ سيادة  الكتابني  الربوتستانت، أي  توراة  موجودة يف 

كتاب اهلل تبارك وتعاىل؟
ال يمكن أن يكون هذا وذاك، إما أن يكون هذا كتاب اهلل واآلخر 

حمرف، وإما أن يكون ذا كتاب اهلل واآلخر حمرف.
أهيا اإلخوة.. إن أعظم فرق بني النسختني سبعة أسفار، والتي 
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تعرف بأسفار )األبوكريفا( )1(، فالربوتستانت يعتربوهنا مزيفة، أما 
الكاثوليك واألرثوذكس فيعتربوهنا من كتاب اهلل.

والكتاب املقدس يقول بأن »من يزيد عىل هذا الكتاب يزيد اهلل 
عليه الرضبات املكتوبة، ومن حيذف شيًئا من هذا الكتاب حيذف اهلل 
نصيبه واسمه من سفر احلياة« الرؤيا )18/22-19(، فهل سيزيد 
زادوا  ألهنم  واألرثوذكس  الكاثوليك  عىل  املكتوبة  الرضبات  اهلل 
سبعة أسفار يف كتاب اهلل؟ أم أن اهلل سيحذف أسامء الربوتستانت 

ألهنم نقصوا من كتاب اهلل سبعة أسفار؟

)1( وهي: )باروخ، طوبيا، هيوديت، احلكمة، يشوع بن سرياخ، املكابيني األول، املكابيني 
الثاين(.
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ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ǺǩǷȁƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

أشكرك يا أخ منقذ عىل كالمك الرائع يف الدقائق العرش املاضية، 
وأريد أن آخذ أيًضا عرش دقائق مثلها ألتكلم حول مرجعية الكتاب 

املقدس.
هو  املقدس  الكتاب  هل  هو:  اآلن  علينا  املطروح   السؤال 

كلمة اهلل؟
الكتاب  ضد  به  تكلم  ما  كل  يف  دلياًل  يذكر  مل  منقذ  األخ 

املقدس.
نسخة  تكون  أن  املمكن  من  هل  سؤااًل:  سأل  منقذ  األخ   

الكاثوليك أو نسخة الربوتستانت هي كالم اهلل؟
الكتاب  من  وكلامت  وأحاديث  آيات  يف  تناقضات  وذكر 
املطروح اآلن عيّل وعىل األخ منقذ هو: ما  السؤال  املقدس، لكن 
هي كلمة اهلل؟ هل يستطيع األخ منقذ أن يميز كلمة اهلل إذا رآها؟ 
وما هو الدليل عىل هذا التمييز؟ وبمعنى آخر: ما هو الدليل القاطع 
الذي يستخدمه األستاذ منقذ يف كالمه ضد الكتاب املقدس؟ وما 

الدليل عىل أنه ليس كلمة اهلل؟
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عىل سبيل املثال: لو قلنا 5+5=11، ثم جاء األخ منقذ وقال: 
يا أخ يعقويب لقد أخطأت، ألن 5+5 ال تساوي 11، ثم توقف عند 
األخ  فهل  أن 5+5=10،  العلمي عىل  الدليل  يعِط  احلد، ومل  هذا 

منقذ مصيب يف كالمه دون أن يعلن احلق؟.. ال.
عزيزي األخ منقذ، إذا أردت أن تقول: الكتاب املقدس كتاب 
حمرف ـ وهذه الكلمة تستخدم كثرًيا عند اإلخوة املسلمني، وهي 
كلمة لطيفة لإلعالن عىل أن الكتاب املقدس كتاب باطل ـ إذا كان 
[ يف هذا املوضوع، ويل احلق  أريد أن أكرز ]أبرشرِّ فأنا  هذا قولك؛ 
أن أعلن وأقول أن الكتاب املقدس هو كتاب احلق املعلن من اهلل، 
ولذلك سوف أوضح لإلخوة املستمعني: ما هي كلمة اهلل املعلنة يف 

الكتاب املقدس ؟ )1(
كلمة اهلل ليست األحرف، بمعنى آخرـ  يا أخ منقذـ  كلمة اهلل يف 
الكتاب املقدس ويف جوهر اإلعالن؛ ليست )ألف، باء( فلو تكلم 

اهلل بلغته،؛ هل تستطيع أن تفهمه يا عزيزي؟
ال أحد يستطيع أن يفهم اهلل لو تكلم بلغته، ولذلك تكلم اهلل 
بلغة الناس، فمثاًل: تكلم اهلل بالعربية لكي يفهمه موسى؛ فكانت 

هذه كلامت اهلل.

القس  كالم  بني  العالقة  عن  وغريه  املوضع  هذا  يف  الكريم  القارئ  يتساءل  قد    )1(
وموضوع املناظرة، وهذا السؤال يف حمله، ولسوف نلحظ املزيد من صوره يف مواضع 

عديدة غاب فيها القس عن مو ضوع املناظرة ألسباب خاصة به!!
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تكثر،  أي  ـ  تنمو  كانت  اهلل  كلمة  أن  يعلمنا  املقدس  الكتاب 
اهلل  كلمة  »وكانت  فيقول:  خيربنا،   )20/12( الرسل  أعامل  ففي 
تنمو بكثرة«، وأيًضا يف أفسس )17/6(: »وخذوا خوذة اخلالص 

وسيف الروح الذي هو كلمة اهلل«.
ألن  أحرف،  جمرد  ليست  ـ  منقذ  عزيزي  يا  ـ  اهلل  كلمة  إذن 
الكتاب املقدس - كام يف النص السابق - يقول بأن »سيف الروح 

هو كلمة اهلل«.
وخيربنا الكتاب املقدس أيًضا بأن كلمة اهلل ُتقدس السامع، وكام 
كانت  اهلل  كلمة  بأن  تقول  نصوص  املقدس  الكتاب  ففي  أسلفنا 
جمرد  وليست  اإلنسان،  قلب  يف  اهلل  كلمة  ألن  وتتزايد..  تتكاثر 

حروف عىل األوراق.
ولذلك ـ يا عزيزي ـ خيربنا الكتاب املقدس بأن كلمة اهلل هي 
املعلنة من خالل األنبياء ومن خالل العجائب التي قاموا هبا حتى 
اإلنسان  يؤمن  وعندما  النبّوات،  خالل  ومن  باهلل،  الناس  يؤمن 
تزداد عنده كلمة اهلل، ولذلك خيربنا الكتاب املقدس يف سفر الرؤيا 

بأن اإليامن يأيت بالسمع، والسمع بكلمة اهلل.
وإذا خال  قلب اإلنسان من كلمة اهلل؛ فهذا اإلنسان ليس بمؤمن، 
مع أنه قد يؤمن بأن هناك إهًلا موجوًدا، وقد يؤمن بأن هناك خالًقا، 
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ولكن إذا مل تكن كلمة اهلل يف قلبه، فهذا اإلنسان ليس بمؤمن.
وأريد أن أقول أيًضا: إن يسوع املسيح هو كلمة اهلل يف الكتاب 
املقدس ويف القرآن الكريم عىل حد سواء )1(، وهذا حمور الكتاب 
املقدس يا عزيزي منقذ، فالكتاب املقدس يتكلم عن يسوع املسيح 

وحيييه، ويتنبأ به يف عهديه القديم واجلديد.
وإذا نظرت إىل كل الكتب املقدسة للكاثوليك والربوتستانت، 
ترى  واملسيحية،  اليهودية  املقدسة  الكتب  مجيع  وإىل  الزبور،  وإىل 
أن جوهر هذه الكتب هو شخص )املِسيَّا(.. الرب يسوع املسيح.. 
الذي يسمع ويتحرك  ألن اسمه )كلمة اهلل(؛ ألنه هو احلي اآلن، 
وحييي كل إنسان يأيت إليه، وخيربنا الكتاب املقدس يف رؤيا يوحنا 

)13/19( بأن اسم يسوع املسيح هو)كلمة اهلل(.
إًذا ـ يا عزيزي األخ منقذ ـ عن أي يشء تتحدث عندما تقول: 
اليهود؟  نسخة  وغري  الربوتستانت،  نسخة  غري  الكاثوليك  نسخة 

فكل هذه النسخ إنام تتكلم عن يسوع املسيح الذي هو كلمة اهلل.
إنجيل  ففي  للبرشية،  املعلنة  اهلل  كلمة  هو  املقدس  الكتاب  إن 

)1(  يقول الدكتور منقذ يف كتابه )اهلل جل جالله واحد أم ثالثة؟(: واملسيح÷ كلمة اهلل 
ألنه خلق بكلمة اهلل، فهو كلمة اهلل املخلوقة، وليس كلمة اهلل اخلالقة، التي هي أمر 
نه القرآن الكريم، حني شبه خلق املسيح ووجوده  التكوين )كن(، وهذا ما ذكره وبيَّ
بخلق آدم نثہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭمث 
وهو  )اللوغس(،  الناطق  اهلل  بعقل  اهلل  كلمة  فتفرس  املسيحة  أما  عمران:59[،  ]آل 

تفسري فلسفي منحول من وثنية الرومان.
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يوحنا اإلصحاح األول خيربنا الكتاب املقدس أنه أعطى النور لكل 
املقدس  الكتاب  عنه  يتكلم  ما  وهذا  احلياة،  نور  وأنه  إنسان حي، 

بالنسبة لكلمة اهلل يسوع املسيح.
هذا هو اجلوهر واألساس يف الكتاب املقدس، وإن كنت تؤمن 
بعد  قلبك  يف  تكون  اهلل  كلمة  فإن  اهلل،  ابن  هو  املسيح  يسوع  بأن 

ذلك، وحيييك يسوع املسيح باإليامن.
الكتاب املقدس من سفر التكوين إىل سفر الرؤيا هو كلمة اهلل، 

ألن جوهره هو كلمة اهلل يسوع املسيح.
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ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
أهيا اإلخوة.. سألت سؤااًل مل أسمع جوابه حتى اآلن، سألت 
سيادة القس: أي الكتابني هو كتاب اهلل تبارك وتعاىل؟ فلم خيربين!

لكنه تفضل فحدثني عن كلمة اهلل.. كلمة اهلل التي تنمو، وهي 
إشارة إىل نمو الداخلني يف كلمة اهلل ـ كام جاء يف ِسفر أعامل الرسل 
)7/6( أن مدينة السامرة قد قبلت كلمة اهلل، الذي هو املسيح عليه 

الصالة والسالم ـ حسب أعامل الرسل )14/8( إىل آخره..
عنوان  نغري  أن  أردنا  إذا  القس،  سيادة  نتناظر  هذا  عن  ليس 
الذي  ذاك  كتاب  أي  فسيصبح:  تفهمه؛  حتى  قلياًل  املناظرة 

 

تؤمن به؟
كلمته  أنزل  اهلل  وأن  تنمو،  كانت  اهلل  كلمة  بأن  األستاذ  حيدثنا 
التي هي املسيح، وأنا أوافقه، ولكن ليس عن هذا نتحدث سيادة 

القس، فليس هذا موضوع املناظرة، إنام نتحدث عن وحي اهلل.
معنى  هل  يوحنا«،  عىل  اهلل  كلمة  »كان  الكتاب:  يقول  فحني 
ذلك أن املسيح كان عىل يوحنا املعمدان ]حييى ÷ [؟ ال.. إنه ال 
يتحدث عن املسيح، إنام يتحدث عن كتاب أو عن وحي أوتيه النبي 

يوحنا املعمدان.
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عن مثل هذا نتحدث، إًذا نحن نتناظر عن كلمة اهلل التي أوحاها 
اهلل إىل األنبياء، وليس عن كلمة اهلل يسوع املسيح.

 نتناظر عن كلمة اهلل التي جعلها اهلل نرباًسا للناس هيتدون من 
خالله إىل دين اهلل، نتحدث عن كلمة اهلل التي كان املسيح يقوهلا، 
كام يف لوقا )1/5(: »وإذ كان اجلمع يزدحم عليه ليسمع كلمة اهلل«، 
ونتحدث عن كتاب أولئك املؤمنني الذين يؤمنون بكلمة اهلل، يقول 
لوقا يف )21/8(: »قال هلم: أمي وإخويت هم الذين يسمعون كلمة 

اهلل ويعملون هبا«.
حديثي عن كلمة اهلل التي نزلت عىل بني إرسائيل، كام يف يوحنا 
)35/10(: »إن قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة اهلل«، 
أي نزل عليهم وحي اهلل، فإذا كان يضايقك هذا املصطلح )كلمة 

اهلل( ـ سيادة القس ـ فبإمكاننا أن نتخلص منه.
كالم  أنه  تؤمن  الذي  ذاك  كتاب  أي  موضوعه:  حديثي  إن 
كتاب  أم  الربوتستانت  كتاب  هو  هل  ووحيه،  وتعاىل  تبارك  اهلل 

األرثوذكس والكاثوليك؟ فهذا سؤال أول مل أسمع جواًبا عنه.
فأنا  والكاثوليكية،  الربوتستانتية  النسختني  بني  فروًقا  ذكرُت 
أسأل القس: أي نسخة تلك التي يؤمن هبا حتى أناظره من خالهلا، 

وحتى ال أستشهد عليه بنص ال يؤمن به؟
القاطع عىل عدم  الدليل  ما هو  يسأل ويقول:  الكريم  األستاذ 
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هذا  أن  عىل  ـ  منقذ  يا  ـ  دليلك  هو  ما  املقدس؟  الكتاب  قدسية 
الكتاب ليس وحي اهلل؟

بالتناقضات،  ميلء  الكتاب  هذا  فقلُت:  البداية  يف  أجبُت  وقد 
واهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ال يتناقض.

الكاتب لكثري من أسفاره، وقد ذكرت  ُيعرف  الكتاب ال  هذا 
لك أمثلة عىل ذلك، ومل جتبني عن واحد منها.

أنا أؤمن أن اهلل تبارك وتعاىل ال ُيرسل وحيه إىل املجهولني من 
الناس، بل خيص بالوحي خاصته من خلقه، وهم أنبياؤه.

وأن  اخلري،  الناس  م  ُيعلرِّ أن  ينبغي  اهلل؛  عند  من  الذي  الكتاب 
وال  الرش،  أفعال  يعلمهم  أن  ال  الفاضلة،  األخالق  الناس  ُيعلم 
فإين  ما؛  فإذا وجدت ذلك يف كتاب  القول والعمل،  الفاضح من 

أثق أن هذا الكتاب ليس كتاب اهلل تبارك وتعاىل.
 إن كل ذلك موجود يف كتابكم، ولسوف تسمع تفصيله بإذن 

اهلل تعاىل.
إذن.. حديثي ليس عن كلمة اهلل التي جتيء كإنسان )املسيح(، 
بأنه  تؤمن  الذي  اهلل  وحي  عن  بل  تنمو،  التي  اهلل  كلمة  عن  ليس 

وحي اهلل تبارك وتعاىل.
أهيا اإلخوة الكرام.. ها أنا ذا أعرض املزيد من الفروق بني توراة 
الربوتستانت وتوراة الكاثوليك واألرثوذكس، وأسأل هل سيزيد 
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اهلل الرضبات املكتوبة عىل من زاد يف نسخته ما ليس يف األخرى؟
1- يقول سفر التكوين )27-38( حسب النص اليوناين الذي 
يؤمن به الكاثوليك واألرثوذكس: »باركني أنا أيًضا يا أيب، وبقي 

إسحاق صامًتا«. 
املقطع:  هذا  نسختها  من  حذفت  فقد  الربوتستانت  توراة  أما 
توراة  يف  موجودة  غري  العبارة  فهذه  صامًتا«،  إسحاق  »وبقي 
واألرثوذكس،  الكاثوليك  توراة  يف  موجودة  لكنها  الربوتستانت، 

فأي سفريرِّ التكوين هو كتاب اهلل؟
2- نموذج آخر من سفر أيوب )26/19( فالنص حسب توراة 
جسدي  وبدون  هذا،  جلدي  يفنى  أن  »وبعد  يقول:  الربوتستانت 
النص: »وبعد أن تلبس  الكاثوليك فيقول  أما يف توراة  أرى اهلل«، 

هذه األعضاء بجلدي، ومن جسدي أعاين اهلل«.
 النص يف نسخة الربوتستانت: »بعد أن يفنى جلدي«، بينام عند 

الكاثوليك: »بعد أن تلبس هذه األعضاء بجلدي«.
نص  بينام  اهلل«،  أعاين  جسدي  »ومن  الكاثوليك:  يقول  ثم   
السفرين  فأي  اهلل«،  أرى  جسدي  »وبدون  يقول:  الربوتستانت 
قال:  هل  أيوب؛؟  قاله  أهيام  أيوب،  عىل  أنزل  الذي  اهلل  كالم  هو 
أي  أعاين اهلل«  »بدون جسدي  قال:  أم  أعاين اهلل«؟   »من جسدي 

أرى اهلل؟
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يقول  حيث   ،)12/24( أيوب  سفر  يف  الثالث  النموذج   -3
بينام الرتمجة  الظلم«  ينتبه إىل  الربوتستانت: »واهلل ال  حسب كتاب 
الرسيانية من تراجم الكتاب املقدس والتي اعتمدهتا نسخة الرهبانية 
اليسوعية الكاثوليكية تقول: »واهلل ال يلتفت إىل الصالة«، نجد أن 
كلمة )الظلم( حتولت إىل )الصالة(، هل الصالة والظلم مرتادفان 

يف لغة من لغات الدنيا؟!
وأما حمققو النسخة الكاثوليكية فيقولون بأننا اعتمدنا عىل النص 
الرسياين، وأن النص العرباين ليس فيه »الصالة« وال »الظلم«، بل 

»احلامقة«.
فعندنا اآلن ثالث كلامت: اهلل ال ينتبه إىل »الظلم« أو إىل »احلامقة«، 

أو إىل »الصالة«، فأهيا أوحاه اهلل إىل أنبيائه؟
4- النموذج الرابع: يف سفر املزامري، يف املزمور )1/29( يقول 
»قدموا  الربوتستانت:  هبا  يؤمن  التي  العربانية  النسخة  يف  النص 
بالرهبانية  املسامة  الكاثوليكية  النسخة  يف  أما  وعًزا«،  جمًدا  للرب 
الكباش« أهيام أوحى اهلل:  للرب صغار  »قدموا  فيقول:  اليسوعية، 
»جمًدا وعًزا« أم »صغار الكباش«؟ أهيام تؤمن به ـ أستاذي الكريم ـ 

حتى أناقشك من خالله؟
أهيا اإلخوة الكرام.. هذا الذي سمعتموه إنام هو غيض من فيض 
مقدس،  كتاب  من  أكثر  لدينا  أن  لتعلموا  مسامعكم؛  عىل  أطرحه 
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فأي هذه الكتب يؤمن به سيادة القس حتى نتناظر من خالله؟
لننتقل إىل موضوع آخر: كيف وصل إلينا الكتاب املقدس؟ هل 
وصل إلينا عن طريق احلفظة الذين حفظوا عباراته، فلم يضيعوا منها 
كلمة واحدة؟ هل جلس بنو إرسائيل أحباًرا ورهباًنا وشيوًخا وأطفااًل 

حيفظون كتاب اهلل الذي أوحاه اهلل إليهم كام حيفظ املسلمون قرآهنم؟
عن  يعقويب  األستاذ  إىل  املقدس  الكتاب  نقل  لقد  ال،  أقول: 
يعقويب،  األستاذ  عليه  يعتمد  خمطوط  فأقدم  املخطوطات،  طريق 
ُكتب بعد املؤلف األصيل بام يزيد عن 2000 سنة.. إذا كان موسى 
عليه الصالة والسالم قد عاش يف سنة 1300 قبل امليالد، فإن أقدم 
خمطوط عربي للكتاب املقدس يعود إىل سنة 900 ميالدية، وهذا 
املخطوط ال ُيعرف من كاتبه، وال دقة املعلومات التي استند إليها.

كتبت أقدم منه املخطوطات اليونانية يف القرن الرابع امليالدي، 
الذي كتب  يعرف من  وأيًضا ال  املؤلف 1700 سنة،  فبينها وبني 
ال  املعلومات،  هذه  نقل  أين  من  يعرف  وال  املخطوطات،  هذه 
يعرف اسمه، ال يعرف دينه، ال يعرف حاله، كل ما ُيعرف؛ أن ثمة 
كاتب كتب هذه املخطوطات يف القرن الرابع امليالدي، وادعى أن 

هذا كتاب اهلل تبارك وتعاىل، فآمن به من آمن، وكفر به من كفر.
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ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
األخ منقذ يقع يف نفس اخلطأ مرة أخرى، فهو يقارن بني نسخة 
الكتاب املقدس الربوتستانتية ونسخة الكتاب املقدس الكاثوليكية، 

وهذا ليس حاًل ملشكلة كلمة اهلل.
التي  الكلمة  تلك  تذكر  ال  أن  أرجو  منقذ..  األخ  عزيزي 
ُتستخدم كثرًيا عند اإلخوة املسلمني، وهي كلمة )حمرف( أو كلمة 
)التحريف(، أرجوك ال تستخدم هذه الكلمة، ألن الكتاب املقدس 

إما أن يكون كله حًقا، أو يكون كله باطاًل.
هل الكتاب املقدس حق أم باطل؟ 

الربوتستانتية،  املختلفة:  املقدس  الكتاب  نسخ  من  دعنا 
الكتاب  يكون  أن  إما  الخ،  العلامنية..  اليهودية،  الكاثوليكية، 
يشء  فيه  حمرف،  إنه  يل:  تقل  ال  كله،  باطاًل  أو  كله  حًقا  املقدس 
الباطل،.. فهذا كالم معسول، وليس له من  من احلق، ويشء من 

الصحة نصيب، وال دليل عليه.
آخر  إنسان  ألي  أو  يل  تثبت  أن  تستطيع  ال  منقذ..  عزيزي 
ال  اهلل،  كلمة  الكريم  القرآن  أن  أو  اهلل،  كلمة  املقدس  الكتاب  أن 
حمفوظ  املقدس  الكتاب  وألن  باإليامن،  تكلم  اهلل  ألن  تستطيع.. 
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باإليامن، وليس باألدلة.
خيربنا الكتاب املقدس أننا باإليامن نعلم أن اهلل خلق العاملني 
وحتارب  حتاربني  إنك  منقذ:  عزيزي  يا  آخر  بمعنى  بكلمته، 
قاطع  دليل  عندك  وليس  الشخيص،  بإيامنك  املقدس  الكتاب 

املقدس. الكتاب  ضد 
تؤمن  أن  إما  باطل؟  أم  الكتاب حق  السؤال: هل هذا  هذا هو 
لكلمة  وكفانا حماربة  به،  اإليامن  ترفض  أن  وإما  املقدس،  بالكتاب 

اهلل. 
أنت تقول: نسخة الكاثوليك قالت كذا ، ونسخة الربوتستانت 
قالت كذا ، هذه اآلية قالت كذا، وتلك اآلية قالت كذا ، وتقول: 

أين الوحي احلقيقي؟!
اجلواب عن هذا السؤال ـ عزيزي منقذ ـ هو: باإليامن فقط، 
أنا أؤمن بأن الكتاب املقدس الذي بني يدي هو كلمة اهلل، وكفى 

بإيامين دلياًل.
أنت تستعمل مصطلح )كلمة اهلل(، وهذا كالم  يا أخ منقذ.. 
اهلل(،  )كلمة  و  اهلل(  )كالم  بني  فرق  هناك  ألن  ملاذا؟  مغلوط.. 
فمدونة  اهلل  كلمة  وأما  فالن،  لسان  عىل  مدوًنا  يكون  اهلل  فكالم 

عىل لسان اهلل.
اللغة  يف  مستخدمتان  كلمتان  يوجد  املقدس  الكتاب  ويف 
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الكلمتني  يا أخ منقذ أنت ضليع، وتعلم هاتني  اليونانية، وبالطبع 
جيًدا، الكلمة األوىل هي »رامي«، وتعني كلامت اهلل، وهي فكر اهلل، 
املستخدمة،  اهلل  كلمة  وتعني  »لوجوس«  فهي  الثانية  الكلمة  وأما 
الكتاب  يف  احلي  املوضوع  هو  وهذا  املسيح،  يسوع  هبا  واملقصود 

املقدس.
وأنا أقول ـ يا أخ منقذ: ال يوجد أي كتاب مقدس؛ سواء كان 
أو  هيوه  شهود  كتاب  أو  هيودًيا  أو  بروتستانتًيا  أو  كاثوليكًيا  كتاًبا 
الصلب  هو  وحموره  إال  مقدس؛  كتاب  أي  املورمون)1(..  كتاب 
اإلنجيل.  هو  وهذا  األموات،  من  املسيح  يسوع  وقيامة  والدفن 
هذا  ليس  مقدس  كتاب  بأي  تأتيني  أن  اإلخوة  كل  أمام  وأحتداك 

حموره.
إن كلمة »إنجيليو« هي الصلب والدفن وقيامة يسوع املسيح ـ 
الذي هو كلمة اهلل ـ من األموات، وكلمة اهلل موجودة وحية إىل أبد 

اآلبدين ملن يريد أن يعرف ويتعرف عىل شخص املسيح.
وأنت ـ يا أخ منقذ ـ تعلم أكثر من غريك أنك لو درست الكتب 
املقدسة، لوجدت أن حمور هذه الكتب مجيًعا هو دفن وموت وقيامة 
يسوع املسيح من األموات، وهذه هي األخبار السارة أو البشارة أو 

اإلنجيل، الذي من يؤمن به جيد حياة أبدية، ومن ال يؤمن به ُيدان.

الكربى  الطوائف  مع  باملقارنة  صغرية  مسيحية  طوائف  واملورمون  هيوه  شهود   )1(
)الكاثوليك واألرثوذكس والربوتستانت(.
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وهذا هو الفرق بيني وبينك يا أخ منقذ، فأنا أؤمن بأن الكتاب 
املقدس يعلن أن يسوع املسيح هو كلمة اهلل، والقرآن الكريم يشهد 
بذلك، والكتاب املقدس يعلن أن املسيح يسوع الذي جاء إىل العامل 

صلب ودفن وقام يف اليوم الثالث ألجل تربير الناس.
أريد أن أسألك سؤااًل واحًدا عزيزي األخ منقذ: هل تستطيع 
أمام اإلخوة أن تعطينا مثااًل عىل كلمة اهلل؟ هل تستطيع أن تؤكد 

فتقول عن كلمة معينة: هذه كلمة اهلل؟ 
أنت كمسلم تقول مثاًل: نثھ   ھ ھ ھمث، ثم تدعي 
بأن هذا كالم اهلل، ال.. هذه ليست كلمة اهلل، أريد منك أن تقول 
لإلخوة املستمعني: ما هي كلمة اهلل احلق، أريدك أن تعلن هذا احلق 

أمامهم، وأحتداك أن تقول أنه يسوع املسيح.
أريد من األخ منقذ أن جييب عن هذا السؤال، كام أحتداه أمام 
صلُب  فيه  يوجد  ال  مقدس  بكتاب  يأتيني  أن  املستمعني  اإلخوة 
ودفُن وموُت وقيامُة يسوع املسيح من األموات، هذا هو اإلنجيل، 

وهذه هي كلمة اهلل.
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ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ƞƦǩƘƦǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
تؤمن  الذي  ذاك  كتاب  أي  الكريم:  األستاذ  أسأل  زلت  ما 
بكتاب  تؤمن  أم  الربوتستانت  بكتاب  تؤمن  هل  اهلل؟  وحي  بأنه 
أم  الذي نقص عدة فقرات  التكوين  الكاثوليك؟ هل تؤمن بسفر 

بالذي زاد عدة فقرات؟ فأهيام وحي اهلل؟
كتابكم يقول: »كل الكتاب موحى به من اهلل«، فأنا أسأل: أي 

كتاب ذاك الذي أوحي به من عند اهلل؟
 األستاذ يقول: أنا أحتدى أن تأيت يل بدليل أو بكلمة من كالم اهلل 
تبارك وتعاىل ، ومَل التحدي يا أستاذ؟ األمر أهون من ذلك، يقول 

ڀ ڀ ڀ ڀ  نثپ پ پ پ  وتعاىل:  تبارك  اهلل 
ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄمث.
تسألني: ملاذا تعترب هذا كالم اهلل؟ وأقول لك: ألنه قد قال يل 
نبي من أنبياء اهلل ] وهو حممد Û [، بأن اهلل أوحى إليه ذلك، وألنه 
ثمة سند متصل، بل متواتر بيني وبني هذا النبي الذي رواه عن اهلل 
فوصل  املئات  عىل  زادوا  للقرآن  نقلة  هناك  وألن  وتعاىل،  تبارك 
، فصحت  بعد جيل  الكالم جياًل  نقلوا هذا  إىل األلوف،  عددهم 

نسبته إىل اهلل تبارك وتعاىل ، لذا اعتربت هذا القرآن من كالم اهلل.
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هذا السند املتصل هو ما ال تستطيع أن تثبته لكتابك، إنه األمر 
ت موضوع مناظرتنا، فحدثتني  الذي تعجز عنه، ولعجزك عنه غريَّ
عن الفرق بني كلمة اهلل وكالم اهلل، وليس هذا موضوعنا، إذ لسنا 

يف درس من دروس الفلسفة.
الكتاب  عن  أسالك  به،  تؤمن  الذي  الكتاب  عن  أسألك  أنا 

الذي تعتربه وحي اهلل، أي الكتابني تعتربه كالم اهلل؟
األستاذ يقول: ليس عندي خيار، إما أن أقول: إن هذا الكتاب 
أي  هناك  ليس  أن  ويرى  كله.  باطل  إنه  أقول:  أن  وإما  كله.  حق 

حلول أخرى.
الذي  الكتاب  األمور،  تدرس  هكذا  ما  أستاذي:  لك  وأقول   
تثبت يل أنه وحي اهلل الذي أعطاه لنبي من أنبيائه، هذا سأؤمن بأنه 
حق ، أما الكتاب الذي تعجز عن إثبات أنه وحي اهلل، فقد يكون 
الدعيُّ  يصدق  قد  نعم..  الكاذب،  يصدق  قد  احلق،  من  فيه يشء 

ولو مرة.
فيه  ما  كل  بأن  الكتاب؛  عن  أقول  أن  أستطيع  ال  فإين  لذلك   
باطل، كيف يل أن أقول بأن كل ما يف الكتاب املقدس باطل، وقد 
وحدك،  احلقيقي  اإلله  أنت  يعرفوك  أن  األبدية  »احلياة  فيه:  جاء 
ينطق  إنه   ،)1(  ]  )3/17( يوحنا   [ أرسلته«  الذي  املسيح  ويسوع 

إله إال اهلل، وأن  بأنه: ال  بأن اجلنة لن يدخلها إال من عرف  النص املهم معناه:  )1( هذا 
يسوع املسيح رسول اهلل.
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باحلق يف هذا النص.
لكن.. هل هذا حال مجيع الكتاب املقدس؟ أقول: ال.. فيستحيل 
أن يكون سفر )نشيد اإلنشاد( مثاًل من كالم اهلل، يستحيل أن يوحي 
اهلل تبارك وتعاىل هذا الكالم الفاضح، فيجعله يف كتاب يقول: »كل 
الكتاب موحى به من اهلل، ونافع للتهذيب والتأديب الذي يف الرب«.

يف  اإلنشاد،  نشيد  من  األوىل  الفقرة  يف  القس  سيادة  رأي  ما 
اإلصحاح الثالث »يف الليل عىل فرايش، طلبت من حتبه نفس، طلبته 
فام وجدته، حتى وجدت من حتبه نفيس، فأمسكته، ومل أرخه حتى 
ثويب فكيف  أمي وحجرة من حبلت يب.. قد خلعت  بيت  أدخلته 

ألبسه.. حبيبي مد يده من الكوة، فأنَّت عليه أحشائي«.
والكتاب يقول: »كل الكتاب موحى به من اهلل، ونافع للتهذيب 
أناُله  تأديب  وأي  هتذيب،  وأي   ، برٍّ فأي  الرب«،  يف  الذي  والتأديب 
من قول نشيد اإلنشاد: »ما أمجل رجليك بالنعلني يا بنت الكريم، 
ُتك كأس مدورة،  دوائر فخذيك مثل احليل، صنعة يدي صناع، ُسَّ
بالسوسن،  مسيجة  حنطة  صربة  بطنك  ممزوج،  رشاب  يعوزها  ال 
احلبيبة  أيتها  أحالك  وما  أمجلك  ما  ظبية..  توأمي  كخشفتني  ثدياك 

باللذات«.
وإيّل  حلبيبي،  أنا  الكرم..  كعناقيد  ثدياك  »وتكون  يقول:  ثم 
اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إىل احلقل لنبِْت يف القرى، لنبكرن 
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نور  القعال؟ هل  تفتح  الكرم؟ هل  أزهر  لننظر هل  الكهوف،  إىل 
الرمان؟ هناك أعطيك حبي.. ليتك كأخ يل الراضع ثدي أمي«... 
}ملاذا؟ جييب النص{: »فأجدك يف اخلارج وأقبلك، وال خيزونني، 
وأقودك، وأدخل بك بيت أمي ، وهي تعلمني، فأسقيك من اخلمر 

املمزوجة من سالف رماين.. شامله حتت رأيس، ويمينه تعانقني«.
هل هذا كالم اهلل؟ هل هذا وحي اهلل الذي قال بأن الكتاب كله 

موحى به من اهلل ونافع للتأديب والتهذيب الذي يف الرب.
كتاب  أي  ـ  اهلل  كتاب  هو  الكتابني  أي  األستاذ:  أسأل 
كال  بالقول:  اجلواب  فيحاول  الكاثوليك،  كتاب  أم  الربوتستانت 
الكتابني يبرش بصلب ودفن املسيح، وقيامته من األموات ، ] أي أن 

جوهر الكتابني واحد مهام وقع بينهام من اختالفات [.
أملك كتًبا أخرى ملؤلفني آخرين مثل الدكتور منيس عبد النور 
وغريه، يتحدثون فيها يف نفس املوضوعات، يتحدثون عن صلب 
املسيح ودفنه وقيامه من األموات، فهل يعترب هؤالء كتبة لكلمة اهلل 
ملجرد أهنم حتدثوا عن صلب املسيح، هل تعترب كتبهمـ  التي حتدثت 

عن صلب ودفن املسيح ـ من وحي اهلل!؟
صلب  عن  يتحدثون  إهنم  الُكتاب؟  هؤالء  كتبه  بام  تؤمن  هل 

املسيح ودفنه وقيامته من األموات أيًضا. 
األستاذ يقول: أنت حتارب الكتاب املقدس، وأنا أؤمن بالكتاب 
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عندك  ليس  لكن  املقدس،  بالكتاب  تؤمن  أنك  أعلم  أنا  املقدس، 
الكتاب قد قدسه اهلل، ليس عندك دليل عىل أن  دليل عىل أن هذا 

هذا الكتاب من وحي اهلل.
عجًبا  ليجد  املقدس  الكتاب  يف  يتأمل  الذي  إن  الكرام..  أهيا 
التي  الفروق  تلك  املختلفة،  الفروق بني نسخه  يتأمل  ُعجاًبا وهو 
عجز العلامء عن حلها، فالكتبة الذين كتبوا هذا الكتاب، والُنساخ 
الذين سجلوا لنا كلمة اهلل؛ َسَهوا يف مواضع كثرية ، فتسبب سهوهم 
يف كثري من األخطاء التي نجدها اليوم يف كتاب اهلل الذي يؤمن به 

األستاذ يعقويب.
أرام  ملك  رشعتايم  »كوشان  يقول:   )8/3( القضاة  سفر  يف 
النهرين«، يعني أن كوشان كان ملًكا يف منطقة العراق، هذا ما يقوله 

كتاب الربوتستانت.
اليسوعية،  الرهبانية  النسخة  فحسب  الكاثوليك،  كتاب  أما   
جنوب  يف  منطقة  وأدوم  أدوم«،  ملك  رشعتايم  »كوشان  فيقول: 
»آرام  حذفتم  ملاذا  وأسأهلم:  امليت،  البحر  جنوب  يف  األردن، 

النهرين« ووضعتم بداًل منها »أدوم«؟
النهرين(،  آرام  )ملك  العربي  »بالنص  وجييبون يف حاشيتهم: 
والراجح أنه قد وقع التباس بني آرام وآدوم«.. الراجح؟!، وهذا 
أثبتوه  يعني أن األمر قد يكون صحيًحا وقد يكون خطأ، لكن ما 
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هو الراجح.
الثاين )36/3( فأصلحوا اخلطأ؟  امللوك  وتكرر هذا اخلطأ يف 
إهنم يعدلون عىل كالم اهلل.. ملاذا؟! ألن الكتبة املجهولني أخطؤوا، 

ونسخوا خطًأ بعض العبارات.
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ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ƞƦǩƘƦǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
قال األخ منقذ: إنه ال يدعي بأن الكتاب املقدس باطل بالكلية، 
وإنام يعتربه حمرًفا، ويقول:  يوجد يف الكتاب املقدس آيات من كالم 

اهلل، ويستشهد بيوحنا )3/17( عىل سبيل املثال.
أهنا  ويدعي  اإلنشاد[،  ]نشيد  أخرى  نصوص  إىل  يذهب  ثم 
جًدا،  مرفوض  الكالم  وهذا  املقدس،  الكتاب  حتريف  عىل  دليل 

ألنك تتكلم ـ عزيزي منقذ ـ عن كتاب مقدس.
فهل  قاممة،  سلة  هناك  أن  افرتضنا  فلو  املثال..  سبيل  وعىل   
تزعم  فأنت  يسء؟  وآخر  نظيف  أكل  القاممة  يف  يوجد  أن  يعقل 
أنك تستخرج األكل النظيف من القاممة لتأكله، لكن هذا كله من 
القاممة يا أخ منقذ، فهل يعقل أن تذهب إىل القاممة لتأخذ منها أكاًل 

نظيًفا؟!
ال يا عزيزي، هذا كالم مغلوط جًدا، إذا كنت تدعي أن الكتاب 
تدعي  كله، وال  املقدس  الكتاب  فارفض  اهلل،  كلمة  ليس  املقدس 
أن الكتاب املقدس فيه يشء من كالم اهلل؛ وأن الباقي حمرف، فهذا 
الكتاب  بصدق  تؤمن  أن  إما  الصحة،  من  نصيب  له  ليس  القول 

املقدس كله كام يدعى الكتاب املقدس، وإما ال.
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 فالكتاب املقدس خيربنا يف آية العربانيني )12/4( ـ وباملناسبة 
أنت تدعي أن رسالة العربانيني ليست كالم اهلل، فهذا شأنك أنت ـ 
اآلية تقول: »ألن كلمة اهلل حية وفعالة، وأمىض من كل سيف ذي 
حدين، وخارقة إىل مفرق النفس والروح واملفاصل واملخاخ، ومميزة 
أفكار القلب ونياته«، هذا كالم اهلل، أما بالنسبة إليك فأنت تطرح 
عدة تساؤالت: من الكاتب؟ وبأي سنة ُكتبت هذه الرسالة؟ وعىل 

لسان من ُنقلت؟ ويف أي سنة ُقبلت؟ 
فإذا تم كل يشء حسب املطلوب، وعرفَت إجابة تلك األسئلة، 
بأهنا كلمة  تؤمن  فلن  املطلوب  يتم  مل  وإذا  اهلل،  بأهنا كلمة  ستؤمن 

اهلل، لكن ليس هذا احلل يا عزيزي منقذ.
كلمة اهلل ال ُتقَبل بفكر اإلنسان، وإنام تقَبل باإليامن، عزيزي أخ 
منقذ، أنت تصنع جريمة شنعاء يف حق الكتاب املقدس عندما تضعه 
حتت املجهر هبذه الطريقة، فتقبل منه ما يقبله عقلك، وترفض منه 

ما يرفضه عقلك، كام صنعت مثاًل يف نقضك لسفر نشيد اإلنشاد.
وأقوى  أعىل  هي  اهلل  كلمة  ألن  منك،  مقبول  غري  كالم  وهذا 
وأقدس من عقل أي إنسان، فكل إنسان حيكم عىل الكتاب املقدس 

ب نفسه إهًلا. بعقله فقط، فكأنام نصَّ
يا عزيزي منقذ، إذا أردت أن تقيس كلمة اهلل بميزان ما يقبله 
يقبله، فسوف متوت جمنوًنا.. ألن كلمة اهلل ال تقبل  عقلك وما ال 
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يمكن  فال  غري،  ال  فقط  باإليامن  باإليامن..  تقبل  وإنام  بالعقل، 
لعقلك أن يفهم كلمة اهلل.

وعىل سبيل املثال، هل لك أن تفهم كيف شق اهلل البحر األمحر 
ملوسى ليعرب فوقه نصف مليون هيودي بسالم؟ هل يستطيع عقلك 
انتقال  كيفية  يفهم  أن  عقلك  يستطيع  هل  املعجزة؟  هذه  يفهم  أن 

امليت إىل احلياة؟ هل يستطيع العلم أن يميز هذه األحداث؟
عزيزي منقذ.. عندما تتكلم عن اهلل وكلمته؛ فعقلك جيب أن 
يموت، وروحك جيب أن حتيا، ألن الرب يسوع املسيح قال للمرأة 
أن  ينبغي  واحلق  فبالروح  يعبدونه  والذين  روح،  »اهلل  السامرية: 

يعبدوه«، ومل يقل بالعقل.
عقلًيا  معاًقا  ولد  الذي  اإلنسان  فإن  سلياًم؛  كالمك  كان  وإذا 

سوف يذهب إىل جهنم.. ألنه ال يفهم اهلل نظًرا لقصور عقله.
عزيزي منقذ.. أريد منك أن تتقدم إىل الكتاب املقدس بالروح 
وليس بالفكر، والدليل عىل صحة كالمي أن الكتاب املقدس حي 
من سفر التكوين وحتى آخر كتاب كتبه يوحنا، فجميع هذه الكتب 

واألسفار مازالت موجودة.
التكوين،  سفر  يف  اخلليقة  بدء  عن  موسى  تكلم  كيف  وانظر   
خلق  البدء  »يف  اخللق؟  اهلل  بدأ  عندما  موجوًدا  موسى  كان  فهل 
وكان وخالية،  خربة  األرض  وكانت  واألرض،  الساموات   اهلل 



42!Ý ŻƗ ǫȆǥ ƻƴǢǮǩƗ ƙƘƢǦǩƗ Ǩǵ

 روح اهلل يرف عىل وجه املياه، وقال اهلل: ليكن نور، فصار نور«، من 
ن  أين جاءت هذه الكلامت، أمن عقل موسى؟ هل عقل موسى دوَّ

هذه الكلامت؟
موسى  إىل  تكلم  اهلل  بالروح،  حبيبي  يا  بالروح..  عزيزي  يا 
بالروح، وهذا هو الوحي، ألن اهلل روح ، »والذين يعبدونه فبالروح 

واحلق ينبغي أن يعبدوه«.
إذا سجدت عىل األرض باجلسد فذلك مقبول، وإذا مل تسجد 
فذلك مقبول أيًضا، األهم.. كيف هي روحك جتاه اهلل؟ كيف هو 

قلبك جتاه اهلل؟ هذا هو ما يعلمه الكتاب املقدس يا عزيزي منقذ.
الرسياين  الفيلسوف  قصة  واقعية..  قصة  عن  أخربك  أن  أريد 
)نيتشه( الذي كان ضد الكتاب املقدس، كان يقول: »هذا الكتاب 
كتاب  الصحة،  من  نصيب  له  وليس  خرافات،  كتاب  املقدس 
وسوف   ، الكتاب  هذا  يفنى  سوف  سنوات  عدة  وبعد  أكاذيب، 

يسمع له: كان يا ما كان يف قديم الزمان«.
جمنوًنا  )نيتشه(  مات  الكالم  هلذا  إعالنه  من  سنني  عدة  وبعد 
إىل  بيته  حولوا  موته  وبعد  مشهوًرا،  فيلسوًفا  كان  أنه  مع  بالرصع 

مطبعة للكتاب املقدس، اقرأ عنه يف التاريخ يا أخ منقذ.
الكتاب  ضد  وكانوا  روما،  أحرقوا  الناس  من  وألوف  ألوف 
حمروًقا،  مات  من  فمنهم  املسيح،  وضد  املؤمنني،  وضد  املقدس، 
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الناس  مجيع  باجلنون،  مات  من  ومنهم  بالرصع،  مات  من  ومنهم 
الذين وقفوا ضد الكتاب املقدس فنوا، وبقي الكتاب املقدس أكثر 
األرضية  الكرة  يف  أحد  ال  ألنه  رواًجا..  األرضية  الكرة  يف  كتاب 
يستطيع أن يفني هذا الكتاب مع كل ما وصل إليه العقل والفكر 

والقوة، ألنه كتاب اهلل.
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ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ƞǖƛƗƸǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
دخوله  لكن  املوضوع،  يف  بالدخول  القس  األستاذ  بدأ  أخرًيا 
كان عجيًبا غريًبا، لقد بدأ حيدثنا عن القاممة، فإما أن نرفض القاممة، 

وإما أن نقبلها.
دعنا نخرج من القاممة إىل املطبخ يا سيادة القس يعقويب، ففي 

املطبخ قاممة وغري قاممة، فهل تسوي بينهام؟ يستحيل هذا.
ينبغي أن تؤمن أن هذا كتاب اهلل، ومن ضمنه  األستاذ يقول: 
رسالة العربانيني)1( التي ال يعرف كاتُِبها، وأنا أسأل: من هو الذي 
كتبها؟ أنت ال تعرف، لكن أنت تؤمن أن هذه الرسالة من كتاب 
اهلل.. كيف عرفت، وليس عندك دليل؟! فالطريقة الوحيدة لنعرف 
الكتاب املقدس ] أي حسب قول القس [؛ هي أن نؤمن، وإذا آمنا 

بالكتاب املقدس انتهى املوضوع. 
إيامًنا  تؤمنوا  أن  ـ  الكرام  اإلخوة  أهيا  ـ  ينبغي  آخر:  بمعنى 
أعمى، وإذا صنعتم ذلك، فإنكم حينذاك تكونون مؤمنني بالكتاب 
املقدس، حينئذ تكونون مسيحيني، ألنكم تؤمنون إيامًنا أعمى، أما 

إبطال  إىل  دعوة  من  تتضمنه  ملا  اجلديد  العهد  رسائل  أهم  إحدى  العربانيني  رسالة   )1(
رشيعة التوراة واالستغناء عنها باإليامن باملسيح املصلوب تكفرًيا عن خطايانا وعن 

امتثالنا للناموس ورشائعه.
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الدليل فهذا أمر ال تقدرون عليه.
فهل يويص الكتاب املقدس هبذا؟ أقول: ال.. بل هذا ما يويص 

به األستاذ يعقويب.
 أما رسالة يوحنا األوىل )1/4( فتقول: »ال تؤمنوا أهيا األحباء 
بكل روح من األرواح، بل امتحنوا األرواح حتى تعلموا هل هي 
هذا  إىل  برزوا  الكذبة  األنبياء  من  كثريين  ألن  ال؟  أم  اهلل  عند  من 

العامل«.
بكل  مبارشة  تؤمنوا  ال  أن  يوصيكم  املقدس  فالكتاب  وهكذا 
وأضافها  رسالة،  لنا  شخص  كتب  كلام  أنه  صحيًحا  فليس  روح، 
جيب  بل  صدقناه،  اهلل؛  كالم  من  هذه  وقال:  املقدس،  الكتاب  يف 
عليكم امتحان كل روح وكل من يدعي النبوة.. ألن هناك كثريين 
من األنبياء الكذبة قد كتبوا رسائل، وأضافوها يف الكتاب، فانتبهوا 
من تعليمهم، وامتحنوا أقواهلم، ثم بعد ذلك بإمكانكم أن تقولوا 

بأن هذا من كتاب اهلل أم ال.
أما اإليامن األعمى فهو من خصوصيات األستاذ الكريم، الذي 

يقول: فحص الكتاب املقدس جريمة شنعاء.
الكتاب  هذا  أن  نعرف  كيف  اآلن:  املطروح   والسؤال 

كالم اهلل؟
من  الصفحة  هذه  وقال:  بصفحة  معلوم  ما  شخص  أتى  لو 



46!Ý ŻƗ ǫȆǥ ƻƴǢǮǩƗ ƙƘƢǦǩƗ Ǩǵ

كالم اهلل تعاىل، فهل أسلم له إيامين؟ أقول: ال، بل سأمتحن كالمه، 
هو  من  وتعاىل؟  تبارك  اهلل  وحي  أهنا  عرفت  كيف  له:  وسأقول 
النبي الذي أتى هبا؟ فإن قال يل: ال أدري من هو النبي، كاتبها نبي 
 – فآمن  نبي،  أنه  باإليامن  متأكد  لكني  هو،  من  ُيعرف  ال  جمهول، 
فسوف  وتعاىل،  تبارك  اهلل  كالم  من  ألهنا  الصفحة  هبذه  منقذ-  يا 
أرفض ذلك قائاًل: ال، فليس من عادتنا قبول األخبار املتعلقة بدنيا 

الناس، فضاًل عن املتعلقة بأخراهم؛ إال بدليل.
لو أخربين إنسان عن رشكة ناجحة، وطلب مني املسامهة فيها؟ 
سأسأل: من هم أصحاب الرشكة؟ هل هم ثقات؟ هل هم عدول؟ 
هل هم أصحاب كفاءة؟.. إىل آخره، ولن أقبل الدخول يف رشكة 
جمهولة املعامل، هذا واألمر متعلق بأمر دنيوي، فكيف يكون احلال 

واألمر متعلق باآلخرة؟
يقول يل األستاذ: أال تعلم أن الوحي فوق العقل؟ أقول: نعم، 
أستاذ،  يا  قضيتني  بني  فرق  هناك  لكن  العقل،  فوق  فعاًل  الوحي 
هناك فرق بني قضايا تستغلق ]أي تصعب[ عىل العقل، فال يستطيع 
العقل أن يفهمها ـ ومن ذلك معجزات األنبياء، كام شق اهلل البحر 
ملوسى وغريه من املعجزات، فهذه قضايا أكرب من عقل اإلنسان ـ 
أنه  العقل أن يؤمن هبا أصاًل، ال  وبني قضايا أخرى يستحيل عىل 
ألهنا  هبا..  يؤمن  أن  العقل  عىل  يستحيل  بل  فهمها،  عن  يستغلق 
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تناقضات.
لنرضب مثاًل، العقل ال يستطيع أن يؤمن بأن امللك شاول مات 
مرة،  منتحًرا  مات  املقدس  الكتاب  حسب  شاول  فامللك  مرتني، 

ومات بيد رجل عامليقي مرة أخرى.
انظر آخر صفحة يف سفر صموئيل األول )4/31-5(؛ حيث 
يتحدث عن موت شاول منتحًرا، يقول شاول ألحد اجلنود: »استل 
سيفك واطعني به لئال يأيت هؤالء الغلف ويطعنوين ويقبحوين، فلم 
يشأ حامل سالحه }يعني رفض أن يقتله{ ألنه خاف جًدا، فأخذ 
مات  قد  أنه  وملا رأى حامل سالحه  عليه،  السيف، وسقط  شاول 

شاول سقط هو أيًضا«.
لكن لو نظرت إىل الصفحة املقابلة يا أستاذ يعقويب، وهي أول 
رجل  قتله  قد  شاول  بأن  ستجد  الثاين  صموئيل  سفر  يف  صفحة 
عامليقي، وأنه مل يمت منتحًرا كام زعم سفر صموئيل األول، فقد 
داود حينذاك  فقتله  قتل شاول،  بأنه  داود وأخربه  إىل  الرجل  جاء 

انتقاًما لشاول.. فالسؤال إًذا: أي طريقة مات هبا شاول؟
فوق  هي  أم  قبوله  العقل  عىل  يستحيل  مما  املسألة  هذه  هل 
من  ألهنا  قبوله،  العقل  عىل  يستحيل  مما  إهنا  واجلواب:  العقل؟ 

املستحيالت.
العقل  عىل  يستحيل  بام  يأتون  ال  ـ  الكريم  أستاذي  ـ  األنبياء 
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م بأن األرواح  فهمه، هل سمعت أستاذي عن كتاب يف الدنيا يعلرِّ
يمكن حتضريها؟ هل مر عليك كتاب يف الدنيا يقول بأنه من املمكن 
أن حُترضَّ األرواح؟ الكتاب املقدس خيربنا بذلك يف سفر صموئيل 
األول )28-3( يف قصة امللك شاول، فقد أراد أن حيرضرِّ روح النبي 
صموئيل بعد موته؛ ذهب إىل العرافة، وطلب منها أن حترض له روح 

هتا له، وجاء صموئيل وكلم شاول. النبي صموئيل، فحرضَّ
عقل!؟  يقبله  مما  هي  فهل  الكتاب،  يف  القصة  هذه  إىل  ارجع 
هذا يا أستاذي يتناقض مع أبسط قواعد العقل الصحيح، إذن هذه 
القضية ليست فوق العقل، إنام هذه قضية يستحيل عىل العقل أن 

يقبلها.
أهيا اإلخوة الكرام، يدهشنا الكتاب املقدس بمعلومات عجيبة 

م اخلطأ؟ هل اهلل يتناقض؟ متناقضة، فهل اهلل تبارك وتعاىل ُيعلرِّ
لنرضب مثااًل، عندنا قائمتان للعائدين من سبي بابل، قائمة يف 
سفر نحميا اإلصحاح )7(، وقائمة يف سفر عزرا اإلصحاح )2(، 
وكال القائمتني تتحدثان عن العائدين من سبي بابل مع زربابل بن 

شلتائيل.
استعرض هذه القائمة، ستجد أن عدد العائدين من سبي بابل 
من بني فرعوش حسب سفر عزرا 2172، وكذلك حسب سفر 

نحميا 2172 أيًضا، لقد اتفقا.
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 ،372 عزرا  حسب  فهم  شفطيا،  بنو  يف  السفران  اتفق  ومثله   
وحسب نحميا 372 أيًضا.

نحميا  سفر  وحسب   ،775 عزرا  سفر  حسب  أرح  بني  لكن 
652، وفرق كبري بني 652 و775.

وأما بنو فحث فهم حسب سفر عزرا 2812، بينام هم حسب 
نحميا 2818.

وأما بنو عيالم فهم حسب سفر عزرا 1254، وكذلك يف سفر 
نحميا.

وبنو بيصاي 323 حسب عزرا، وعند نحميا 324.
وبنو لود بنو حاديد حسب عزرا 725، وحسب نحميا 721، 

وهكذا إخويت الكرام.
هل من املمكن يا أستاذي اجلمع بني هذه املعلومات املتخالفة؟ 
هل هذه أمور أكرب من العقل أم هي أمور يستحيل أن يقبلها العقل 

اإلنساين؟
البرشي،  العقل  يقبلها  أقول ألستاذي: هذه أمور يستحيل أن 
واهلل أعطانا هذه العقول لنفحص من خالهلا ما يقوله هؤالء الذين 

يدعون بأهنم كتبوا كالم اهلل تبارك وتعاىل.
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ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ƞǖƛƗƸǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
أشكرك يا أخ منقذ، ال أعرف إذا كنت تعي الكالم الذي قلَته 
حول األرواح، »امتحنوا األرواح إذا كانوا من اهلل«، أنا أسألك بعد 
كل هذا الكالم الذي قلَته: هل تستطيع أن متتحن األرواح بعقلك 

يا أخ منقذ؟
إذا جاءك إبليس ـ وأرجو أن ال يأتيك ـ فهل تستطيع أن حتاربه 
الشيطان  من  باهلل  »أعوذ  يقول:  مسلم  مؤمن  إنسان  كل  بعقلك؟ 
الرجيم«، فاملسلم يستعيذ باهلل ألن عقل اإلنسان ـ عزيزي منقذ ـ 
ال يستطيع أن حيارب األرواح النجسة والكاذبة التي هي من عند 

إبليس، ال حُتارب الرشور إال بروح اهلل الساكن يف قلب املؤمن.
 إذن ـ يا عزيزي منقذ ـ عقلك ليس له معنى أمام اهلل، والدليل 
من  أمور  هناك  أن  ـ  به  وتتقوى  بعقلك  تثق  كنت  إذا  ـ  ذلك  عىل 
عن  تتساءل  فكيف  موجودة،  أهنا  مع  العقل  يقبلها  أن  املستحيل 
بعض نصوص الكتاب املقدس، ثم ترفضها لزعمك أهنا مستحيلة 

عقاًل. 
سأطرح  ولذلك  ودارس،  متعلم  إنسان  أنت  منقذ..  عزيزي 
أن  تعلم  للصورة، هل  الرياضيات توضيًحا  مثااًل من علم  عليك 
عقل اإلنسان يقبل األبعاد الثالثة فقط، فعقلك وعقيل وعقل أي 
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إنسان يستطع فقط أن يمتحن ويقبل األبعاد الثالثة، وهي العمق 
والطول واالرتفاع، لكن يف الرياضيات هناك البعد الرابع واخلامس 
والسادس، وهي أبعاد ال يفهمها عقلك يا أخ منقذ، ولكنها موجودة 
شفهًيا ويف الكمبيوتر، فهل ترفض هذه األبعاد وتقول: هذه األبعاد 
كاذبة وليس هلا وجود ألن عقيل ال يقبلها؟ بالطبع ال ، فال يوجد 

إنسان متعلم يقول هذا الكالم.
فإذن ال ترفض ـ يا عزيزي منقذ ـ ما ال يقبله عقلك، فقد يكون 
هو احلق املعلن لك لكي تؤمن به، هذا ما أريدك أن تفهمه مني ومن 

الكتاب املقدس.
رأيَته  فام  سوي،  غري  املقدس  الكتاب  نقض  يف  فمنهجك 
متناقًضا وال يقبله عقلك؛ رفضَته ، وما قبله عقلك؛ قبلَته، وختتار 
عىل ذوقك، الذي أعجبك تقول عنه: إنه حق، وما مل يعجبك تقول 
عنه: إنه باطل، وتتمسك بإيامنك أنت، وتقول بأن الكتاب املقدس 
حمرف، وهتاجم الكتب املقدسة عند الكاثوليك والربوتستانت، وال 

تدري من أين تبدأ ومن أين تنتهي؟! هذا غري صحيح.
أقول لك ـ يا عزيزي منقذ ـ من كل قلبي أمام املستمعني: قال 
يسوع املسيح: »تعرفون احلق، واحلق حيرركم«، إذا كان احلق حررك 
ـ يا أخ منقذ ـ فأنا هنا أتلهف لسامع احلق منك، إذا كنت تدعي أنك 
تعرف احلق فأعلنه للمستمعني، وأعلنه يل، لكي نؤمن باحلق املعلن.
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أنا أقول لك: املسيح يسوع هو الطريق واحلق واحلياة، إذا كان 
لديك حق آخر فأعلنه يل، لكي أنسى ما ورائي وأتقدم إىل األمام، 
وعن  اإلنشاد،  نشيد  وعن  الرسل  أعامل  سفر  عن  فلسفة  وكفانا 

كتاب كذا وكتاب كذا.
وأتبع  املقدس  الكتاب  أترك  ، فسوف  بحوزتك  احلق  كان  إذا 
احلق الذي تدعي أنه بني يديك، وإذا مل يكن احلق بني يديك؛ فكفانا 
متلًقا عىل الكتاب املقدس وادعاء أنه حمرف، ونحن ال نملك احلق 

الذي يدفع الكتاب املقدس.
أرضب لك مثاًلـ  عزيزي منقذـ  عملية حسابية بسيطة، إذا قلت 
بل:  أخطأت،  ال..  قائاًل:  عيلَّ  تعرتض  فسوف   ،11=5+5 لك: 

5+5=10، وحينها أقبل احلق منك، ألنه بدليل.
 أظهر احلق الذي يؤيده العقل ـ عىل قولك ـ والذي يرد الكتاب 
بحوزتك،  احلق  كان  إذا  املقدس  كتايب  أترك  سوف  وأنا  املقدس، 

وكفانا جدااًل وكالًما عىل ما دونه الكتاب املقدس عرب 3500 سنة.
املقدس  الكتاب  يف  تفلسفوا  الناس  من  وألوف  مئات  يوجد 
بأنه  ُيعلن  الكتاب املقدس  وكانوا ضده، وماتوا ودفنوا، وال يزال 

حق من اهلل، وأنه كلمة اهلل املعلنة ملن يؤمن وملن يريد.
أكرر لك عزيزي منقذ: إذا كنت تعرف احلق وتريد أن تعطيني 
بحوزتك،  كان  إذا  احلق  فأعطني  السامع،  كل  لك  أسمع  فأنا  إياه؛ 
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املسيح  يسوع  الرب  فم  عىل  املقدس  الكتاب  لك:  وأقول  وأكرر 
يقول: »أنا هو الطريق واحلق واحلياة«.

وإذا كان لديك طريق آخر وحق آخر وحياة أخرى؛ فأرنا إياه 
لعلنا هنتدي بكالمك.
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ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ƞƾǭƘƲǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
مرحًبا وأهاًل بسيادة القس يعقويب.

سيادة القس يعقويب يقول: ال نستطيع امتحان األرواح بالعقل، 
ينبغي أن نسلم باإليامن من غري امتحان، لذا أنا أسأل: ملاذا يضللنا 
األرواح«،  »امتحنوا  يوحنا:  لسان  عىل  فيقول  املقدس،  الكتاب 
ملاذا  وإال  بعقولنا،  نمتحنها  أننا  البد  األرواح؟..  نمتحن  فكيف 
خلق اهلل العقل؟ هل خلقه اهلل لنستخدمه يف كل يشء إال يف معرفة 

ما خيص ُأخرانا.
إذا أردنا أن ندخل يف جتارة نستخدم العقل، إذا أردنا أن نشرتي 
كيلو من البطاطا نستعمل العقل، أما إذا أردنا أن نميش إىل اجلنة أو 
العقل؟  فائدة هذا  ما  العقل!!  نغلق  أن  فينبغي  النار  نبتعد عن  أن 
ملاذا خلقه اهلل؟ هل نستخدمه فقط يف رشاء كيلو بطاطا؟! هل خلق 
العقل البرشي من أجل هذا فقط؟ هل ما خيص اآلخرة ليس للعقل 

عالقة به أبًدا؟!
الذي  العقل  أمهية  ما زالت أرص عىل  أنا  الكرام..  أهيا اإلخوة 
خلقه اهلل يل، وإن انتقصه األستاذ، أنا أستخدم عقيل، فأقرأ يف سفر 
التثنية هذه العبارة، فأرجو أن تستخدموا عقولكم لرتوا إن كان هذا 
ـ  القس  معتقد  ـ حسب  أم ال، ألن هذا  املكتوب يريض عقولكم 
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إىل اهلل.. فهل  كتبُه جمهولون ال يعرف من هم، ونسبوه  كالم اهلل، 
تقبلون هذا الكالم بعقولكم؟

حسب  الرب  يأمر  بامذا  لتسمعوا   )16/20( التثنية  لنقرأ   -1
الرب  يعطيك  التي  الشعوب  هؤالء  مدن  »وأما  املقدس  الكتاب 
قيد  عىل  أحًدا  منهم  تبق  ال  أي  ما«،  نسمة  منهم  تستبِق  فال  إياها، 
منهم  تبق  ال  جنيًنا،  وال  طفاًل،  وال  امرأة،  وال  رجاًل،  ال  احلياة، 

أحًدا.
ال  الذين  وأما   - العقل  تستخدمون  من   يا  إخويت  أسألكم 
أهيا  رأيكم  ما   :- إليهم  موجًها  ليس  فالسؤال  العقل  يستخدمون 

الكرام؟ هل من املمكن أن يأمر الرب بقتل مجيع هؤالء؟!
2- اقرؤوا ماذا يقول سفر صموئيل األول )12/15( »فاآلن 
اذهب وارضب عامليق، وحرموا كل ماله، وال تعف عنهم، بل اقتل 
أين رعاة  بقًرا وغناًم، مجاًل ومحاًرا«،  رجاًل وامرأة، طفاًل ورضيًعا، 
حقوق اإلنسان؟ إال إذا كانوا ال يستخدمون عقوهلم، أين مجعيات 
الرب  أيًضا،  عقوهلم  يستخدمون  ال  كانوا  إذا  إال  احليوان؟  رعاية 
وغناًم،  بقًرا  ورضيًعا،  طفاًل  وامرأة،  رجاًل  اقتل  »بل  فيقول:  يأمر 

مجاًل ومحاًرا«؟!.
هل هناك رب يأمر بقتل األجنة؟! بقتل األطفال؟ الرب حسب 
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الكتاب املقدس يأمر بذلك! وحاشا لربنا أن يأمر بذلك، فهذا من 
الكتبة املزورين.

قد  ألهنا  السامرة،  »جتازى   :)16/13( هوشع  يف  لنقرأ   -3
متردت عىل إهلها }بامذا جتازى؟{ بالسيف يسقطون، حتطم أطفاهلم، 
إذا كان املقصود هو الرجال  واحلوامل تشق«، بالسيف يسقطون، 
الذين متردوا عىل اهلل؛ فليس هناك أي مشكلة، لكن اسمعوا: »حتطم 
أطفاهلم، واحلوامل تشق«، عقيل أنا يرفض أن يكون هذا من كالم 

اهلل تبارك وتعاىل.
ملن  طوبى  املخرب:  بابل  بنت  »يا   :)137( املزمور  لنقرأ   -4
جيازيك جزائك الذي جازيتنا، طوبى ملن يمسك أطفالك، ويرضب 
تبارك  باهلل  عياًذا  هبذا؟  يأمر  وتعاىل  تبارك  اهلل  هل  الصخرة«،  هبم 

وتعاىل.
5- ويف سفر إشعياء )15/13( يتحدث السفر عن يوم الرب: 
وحتطم  بالسيف،  يسقط  انحاش  من  وكل  يطعن،  وجد  من  »كل 
يقول  ثم  نساؤهم«،  وتفضح  بيوهتم  وتنهب  أمام عيوهنم،  أطفاهلم 
املاملك  هباء  بابل  تصري  بل  األوالد،  عىل  عيوهنم  تشفق  »ال  السفر: 
إىل  تعمر  ال  وعمورة،  سدوم  اهلل  كتقليب  الكلدانيني؛  فخر  وزينة 
األبد«، خراب كامل، قتل األطفال، قتل النساء، تدمري للبلد، هذا 
يستخدمون  الذين  إلخويت  والسؤال  املقدس،  الكتاب  به  يأمر  ما 
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عقوهلم: هل هذا وحي اهلل تبارك وتعاىل؟!
دعونا ننتقل إىل موضوع آخر، فلو وجدنا كتاًبا يشبرِّه اهلل تبارك 

وتعاىل باحليوانات؛ فهل تقبلون هذا يا من تستخدمون عقولكم؟
1- يف هوشع )7/13( يتحدث السفر عن اهلل فيقول: »فأكون 
باألسد  تعاىل  اهلل  }يشبه  كنمر  الطريق  عىل  أرصدهم  كأسد،  هلم 
التي  الدبة  مثل  ُدب،  وليس  }ُدبَّة  مثكل  كدبة  أصدمهم  والنمر{ 
إذن  كلبوة«،  هناك  وآكلهم  قلوهبم،  شغاف  أشق  ولدها{  فقدت 
الرب ُشبرِّه يف الكتاب املقدس باألسد، وبالنمر، والدبةـ  أنثى الدبـ  

 

وأيًضا باللبوة.
أنت  فيكم:  لواحد  قلت  لو  رأيكم  ما  أقول:  الكرام،  إخويت 
كاحلامر يف الصرب، وكالكلب يف الوفاء، وكاحلمل يف الوداعة، وكذا 
وكذا، هل تقبلون هذا؟ الرب تبارك وتعاىل يشبهه الكتاب املقدس 

باحليوانات!!
2- اسمعوا إىل تشبيه أبلغ وأعظم، يف سفر هوشع )12/5( 
الصغري  الدود  هو  }العث  كالعث  ألفرايم  »أنا  الرب:  يقول 
ولبيت  العثة{،  البالد  بعض  يف  ويسمونه  اخلشب،  يأكل  الذي 
هيوذا كالسوس«، أتدرون ما هو السوس؟ إنه ما ينخر األسنان، 
بالسوس  ويشبه  الدود؟  هو  الذي  بالعث  الرب  يشبرِّه  الكتاب 

الذي ينخر األسنان؟!
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يقول:  حيث   )6/60( املزمور  يف  آخر  تشبيه  إىل  اسمعوا   -3
أفرايم وهو  اهلل عن  يقول  ماذا  اسمعوا  }ثم  بقدسه  تكلم  قد  »اهلل 
من أسباط بني إرسائيل{ أفرايم خوذة رأيس }يشبه الكتاب السبط 
بخوذة رأس اإلله{ هيوذا صوجلاين }يشبهه بقوة اهلل تبارك وتعاىل{، 
قبيلة  بنو إرسائيل، وهو اسم  أعداء  }مؤاب هم  مؤاب مرحضتي 
كانت تسكن األردن، مؤاب تشبه بأهنا مرحاض اهلل تبارك وتعاىل، 
فيقول  إرسائيل  بني  تعادي  أخرى  قبيلة  أيًضا  وهي  أدوم،  وأما 

النص{ وعىل أدوم ُألقي حذائي«.
ُأمة  تشبه  أن  تقبلون  هل  ـ  عقولكم  تستخدمون  من  يا  ـ  أنتم 
يلقى عليها حذاء اهلل؟  بأهنا مرحاض اهلل، وأمة أخرى  خلقها اهلل 

تبارك وتعاىل اهلل عن ذلك.
كنائم،  الرب  »استيقظ  املزمور )65/78(:  آخر يف  تشبيه   -4
فرضب أعداءه إىل الوراء،  كجبار معيط من اخلمر }أي سكران{، 

وجعلهم عاًرا أبدًيا«، هل هذا كالم اهلل؟ عياًذا باهلل.
األستاذ يؤمن بالرياضيات وبالبعد الرابع واخلامس والسادس، 
 :)26/8( الثاين  امللوك  املقدس،  الكتاب  رياضيات  يف  نقرأ  دعنا 
»كان أخزيا ابن اثنتني وعرشين سنة حني ملك، وملك سنة واحدة«، 

فهذا امللك توىل امللك حني كان عمره 22 سنة.
اثنتني  ابن  فيقول: »كان أخزيا  الثاين )2/22(  األيام  أما سفر 
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يقول:  النص  فهذا  وأربعني سنة حني ملك، وملك سنة واحدة«، 
توىل امللك أخزيا حني كان عمره 42 سنة.

الرابع  البعد  فحسب   ،42 واآلخر   ،22 يقول  السفرين  أحد 
واخلامس والسادس يف الرياضيات يا أستاذ يعقويب؛ أهيام كالم اهلل 
تبارك وتعاىل؟ كم عمر أخزيا حني صار ملًكا؟ أرجو أن جتيبني يف 
هذا  أن  أعلم  ذلك  أقرأ  حني  ألنني  الرياضيات  أبعاد  من  بعد  أي 

ليس كتاب اهلل تبارك وتعاىل.
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ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ƞƾǭƘƲǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
هذا  إله  أي  وقال:  بشدة  املقدس  الكتاب  عارض  منقذ  األخ   
الذي يأمر بقتل النساء واألطفال، وأي إله هذا الذي حيرم ويقتل 

ويفعل كذا وكذا.
وأنا أقول لألخ منقذ: أي إله هذا الذي يطلب من أب أن يضحي 
بابنه؟ أال تؤمن بأن اهلل العيل طلب من أِب املؤمنني ـ إبراهيم ـ أن 

يضحي بابنه ويقدمه ذبيحة هلل؟
بدون  اهلل  يفهم  أن  منا  أحد  يستطيع  ال  منقذ:  عزيزي  اسمع 
الكتب املقدسة، فعقلك وعقيل يعجزان عن فهم وإدراك اهلل، ومع 
أو  يفهم  أن  يستحيل  املحدود  عقلك  فإن  وإدراكك؛  علمك  كل 

يدرك اهلل الال حمدود، وكذلك عقيل أنا.
سفر  يف  املقدس  الكتاب  وخيربنا  الروح،  اهلل  أعطانا  ولذلك 
يا  ـ  فعندك  حية،  نفًسا  آدم  وصار  آدم،  يف  نفخ  اهلل  بأن  التكوين 
أبد  إىل  تعيش  والتي سوف   ، التي خلقك هبا  اهلل  ـ روح  منقذ  أخ 
اآلبدين، فروح اإلنسان ختلد إما مع اهلل يف اجلنة، وإما بدون اهلل يف 

اجلحيم، بخالف عقل اإلنسان وجسده فإهنام سيفنيان)1(.

ستكون  القيامة  وأن  املوت،  بعد  هنائًيا  سيفنى  اإلنسان  جسد  أن  النصارى  يعتقد   )1(
ألجساد روحانية، بينام تقرر العقيدة اإلسالمية أن اهلل سيبعث األجساد مرة أخرى 

يوم القيامة ليجازهيا بحسب أعامهلا يف الدنيا.
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يف  عقله  اإلنسان  يستخدم  أن  املمكن  من  منقذ..  أخ  عزيزي 
األمور  كل  يف  ُيعِمله  وأن  والدنيوي،  الروحي  العلم  كل  معرفة 
إىل  ويذهب  فسيموت  بروحه  اهلل  يعرف  مل  إن  ولكن  الصاحلة، 
بعقله ألنه حمدود،  اجلحيم، ألن اإلنسان ال يستطيع أن يدرك اهلل 
وأما اهلل فغري حمدود، الروح احلية يف اإلنسان فقط هي التي تستطيع 

أن تعرف اهلل ومتيزه.
أريد أن أسألك سؤااًل عزيزي: ما هو اإليامن؟ أنت تقول أنك 
ليس عندي شك يف هذا، ولكن عىل  وأنا  منقذ،  أخ  يا  باهلل  تؤمن 
إيامنك باهلل؟ فأنت مل تره، ومل تسمع صوته، وال  بنيت  أي أساس 

تستطيع أن تدركه بعقلك، فعىل أي أساس تؤمن به؟
أنا أقول لك أمام اجلميع: أنت تؤمن باهلل، ألنك صدقت قول 
يف  املقدس  الكتاب  يقول  ماذا  اسمع  بعقلك،  وليس  بروحك  اهلل 
واإليقان  يرجى،  بام  الثقة  فهو  اإليامن  »وأما   :)1/11( العربانيني 

بأمور ال ترى«.
هل تستطيع أن تتيقن من يشء ال تراه يا أخ منقذ؟

 عقلك ال يرى، وأما روحك فتتيقن باإليامن، ولذلكـ  يا عزيزيـ  
أريد أن أؤكد لك: املسيح يسوع، ربنا هو حمور وجوهر كلمة اهلل، 

أي الكتاب املقدس.
سفر  ففي  املوضوع،  هذا  يف  املقدس  الكتاب  يقول  ما  اسمع 
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أوالد  أننا  ألرواحنا  يشهد  أيًضا  نفسه  »الروح   :)16/8( رومية 
اهلل«، هل سمعت ـ يا عزيزي ـ ماذا يقول الكتاب املقدس؟

أباه  أن  يؤكد  واالبن  وابن؛  أب  عندنا  لو  منقذ،  عزيزي  يا 
فأي  له،  بنوته  ويثبت  ابنه،  هذا  أن  أيضا  يؤكد  واألب  فالن،  هو 
الشهادتني أقوى؟ شهادة االبن الذي نسب نفسه لألب؟ أم شهادة 

األب الذي أكد البنوة وأثبتها؟ 
عزيزي منقذ.. إذا أخذنا بقواعد اللغة العربية فال نستطيع إال أن 
نؤكد أن شهادة األب أكرب من شهادة االبن، كذلك األمر يا عزيزي 
من ناحية اإليامن، قد تدعي أنك تؤمن باهلل، وهذا حق، ولكن لو  
قال اهلل اآلب )1(: إن منقذ هو ابني؛ هذه شهادة أقوى وأقدس من 

أي شهادة أخرى يمكن لألخ منقذ أن يدعيها.
يمكنك أن تقول: أنا مؤمن باهلل، ولكن األهم أن يشهد الكتاب 
املقدس، األهم أن يشهد روح اهلل ـ يا أخ منقذ ـ لروحك، أن يشهد 
بأنك أنت ابن اهلل، وهذه هي الشهادة التي تدخلك اجلنة، أن يعلن 
اهلل أنك ابنه ولست جمرد إنسان يدعي أنه يؤمن باهلل، ألن الشياطني 
تؤمن أيًضا، ويف الكتاب املقدس: إبليس يؤمن باهلل، واإلنسان أيًضا 
)1( اآلب كلمة بمعنى األصل أو اخلالق، ويستعملها النصارى يف حديثهم عن الذات 
اإلهلية التي يعتربوهنا أول أقانيم الالهوت األقدس )اآلب واالبن والروح القدس(، 
وقد ورد يف الكتاب املقدس أن اهلل آب للمالئكة واألنبياء، بل وجلميع املؤمنني، وهو 
أبانا الذي يف السموات  تعبري عن حمبته هلم، ويف إنجيل لوقا: »متى صليتم فقولوا: 

ليتقدس اسمك« ]لوقا)2/11([.
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يؤمن باهلل، لكن ما الفرق بني إيامن اإلنسان باهلل وبني إيامن إبليس 
باهلل؟ ال فرق ، عدا أن اهلل كان يعطي اإلنسان البنوة باإليامن، وهذه 

هي كلمة اهلل يا عزيزي منقذ.
ويعطيك  قلبك،  يف  يسكن  احلي  املسيح  يسوع  اهلل  كلمة  إن 
الشهادة بأنك أنت ابن اهلل، وكفانا كالًما عن العهد القديم )التوراة( 
هنا،  مغلوطة  كلمة  وعن  الثالثة،  واألعداد  الثانية  األعداد  وعن 
وكلمة مغلوطة هناك، فكلمة اهلل هو يسوع املسيح بشهادة القرآن 

وبشهادة الكتاب املقدس.
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ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ƞƽƳƘƾǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
سيادة القس مرصرِّ عىل أننا ينبغي أن نعتمد عىل اإليامن فقط يف 
حتديد القضايا أو احلقائق الروحية أو احلقائق املتعلقة بمصري اإلنسان 
لنستطيع من خالله  فقط  اهلل  قد خلقه  فهذا  العقل  أما  يف اآلخرة، 

متييز البطاطا، هل هذه البطاطا تصلح للرشاء أم ال تصلح!؟
لذا أهيا اإلخوة الكرام.. أرجو أن ال تستخدموا عقولكم إال فيام 

خيص رشاء البطاطا.
كتابنا  خمتلف،  عندنا  فالوضع  املسلمني[؛  ]نحن  خيصنا  ما  أما 

يأمرنا بأن نستخدم عقولنا، يأمرنا أن نستخدم هذا العقل نثڻ 
ڻ  مث، لقد خلق اهلل العقل  لنميز به بني احلق والباطل.

أمرنا باإليامن بمحمد Û، فقال لنا: نثۉ ۉ ې ېې 
وئ  بعقولكم{  }أي  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
آية  القرآن  آيات  ] سبأ: 46 [، لذلك جاءت  ۇئ ۇئ ۆئمث 

نثۆ  نثڱ ڱ  مث،  بعد آية تقول: نثک گمث، 
ۆمث.

وهكذا فهناك فرق بني اإليامن عند املسلمني وبني اإليامن عند 
النصارى، فإيامننا مربهن بالعقل.
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إيامًنا  تؤمن  هل  باهلل؟  تؤمن  كيف  يعقويب:  األستاذ  يقول 
أعمى؟

العقل  فأنا أومن باهلل ألنني استخدم عقيل،  يا أستاذ،  أقول: ال 
نثڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  يقول يل بأن هذا الكون البد له من خالق 
چمث  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
أؤمن  أنا  لذلك  خالق،  للكون  يكون  أن  البد  ]الطور:35-34[، 
بوجود خالق، ثم أقرأ كالم اهلل ووحي اهلل ألعرف الكثري من أسامء 
ال  أنا  عندي،  موجود  غري  فهذا  األعمى  اإليامن  أما  وصفاته،  اهلل 

أؤمن إال بالعقل.
تأمر  نصوص  من  ذكرته  فيام  عيّل  يرد  أن  يعقويب  األستاذ  أراد 
تعرف  أن  تستطيع  ال  أنت  فقال:  واألجنة  واألطفال  النساء  بقتل 

عقل اهلل، وال تستطيع أن تفهم فكر اهلل.. فام الدليل الذي لديه؟
دليله: أن اهلل أمر إبراهيم بذبح ابنه إسامعيل.. وماذا بعد؟ هل 
أن  له  يسمح  مل  لكنه  ابتالًء،  بالذبح  أمره  فاهلل  ال..  أقول  ذبحه؟ 
األطفال،  بقتل  يأمر  ال  األبرياء،  بقتل  يسمح  ال  اهلل  ألن  يذبحه، 
فلام  واختباًرا،  ابتالًء  أمره  وإنام  البطون،  يف  األجنة  بقتل  يأذن  ال 

ٺ ٺ       ڀڀ  نثڀ ڀ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  له  قال  امتثاله  رأى 
ٺ ٺمث ] الصافات: 105 [، نثٹ ڤ ڤمث ] 

الصافات: 107 [.
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أما يف كتابكم  بالتنفيذ فهذا مل حيدث،  يأمر اهلل ويسمح  أن  أما 
فقد أمر وسمح وصنع.

أهيا اإلخوة الكرام.. دعونا نستعرض املزيد واملزيد مما نعجب 
له يف هذا الكتاب الذي يعتربونه كالم اهلل تبارك وتعاىل.

أهيا اإلخوة الكرام.. كتاب اهلل ال يتناقض، ألن اهلل ال يناقض 
قوله، فاهلل منزه عن اخلطأ، وحني نجد يف كتاب ما تناقًضا؛ فإن هذا 

التناقض شهادة بأن هذا ا لكتاب ليس من عند اهلل.
الثاين )8/24( ـ والكالم  امللوك  الكرام إىل  1- اسمعوا إخويت 
موجه فقط للذين يستخدمون العقول، يقول السفر: »كان هيوياكني 
أورشليم«،  يف  أشهر  ثالثة  وملك  ملك،  حني  سنة  عرشة  ثامين  ابن 
عمر هيوياكني حني صار ملًكا  18 سنة، هذا ما ورد يف امللوك الثاين 

.)8/24(
يا من تستخدمون عقولكم، اقرؤوا ماذا يقول سفر األيام الثاين 
ابن ثامن سنني حني ملك، وملك ثالثة  )9/36(: »كان هيوياكني 
امللك  عمر  كان  هل  فالسؤال  أورشليم«،  يف  أيام  وعرشة  أشهر 
هيوياكني حني صار ملًكا 8 سنني كام يف األيام الثاين )9/36(، أم 

كان 18 سنة كام يف امللوك الثاين )8/24(؟
سفر  يف  ـ  الكرام  إخويت  ـ  التناقضات  من  آخر  نموذج   -2
األيام األول )33/8( يقول: »ونري ولد قيس، وقيس ولد شاول«، 
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نري  بني  العالقة  ما  عقوهلم:  يستخدمون  الذين  من  أًيا  سألت  ولو 
وشاول؟ سيقول بأن »نري« هو جدُّ »شاول«، ألن نري هو والد قيس، 

وقيس والد شاول.
إًذا العالقة بني نري وبني شاول هي عالقة اجلد مع حفيده، هذا 

ما جاء يف سفر األيام األول )33/8(.
أخرى  عالقة  فنجد   )50/14( األول  صموئيل  سفر  يف  أما   
شاول  أبو  وقيس  شاول،  عم  نري  بن  »أبينري  السفر:  يقول  خمتلفة، 
ونري أبو أبنري ابنا أبيئيل« ، فحسب هذا النص نجد أن نري حتول إىل 
عم شاول بعد أن كان جده يف سفر األيام ، وبالتايل فإن نري وقيس 

مها أخوان، وليسا أًبا وابنه.
 فالسؤال: ما العالقة بني نري وقيس؟ هل مها أخوان كام يقول 
األيام  يف  كام  وابن  والد  مها  أم   ،)50/14( األول  صموئيل  سفر 

األول )33/8(.
األول  امللوك  يف  آخر  تناقض  إىل  لننتقل  الكرام،  إخويت    -3
النوايت  عبيده  السفن  يف  حريام  »فأرسل  السفر:  يقول   ،)27/9(
العارفني بالبحر مع عبيد سليامن، فأتوا إىل أوفري، وأخذوا من هناك 
ذهًبا أربع مئة وزنة وعرشين وزنة، وأتوا هبا إىل امللك سليامن«، فكم 

أخذوا معهم من الذهب؟ اجلواب: 420 وزنة فقط.
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هناك  من  »وأخذوا  فيقول:   ،)18  /8( الثاين  األيام  سفر  أما 
أربع مائة ومخسني وزنة ذهب، وأتوا هبا إىل امللك سليامن«، فهناك 

زيادة ثالثني وزنة ذهب.
أيامنا  يف  البلديات  من  بلدية  ميزانية  هذه  كرام..  يا  إخوة  يا 
املقدس،  الكتاب  ُكتاب  فيه  وقع  كبري  خطأ  كبرية،  ميزانية  هذه، 
م الكذب، فأحد  إنه تناقض، واهلل ال يتناقض، اهلل ال يمكن أن يعلرِّ

النصني كاذب.
4- لنقرأ مثااًل رابًعا من سفر صموئيل الثاين )27/14( حيث 
خيربنا بمعلومة مهمة، يقول: »ولد ألبشالوم ثالثة بنني وبنت واحدة 
واحدة،  بنت  واجلواب:  أبشالوم؟  عند  ابنة  كم   ، ثامار«  اسمها 
واسمها ثامار، ومل ينس الكاتب أن يضيف ملسة مجالية يف قوله عن 

ثامار: »وكانت امرأة مجيلة املنظر«.
يقول:  لرأيناه   )2/15( األول  امللوك  سفر  إىل  ذهبنا  لو  لكن 
غري  وهي  معكة،  تدعى  ثانية  ابنة  هناك  إًذا  ابشالوم«،  ابنة  »معكة 

ثامار اجلميلة املنظر.
ابنة واحدة  إال  له  إنسان ليس  الغلط؟  م اهلل  يعلرِّ فالسؤال: هل 
اسمها  ثانية  ابنة  له  بأن  املقدس  الكتاب  فلامذا خيرب   ، ثامار  اسمها 

نثچ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ  معكة، اهلل ال يتناقض 
ڌ ڎ ڎ ڈمث ] النساء: 82 [.
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من  وغريه  التناقض  هذا  أجل  من  الكرام..  اإلخوة  أهيا 
التناقضات، عقيل يوصلني إىل أن هذا الكالم املتناقض ليس كالم 
ب كتاُبه كتاَبه اآلخر،  يناقض وحُيه وحَيه، ال يكذرِّ اهلل، ألن اهلل ال 
أؤمن  ال  أنا  هذا  أجل  من  الصدق،  إال  م  يعلرِّ تبارك وتعاىل ال  فاهلل 

بقدسية هذا الكتاب.
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ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ƞƽƳƘƾǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
إن  وقال:  مداخلته  يف  تكلم  منقذ  األخ  منقذ..  أخ  يا  أشكرك 
من املنطق أن يكون لإلنسان عقل، كام يرى أن العامل املوجود البد 
والكواكب  كالسامء  املوجودات  وأن كل هذه  له خالق،  يكون  أن 

واألرض والشجر والناس، كلها؛ البد أن يكون هلا خالق.
وقال األخ منقذ: إنه يؤمن بأن هناك خالًقا للكون، وهذا واضح 

جًدا يف كالمه.
أنت  نبيل ورائع جًدا،  أن كالمك  ـ  منقذ  أخ  يا  ـ  واضح جًدا 
تؤمن بوجود خالق هلذا الكون، ألن عقلك قال لك: البد من أن 

يكون هناك خالق هلذا الكون، هذا صحيح جًدا.
هلذا  خالًقا  هناك  بأن  يؤمن  أيًضا  إبليس  األمر..  واقع  يف  لكن 
الكون، وأن هناك مدبًرا هلذا الكون، فام الفرق بني إيامن األخ منقذ 

وإيامن إبليس؟
ولكن  جيد،  أمر  خالق  بوجود  إيامنك  منقذ:  لألخ  أقول  أنا 
تؤمن  أن  مثاًل:  لنرضب  أخرى،  مسألة  اخلالق  هذا  تعرف  أن 
هو  من  تعرف  أن  ولكن  واضح،  يشء  فهذا  رئيًسا؛  للسودان  بأن 
رئيس السودان؛ هذا يشء آخر، فلذلك ـ يا عزيزي منقذ ـ عقلك 
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اخلالق حاجة  يدرك  مل  لو  اخلالق.. ألنه  يعرف هذا  أن  يستطيع  ال 
املقدسة  والكتب  والرسل  األنبياء  أرسل  ملا  معرفته  إىل  اإلنسان 
لزاًما  ملا كان  لإلنسان، لو استطاع اإلنسان أن يدرك اخلالق بعقله 
عىل اهلل أن يرسل الكتب املقدسة واألنبياء والرسل ليخرب اإلنسان 

عن اهلل.
نفسه  عن  ف  ليعررِّ رسله،  اهلل  أرسل  هلذا  منقذ..  األخ  عزيزي 
وذاته، وما يعرفه عقلك عن اهلل ينحرص فيام وضحه اهلل لك يف كتبه 
املقدسة، ال أكثر وال أقل، هذا كل ما تعرفه عن اهلل، ولكن هذا ليس 
كل يشء عن اهلل، وهذا ما أريدك أن تفهمه مني، أريدك أن تفهم 
أن اهلل الذي خلق الساموات واألرض دبَّر خطة لإلنسان لكي يأيت 

اإلنسان إىل حرضة اهلل.
عزيزي يا أخ منقذ.. ال أستطيع أنا وال أنت ـ رغم كل ما فعلُت 
إىل  أتقدم  أن  أستطيع  ال  اهلل،  إىل  أتقدم  أن  ـ  أفعله  أن  قدرُت  وما 
اهلل، ولن يستطيع أي إنسان أن يتقدم إىل اهلل.. ألن اهلل قدوس، ألن 
اهلل قدير، ألن اهلل جبار، ألن اهلل بار، ألن اهلل قادر عىل كل يشء، 

واإلنسان نجس الشفتني، اإلنسان رشير، اإلنسان باطل.
ر اإلنسان، أراد أن يطهر اإلنسان، أراد   فلذلك أراد اهلل أن يربرِّ
أن خيلص اإلنسان لكي يأيت إىل حرضة اهلل، وهذا ما يفعله الكتاب 
اإلنسان  أن  يعلن  املقدس  الكتاب  ألن  املسيح..  بيسوع  املقدس 
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الذي يقبل يسوع املسيح يصبح إنساًنا جديًدا، وهذا اإلنسان اجلديد 
يملك روح اهلل، وهبذه الروح يتقدم اإلنسان إىل اهلل.

وعقله  جسده  يفنى،  سوف  إنسان  كل  منقذ..  األخ  عزيزي 
املقدس  الكتاب  يقول  ماذا  اسمع  الروح،  إال  يبقى  ولن  وعينه، 
فالغني مات   ، الغني ولعازر  إنجيل لوقا إصحاح 16 يف قصة  يف 

ودفن، وصار إىل جهنم بروحه؛ ال بجسده.
وتعطش  وتتأمل  وتسمع  وترى  تتكلم  ـ  منقذ  أخ  يا  ـ  الروح 
أبدي،  وموت  عذاب  يف  ستكون  جهنم  يف  نعم الروح  وجتوع، 
وكلمة موت ال تعني السكون، وإنام تعني الضياع والبعد عن اهلل، 

هذا هو املوت.
وطلب  روحاين،  بجسد  ولعازر  إبراهيم  رأى  الغني  اإلنسان 
الغني من إبراهيم أن يساعده، فأجابه إبراهيم: ال.. ال ، أنت تعززت 
بأرضك، وتركت كل اإليامن، وكانت الباليا للعازر، لذلك لعازر 

اآلن يتنعم.
متيز  أن  تستطيع  بالروح،  اهلل  ترى  أن  تستطيع  منقذ..  عزيزي 
أن  األحاديث  يف  ورد  قد  أيًضا:  لك  أقول  أن  أريد  بالروح،  اهلل 
الرسول حممد Û مل يكن يعرف املالك الذي جاءه، هل كان من 

عند اهلل أم ال )1(.

)1( هذا االدعاء من القس غري صحيح، ففي حديث الغار أن النبي Û رجع خائًفا من 
رؤيته للمالك يف الغار، وليس فيه أنه Û مل يدرك أنه مالك من عند اهلل.
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اهلل،  لتعرف  الروح  وحتيا  باإليامن،  العقل  يموت  أن  فيجب 
لذلك ال تستطيع أن تعرف اهلل بالعقل فقط، ألن العقل خياف من 
اهلل، ويبتعد عن اهلل، ألن العقل سيموت يوًما ما، ويذهب إىل ما ال 
هناية، وأما الروح فباقية إىل األبد، ألن اهلل نفخ يف آدم روحه ليصبح 
وعىل  كشبهه  وخلقني  خلقك  ـ  منقذ  أخ  يا  ـ  اهلل  حية،  روًحا  آدم 
صورته، وروح اهلل يف قلبك، وما عليك سوى أن حتيي هذه الروح 

بقبولك ليسوع املسيح الذي هو كلمة اهلل.
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ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ƞǖƛƘƾǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
األستاذ الكريم قال كالًما مجياًل جًدا جًدا ، قال: إن اإلنسان من 
املمكن أن يعرف اهلل أو يعرف بوجود اهلل تبارك وتعاىل من خالل 

العقل أو من خالل الفطرة، فهذا من املمكن.
لكن كيف لنا أن نعرف صفات اهلل أو الرب، كيف لنا أن نعرف 
بامذا يتصف الرب؟ ماذا يريد منا الرب؟ كيف نعبده؟ ال يمكن أن 

نعرف هذا بعقولنا، وهذا كالم دقيق.
لذلك ـ إخويت الكرام ـ دعونا ننظر إىل صفات الرب يف الكتاب 
إنه توجد نصوص يف  املقدس، ولكن بداية وإقراًرا للحق، أقول: 
تبارك وتعاىل، وتتحدث عن وحدانيته  اهلل  تعظم  املقدس  الكتاب 

وألوهيته، فهذا ال أمانع من االعرتاف به.
مثاًل جاء يف سفر التثنية )4/6(: »اسمع يا إسائيل: الرب إهلنا 
رب واحد، فتحب الرب من كل قلبك«، شهادة هلل تبارك وتعاىل 
بالوحدانية، وأنه هو اهلل وحده، بالطبع هذه شهادة عظيمة، ولكن 
ليس يف الكتاب أي شهادة تتحدث عن أن اهلل ثالث ثالثة، أو أن 
اهلل سينزل ليخرج من فرج امرأة؛ من أجل أن يكفر خطيئة األستاذ 

يعقويب وغريه، هذا ليس موجوًدا يف الكتاب املقدس.
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دعوين ـ إخويت ـ أعرض لكم بعض الرزايا والباليا التي ينسبها 
خالل  من  اهلل  عىل  نتعرف  أن  أردنا  إذا  اهلل،  إىل  املقدس  الكتاب 

الكتاب املقدس.
1- الرب ـ تبارك وتعاىل حسب الكتاب املقدس ـ إذا أراد أن 
ينتقل من مكان إىل مكان، فإنه يستخدم املالئكة، يركب عىل املالئكة، 
يف سفر صموئيل الثاين )10/22( يقول: »طأطأ السموات ونزل، 
ركب عىل كروب وطار،  وضباب حتت رجليه ـ يعني رجيل اهلل ـ 

ورئي عىل أجنحة الريح«.
قاموس  يف  كام  ـ  والكروب  الكروب،  عىل  يركب  الرب  إًذا 
الكتاب املقدس ـ هم نوع من أنواع املالئكة، ويذكر سفر حزقيال 
وجه  شكل  عىل  أحدمها  وجهان،  كروب  لكل  بأن   )18/41(

إنسان، واآلخر عىل شكل أسد.
 وتكرر ركوب الرب عىل الكروب يف الكتاب املقدس، يقول 
الكروب  عىل  صعد  إسائيل  إله  »وجمد   :)6/9( حزقيال  سفر 
الذي كان عليه إىل عتبة البيت«، يعني هذا أن الرب نزل من فوق 

الكروب، ووقف عىل عتبة البيت.
الثاين  امللوك  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  حزقيال  النبي  ويناجي 
)15/19(، فيقول: »أهيا الرب إله إسائيل اجلالس فوق الكروبيم 
أنت هو اإلله وحدك لكل ممالك األرض«، إذن الرب  }املالئكة{، 
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يستخدم املالئكة يف تنقالته، فيجعل منهم مركوًبا يركب عليه، هذه 
صفة من صفات الرب كام نتعلمها من الكتاب املقدس!!

2- الرب يتجسد فيأكل، كام يف التكوين )1/18(، حني حتدث 
السفر:  يقول  والسالم،  الصالة  عليه  إلبراهيم  الرب  ظهور  عن 
»ظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس يف باب اخليمة وقت 
حر النهار، فرفع عينيه، وإذا ثالثة رجال واقفون لديه }الرب ومعه 
إىل  اخليمة، وسجد  باب  من  نظر ركض الستقباهلم  فلام  ملكان{، 
األرض.. ثم أخذ زبًدا ولبًنا والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم، 
وإذ كان هو واقًفا لدهيم حتت الشجرة؛ أكلوا«، الرب مع امللكني 
أكلوا.. أكلوا زبًدا ولبًنا، وحلم العجل ، الرب يأكل؟! هذه صفة 

أخرى من صفات الرب بعد جتسده.
3- صفة ثالثة: الرب يصارع، وهُيزم يف املصارعة ، يقول سفر 
التكوين )24/32(: »فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى 
طلوع الفجر }سرتون أن هذا اإلنسان املصارع هو اهلل{، وملا رأى 
الذي هو اهلل{  يقدر؟ اإلنسان  الذي ال  }من هو  يقدر عليه  أنه ال 
رضب حق فخذه، فخلع حق فخذ يعقوب يف مصارعته معه، وقال: 
أطلقني ألنه قد طلع الفجر }الذي يصارع يعقوب يقول: أطلقني 
ألنه قد طلع الفجر{، فقال }أي يعقوب{: ال أطلقك إن مل تباركني، 
فيام  اسمك  يدعى  ال  فقال:  يعقوب.  فقال:  اسمك؟  ما  له:  فقال 
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ألنك جاهدت مع اهلل والناس  }ملاذا؟{  بعد يعقوب، بل إسائيل 
يسأل  }يعقوب  باسمك  أخربين  وقال  يعقوب،  وسأل  وقدرت، 
هناك.  وباركه  اسمي؟  عن  تسأل  ملاذا  فقال:  اسمه{،  عن  املصارع 
ودعا يعقوب اسم املكان فنيئيل قائاًل: ألين نظرت اهلل وجًها لوجه، 

ونجيت نفيس«.
يقول البابا شنودة بابا الكنيسة املرصية يف كتابه )سنوات مع أسئلة 
الناس(، وهو يرد عىل الذين هربوا من هذا النص وقالوا: املصارع 
املهزوم هو ملك من مالئكة اهلل، فيقول البابا يف كتابه )سنوات مع 

أسئلة الناس(: ال.. هذا املصارع هو اهلل.
الواحد:  باحلرف  يقولون  اليسوعية  الرهبانية  نسخة  حمققو 
»املقصود من هذه الرواية الغامضة هو الرصاع اجلسدي، أي رصاع 
مع اهلل، يبدو فيه يعقوب الغالب أواًل }ألنه كان غالًبا يف اجلوالت 
السامية  خصمه  طبيعة  عرف  حني  لكنه  املصارعة{،  من  األوىل 
اغتصب بركته }أخذ الربكة بالغصب من اهلل{؛ مع العلم أن النص 
بأن  تأدًبا، ال يرصح  الرب  الرب«، أي ال يذكر اسم  يتجنب اسم 

الرب هو الذي ُهِزم، لكن هو أمر معروف ومشهور.
4- نأخذ صفة أخرى من صفات الرب غري املصارعة، الرب 
 :)19/1( القضاة  سفر  يقول  يعجز..  املقدس  الكتاب  حسب 
»وكان الرب مع هيوذا، فملك اجلبل ومل يطرد سكان الوادي }ملاذا؟ 
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هل ألنه أراد ذلك؟ ال، بل{ألن هلم مركبات من حديد«.
إًذا الرب ـ حسب الكتاب املقدس ـ ال يقدر عىل هزيمة أمة من 
كان  لو  احلال  يكون  فكيف  حديد،  من  مركبات  هلم  ألن  عبيده، 
عليهم؟  يقدر  كيف  للقارات،  عابرة  وصواريخ  طائرات  عندهم 
وقد عجز عن طرد بعض سكان الوادي قبل ثالثة آالف سنة ألن 

عندهم مركبات من حديد؟!
فهذه صفة أخرى من صفات الرب؛ إذا أردنا أن نتعرف عليه 

من خالل كالم اهلل الذي يؤمن به القس يعقويب.
أنه يندم، يقول سفر القضاة  5- من صفات الرب يف الكتاب 
أعدائهم  يدي  من  وخلصهم  القايض،  مع  الرب  »كان   :)18/2(

كل أيام القايض، ألن الرب ندم من أجل أنينهم«.
وندم الرب مرة أخرى كام يف صموئيل الثاين )15/24( حيث 
فامت  امليعاد،  إىل  الصباح  من  إسائيل  يف  وبأ  الرب  »جعل  يقول: 
أورشليم  عىل  يده  املالك  وبسط  رجل،  ألف  سبعون  الشعب  من 
ليهلكها، فندم الرب عن الرش، وقال للمالك املهلك الشعب كفى! 

اآلن رد يدك«، ملاذا؟ ألن الرب ندم.
الرب يندم يف مواطن أخَرى من الكتاب، كام يف إرميا )19/26(، 

عاموس )6/7(، التكوين )20/18(.
رش  أن  الرب  »رأى  يقول:  حيث   )5/6( بالتكوين  وأختم 
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اإلنسان قد كثر يف األرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنام هو رشير 
يف  وتأسف  األرض،  يف  اإلنسان  عمل  أنه  الرب  فحزن  يوم،  كل 
حول  وال   ، ويندم  ويتأسف  حيزن  املقدس  الكتاب  يف  فاهلل  قلبه«، 

وال قوة إال باهلل.



80!Ý ŻƗ ǫȆǥ ƻƴǢǮǩƗ ƙƘƢǦǩƗ Ǩǵ

ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ƞǖƛƘƾǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
املناقشة يتكلم عن أخطاء الكتاب  األخ منقذ ال يزال منذ بدء 
املقدس املزعومة، ويتكلم عن اهلل يف الكتاب املقدس، وحتى اآلن 
قبل  قلت  أنا  عنه،  سألته  الذي  احلق  عن  ـ  منقذ  األخ  ـ  جيبني  مل 
هذا، وأكرر ما يقوله الكتاب املقدس عن الرب يسوع املسيح، بأنه 
الطريق واحلق واحلياة، وهذا ما أومن به، ومل يأت األخ منقذ بأي 

طريق وأي حق وأي حياة، خالًفا ملا ورد يف الكتاب املقدس.
وما زاد األخ منقذ عىل أن أراين بعض األشياء التي وردت يف 
الكتاب املقدس عن اهلل، وعن شخص اهلل، ولكن مل يعطني احلق 

الذي جيب أن يدون عن اهلل.
ذكر األخ منقذ أن اهلل ال يمكن أن يصارع يعقوب، ألن اهلل كذا 
وكذا، وأنه ال يمكن أن يكون هذا من صفات اهلل، ولكنه يف املقابل 

مل يتكلم هنائًيا عن صفات اهلل احلقيقية التي ينبغي أن نعرفها.
املقدس،  الكتاب  أنت هتني  بكلامتك هذه  منقذ  أخ  يا  ولذلك 
هتني ما وجد يف الكتاب املقدس ألنك تفهمه حسب عقلك، وال 
يوجد لديك أي برهان أو أي دليل قاطع عىل خالف ما ورد يف 

الكتاب املقدس.
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أنت تتحدى الكتاب املقدس وما ورد يف الكتاب املقدس، ألن 
عقلك يرفضه ويقول: ال يمكن أن يكون هذا اهلل.

إثبات  أو  بدليل  أتيت  هالَّ  كالمك،  سأقبل  وأنا  احلق،  أرين 
قاطع عىل عكس ما ورد يف الكتاب املقدس، أنت تتحدى الكتاب 
املقدس بعقلك فقط ال غري، وال يوجد عندك أي دليل قاطع آخر 

غري ذلك.
لذلك أقول لك يا أخ منقذ: بالنسبة ملصارعة اهلل مع يعقوب؛ 
واخلالق  اخلالق،  عن  تتكلم  ألنك  جيًدا،  الوضع  تفهم  أن  جيب 

يستطيع كل يشء.
إذا كنت متزوًجا ولك  أعلم  يا عزيزي منقذ: ال  مثاًل  أعطيك 
أوالد أم ال؟ لكن سوف أفرتض أنك متزوج ولك أوالد، لو كان 
عندك ولد عمره مخس سنوات، وصارعَته مداعًبا له، ماذا ستصنع 
أنت كأب مع ابنك؟ بالطبع أنت قادر عىل هزيمته، ولكنك ُتشعره 
أنا  ها  ويقوَل:  املصارعة  يف  ليهزمك  العليا  اليد  له  وجتعل  بالقوة، 

غلبت أيب.
هذه  املقدس،  الكتاب  يف  ورد  الذي  الكالم  جوهر  هو  وهذا 
مل  ومن  انترص  من  املراد  وليس  حقيقية،  مصارعة  ليست  العملية 
ينترص، أنت وأنا وكل مؤمن يعلم أنه ال مستحيل بالنسبة هلل، وأن 
يعقوب كالذبابة يف يد اهلل، ولكن اهلل هو الذي سمح ليعقوب هبذا، 
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ليعطيه القوة واإليامن والثبات فيام سيفعله مستقباًل، وهذا كان رمًزا 
لقوة اهلل يف يعقوب.

وهذا اليشء ال يأيت بالعقل ـ يا عزيزي منقذ، وإنام يأيت بالروح، 
فالذي يأيت بالعقل يموت، والذي يأيت بالروح حييا، يقول الكتاب 
املقدس: »اجلسد ميت، وأما الروح فحياة«، أنت حي بالروح ـ يا أخ 
منقذ ـ وليس بالعقل، فعقلك ليس حًيا إال بالروح، وإذا أردت أن 
تفهم الكتاب املقدس، فعليك أن تفهمه بروح وجوهر الكلمة، وليس 

ة الكلمة وكرسة الكلمة، فهذا فهم باطل. بفتحة الكلمة وضمَّ
أقوهلا مرة أخرى: أنت تقيس الكتاب املقدس عىل عقلك وعىل 
فهمك؛ فهذا باطل ألنك ال تعرف اهلل، وأنا ال أعرف اهلل إال بام ورد 
يف الكتاب املقدس، وهذا دليل واضح جًدا ـ يا عزيزي منقذ ـ عىل 
عدم قدرتك عىل نقد الكتاب املقدس، فأرين احلق وأعطني دلياًل آخَر 

من أي كتاب آخر ضد الكتاب املقدس وأنا سأقول لك: موافق.
وأما إذا مل تأتني بدليل؛ فأنت مقرص جًدا يف نقد الكتاب املقدس، 
أكرر وأقول لك مرة أخرى: يا أخ منقذ.. إن املسيح قال: »أنا هو 
الطريق واحلق واحلياة، ال أحد يأيت إىل اآلب إال يب«، أعطني طريًقا 
آخر وحًقا آخر وحياة أخرى من الكتاب املقدس لكي تتناقش به، 

وكفانا كالًما.
يا أخ منقذ.. منذ بدأنا املناقشة وأنت تأيت يل بنص تلو نص، تلو 
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نص من الكتاب املقدس، ثم حتكم عليه بعقلك.
فأنا  منقذ،  عزيزي  يا  بعقيل  تستهن  ال  عقل،  عندي  أيضًا  أنا   
إنسان متعلم مثلك، ومع ذلك أؤمن بام ورد يف الكتاب املقدس، أما 
أن تقول كالًما بال دليل؛ فهذا خطأ، وإال فأعطني الدليل القاطع 
عىل كالمك ضد الكتاب املقدس ليصبح كالمك مقبواًل، أعطني يا 
عزيزي منقذ احلق املعلن لديك ضد كلامت املسيح بأنه هو الطريق 

واحلق واحلياة.



84!Ý ŻƗ ǫȆǥ ƻƴǢǮǩƗ ƙƘƢǦǩƗ Ǩǵ

ƶǢǲǭ ƷǸƢǥƴǪǩ ƝƸǾƱȁƗǷ ƞǲǭƘƦǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
سيادة القس غاضب عيّل، ألن لديه سؤااًل سألني إياه ومل أجبه 

عنه، مع أنه مل جيبني عن أي يشء منذ بداية املناظرة.
معك حق.. أنا يف احلقيقة أغضب من نفيس إذا تركُت سؤااًل 

واحًدا للمناظر اآلخر ومل أجب عنه.
لذلك سأبدأ بجوابك: سيادة القس يقول بأنه يريد أن يرى مزايا 
اهلل، يريد أن يعرف من هو اهلل من خالل كتاب آخر غري الكتاب 
بالفعل سأطرح عليك شيًئا مما أعرفه عن اهلل تبارك  املقدس، وأنا 

وتعاىل.
يقول اهلل Ĵ: نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ڻۀ ۀ ہ ہہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ڭ 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ 
ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ڳ  نثگ  اهلل  عن  نعلمه  ما  هذا   ،]  24-22 احلرش:   [ ائمث 
ڃ  ڃ  نثڄ  ڇمث،  چ  چ  نثچ  ڱمث،  ڳ  ڳ  ڳ 
ڃمث، إىل غريه، فال تعد وال حتىص آيات القرآن التي تتحدث 

عن اهلل تبارك وتعاىل.
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نعود إىل الكتاب املقدس ونبدأ بقصة املصارعة، األستاذ القس 
حتى  عيل  للتغلب  فرصة  أمنحه  ولدي  أصارع  حني  بأنني  يقول 
يفرح هذا الولد ، ويقول القس: إن مصارعة اهلل ليعقوب من نفس 

النوع، فدعونا نقرأ، هل هي فعاًل من نفس النوع أم ال؟
ال  أنه  رأى  وملا  الفجر،  طلوع  حتى  إنسان  »وصارعه  يقول: 
يقدر عليه«، عجيب.. الرب ال يقدر! هل الرب هو الذي يسمح 

ملصارعه بالتغلب عليه؟ ال.. إنه »ال يقدر عليه«.
حق  فانخلع  فخذه،  حق  رضب  عليه؛  يقدر  ال  أنه  رأى  »وملا 
يف  عجز  حني  الرب  أن  هذا  يعني  معه«،  ملصارعته  يعقوب  فخذ 
مصارعة يعقوب جلأ إىل أمر، وهو رضب فخذ يعقوب، أنا حني 
أن  أردت  إذا  ألنني  فأخلعها..  فخذه  أرضب  ال  ابني  أصارع 

أطرحه؛ قدرت عىل ذلك.
لكن ـ حسب الكتاب املقدس ـ الرب »ال يقدر عليه«، تأملوا 
حق  فانخلع  فخذه،  حق  رضب  عليه  يقدر  ال  أنه  رأى  »ملا  قوله: 
الكتاب،  يقول  ماذا  اسمعوا  معه«،  مصارعته  من  يعقوب  فخذه 

وانظروا هل متاثل هذه الصورة مصارعتي لولدي؟
»قال أطلقني، ألنه قد طلع الفجر«.. فامذا قال املصارع املنترص؟ 
أنه قدر عىل  املهم  أفلتك،  لن  تباركني«، أي  مل  إن  »قال: ال أطلقك 
الرهبانية  نسخة  حمققو  يقول  لذلك  بالقوة،  منه  الربكة  اغتصاب 
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اليسوعية: »ولكن حني عرف طبيعة خصمه السامية اغتصب بركته«.
الربكة  بالدفاع عن نفسه، واضطر إلعطاء  ينجح  الرب مل  إذن 
به  الذي أؤمن  الرب  الرب غري  انترص عليه، هذا  الذي  للمصارع 

بالقرآن، يقول اهلل: نثگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱمث، ويقول: نثڤ    ڤ 
ڤ ڦمث.

لنذهب إىل صفة أخرى من صفات الرب يف الكتاب املقدس، 
هوشع  سفر  ففي  ـ  وتعاىل  تبارك  هلل  وحاشا  ـ  بالفساد  يأمر  الرب 
)2/1(: »أول ما كلم الرب هوشع«.. ماذا قال هلذا النبي؟ هل قال 
له: ادع إىل عبادة اهلل؟ هل قال له: ادع الناس إىل اخلري؟ ال.. أبًدا، بل 
يقول: »أول ما كلم الرب هوشع قال له: اذهب خذ لنفسك امرأة 
زنا، وأوالد زنا، ألن األرض قد زنت زًنا تاركة الرب«، واملعنى: 
وخذ  أيًضا،  أنت  فاذهب  األصنام،  بعبادة  تزين  األرض  دامت  ما 
لنفسك امرأة زنا وأوالد زنا، »فأخذ جومر فأنجبت له أوالد زنا«، 

يعني أنجبت له من رجل آخر.
وعندما نسأل عن السبب يقول النصارى: هذا رمز ملا يصنعه 
اليهود حني يرفضون عبادة اهلل، فلم جيد الرب طريًقا يوبخ هبا بني 

إرسائيل؛ إال أن يأمر نبيه بأن يأخذ امرأة زانية.
أحبب  أيضًا،  اذهب  الرب يل:  »وقال  يف سفر هوشع )1/3(: 
امرأة، حبيبَة صاحٍب وزانية«، عجيب واهلل، أرب يأمر بمثل هذا؟ 
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إنه ألمر عجب عجاب.
ف بني إرسائيل: كيف سيكون  يف نص آخر أراد الرب أن يعررِّ
الطريقة  كانت  فكيف  وتعاىل؟  تبارك  اهلل  عصوا  ألهنم  حاهلم 
سفر  لنا  حيكيها  جًدا،  غريبة  إيضاح  وسيلة  إىل  جلأ  األنسب؟، 
أموص  بن  إشعيا  يد  عن  الرب  »تكلم  فيقول:   ،)2/20( إشعياء 
عن  حذاءك  واخلع  حقويك،  عن  املسح  وحل  اذهب،  قائاًل: 
رجليك }الرب يأمره بأن حيل املسح عن حقويه، يعني عن اجلزء 
}مشى  وحافًيا  معري  ومشى  هكذا،  ففعل  جسده{  من  السفيل 
ثالث  ملدة  عرياًنا  إشعياء  النبي  مشى  ملاذا  فاسمعوا  عرياًنا،  النبي 
سنوات{ فقال الرب: كام مشى عبدي إشعياء معرًى وحافًيا ثالث 
سنني آية وأعجوبة عىل مرص وعىل كوش، هكذا يسوق ملك أشور 
سبي مرص وجالء كوش، الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفني 
األستاه«، النص يعني: كام يميش هذا النبي بينكم عرياًنا، فإنه هكذا 
ويسبيكم  أشور  ملك  يأيت  حني  إرسائيل  بني  يا  حالكم   سيكون 

]إىل بابل[.
اهلل  أمر  »كان  القصة:  هذه  عىل  تعليًقا  التطبيقي  التفسري  يقول 
إلشعياء أن يتجول عارًيا ملدة ثالث سنوات، وهو اختبار مذل، فقد 
{ما ستختربه  إيضاح  يعني وسيلة  لبيان{  إشعيا  اهلل يستخدم  كان 
يف  الرسالة  كانت  ولكن  أشور،  يد  عىل  إذالل  من  وكوش  مرص 
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الواقع ليهوذا«.
أوامر  من  أمر  إىل  أو  الرب،  صفات  من  أخرى  صفة  إىل  انظر 
من  كعًكا  »وتأكل   :)12/4( حزقيال  للنبي  الرب  يقول  الرب، 
النص  وباملناسبة،  اإلنسان«،  من  خيرج  الذي  اخلرء  عىل  الشعري 
عبارة  العرباين  النص  يف  يوجد  ال  ألنه  حمرف،  املختلفة  برتامجه 
تأكل  يعني  اإلنسان«،  من  خيرج  الذي  »باخلراء  بل  اخلرء«،  »عىل 
كعكة الشعري خملوطة باخلراء الذي خيرج من اإلنسان؛ »ختبزه أمام 
عيوهنم«، ليس يف النص العرباين: »ختبزه أمام عيوهنم«، لكن املعنى 
]الكلمة  الشعري تعجن بخرء اإلنسان  الدقيق ينص عىل أن كعكة 
العربانية هي )تعجننا([، فحرفوها وجعلوها »ختبزه«، واملفروض 

أن يقولوا »تعجنه أمام عيوهنم«.
بني  النجس  خبزهم  إسائيل  بنو  يأكل  هكذا  الرب:  »وقال 
يا  آه،   :] حزقيال  النبي  أي   [ فقلت  إليهم،  أطردهم  الذين  األمم 
سيد، ها نفيس مل تتنجس، ومنذ صبايا إىل اآلن مل أكل شيًئا نجًسا 
وال دخل فمي حلم نجس،  ما أكل شيًئا نجًسا{  بأنه  }النبي حيتج 
فقال يل: انظر، قد جعلت لك خثي البقر بدل اخلرء الذي خيرج من 
اإلنسان، فتصنع خبزك عليه«، لقد أكرمه قائاًل له: أنت تأكل بخثي 
البقر، وغريك يأكل بخثي اإلنسان، أقول أهيا الكرام: هل اهلل يأمر 

نبًيا بمثل هذا؟! حاشا هلل تبارك وتعاىل أن يأمر بمثل هذا.



89 !Ý ŻƗ ǫȆǥ ƻƴǢǮǩƗ ƙƘƢǦǩƗ Ǩǵ

مع  يصنع  ماذا  ـ  املقدس  الكتاب  حسب  ـ  الرب  إىل  اسمعوا 
اليشع  النبي  مرَّ  حيث   ،)23/2( الثاين  امللوك  يف  كام  أخطأ  طفل 
ببعض مدن بني إرسائيل »ثم صعد من هناك إىل بيت إيل، وفيام هو 
صاعد يف الطريق؛ إذا بصبيان صغار خرجوا من املدينة، وسخروا 
منه، وقالوا له: اصعد يا أقرع«، أطفال صغار يمشون خلف النبي، 

يقولون: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع.
إىل  نبيه »فالتفت  الرب مع هؤالء، وإىل فعل  إىل فعل  اسمعوا 

ورائه }يعني أن النبي اليشع نظر إليهم{ ولعنهم باسم الرب«.
فامذا  األطفال..  هؤالء  فلعن  الرب،  قوة  النبي  استخدم  لقد 
حصل؟ »فخرجت ُدبتان من الوعر، وافرتستا منهم اثنني وأربعني 
ولًدا«، اثنان وأربعون ولًدا لعنهم النبي باسم الرب، فخرجت ُدبتان، 
فأكلت األطفال، أهذه هي صفات الرب؟ الرب غضب عىل هؤالء 
األطفال ألهنم قالوا لنبيه: »يا أقرع، يا أقرع«، فامذا يصنع هبم الرب 
لو قالوا لنبيه: يا أصلع يا أصلع؟ وماذا سيفعل هبم لو كفروا وشتموا 

الرب؟ إنه لعجب عجاب.
أهيا اإلخوة الكرام.. من أجل هذا وذاك أنا أرفض قدسية هذا 
ف ]التجديف هو الكفر والزندقة[  الكتاب، ألن هذا الكتاب جيدرِّ
وتعاىل،  تبارك  به  يليق  ال  ما  عنه  م  ويعلرِّ وتعاىل،  تبارك  اهلل  عىل 
النقائص، ألن هذا الكتاب يقدم  ألن هذا الكتاب ال ينزه اهلل عن 
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معلومات متناقضة يكذب بعُضه بعًضا.
األستاذ مل جيبني عن سؤال واحد، ومل حيلَّ يل تناقًضا واحًدا من 
أنه  بإجابة واحدة فقط، وهي  اكتفى  التي ذكرهُتا، لقد  التناقضات 
ال يقبل بالعقل، وأنه ينبغي أن نؤمن إيامًنا أعمى، وأن نسلم تسلياًم 
اهلندوس  يسلم  وكام  لكتاهبم،  البوذيون  يسلم  كام  الكتاب،  هلذا 

لكتاهبم.
يف  املسيحية  من  ليس  فهذا  والتمحيص؛  والدليل  البحث  أما 

يشء، وليس من اإليامن يف يشء.
إخويت الكرام.. ملثل هذه األمور أنا أرفض قدسية هذا الكتاب، 

وأقول لكم ما قال اهلل تعاىل عنه: نثٹ ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ     چ چ چ ڇ ڇمث ] البقرة: 79 [.
والشكر  استامعكم،  حسن  ـ  الكرام  إخويت  ـ  لكم  اهلل  شكر 
موصول إىل سيادة القس يعقويب ألنه وافق عىل هذه املناظرة، فله 

مني جزيل الشكر ، وال حرمني اهلل من دعوات الصاحلني منكم.
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ǼƛǸǢǖǽ ƼǢǪǩ ƝƸǾƱȁƗǷ ƞǲǭƘƦǩƗ ƞǪƱƗƴǮǩƗ
عىل كل حال.. أنا أشكر األخ منقذ عىل كالمه، لكني أريد أن 
أبني شيًئا واحًدا؛ وهو موقف األخ منقذ ضد الكتاب املقدس وعدم 
إيامنه بقدسيته بناًء عىل وجود بعض التناقضات التي يقول بأن عقله 
يستحيل أن يقبلها ، لذلك رفض الكتاب املقدس ومل يؤمن به، هو 
- قطًعا - حر يف اختياره، وله احلق أن يؤمن بام شاء، وأنا ال أجربه 
املقدس  الكتاب  صحة  أؤكد  جهتي  من  ولكن  إطالًقا،  يشء  عىل 

ن فيه.  وقدسيته من خالل ما دورِّ
أبني  أن  أنا  فعيل  املقدس؛  الكتاب  ادعى عىل  منقذ  األخ  وألن 

وأوضح موقف الكتاب املقدس وأقف عنده.
الكتاب  ألن  باإليامن،  إال  يؤخذ  ال  املقدس  الكتاب  أواًل: 
املقدس هو كلمة اهلل، وألن كلمة اهلل هي روح، فال يمكن لإلنسان 
منطًقا،  يريد  اإلنسان  بالعقل؛ ألن عقل  بالروح ال  إال  يدركها  أن 
يريد إثباًتا، يريد كالًما منطقًيا، فإذا كان الكالم غري منطقي للعقل؛ 
نقبل  أن  يناشدنا مجيًعا  املقدس  فالكتاب  الكالم،  يرفض هذا  فإنه 

اهلل باإليامن.
أوضح  لقد  باإليامن،  عالقة  له  ليس  اإلنسان  عقل  الواقع،  يف 
وبنيَّ الكتاب املقدس ـ كام يف سفر رومية )17/10(: »اإليامن يأيت 
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بالسمع، والسمع بكلمة اهلل«، ـ اإليامن ال يمكن أن يكون بالعقل، 
ألن عقل اإلنسان ال يمكن أن يقبل أن اهلل خلق الساموات واألرض، 

ألنه ال يوجد أي إثبات أو أي دليل راجع إىل عقل اإلنسان.
خلق  اهلل  بأن  يؤمن  ـ  هيودي  مسيحي،  مسلم،  ـ  مؤمن  فكل 
فدليله  عقيل،  دليل  عليه  ليس  اإليامن  وهذا  واألرض،  الساموات 
واملسيحي  بالروح،  يؤمن  فإنه  باهلل؛  يؤمن  عندما  واملسلم  روحي، 
عندما يؤمن باهلل؛ فإنه يؤمن بالروح، واليهودي عندما يؤمن باهلل؛ 
فإنه يؤمن بالروح، ألن عقل اإلنسان ليس يف وسطه إيامن، فالعقل 

يريد منطًقا، يريد إثباًتا، وبالتايل حيكم عىل الواقع.
املقدس  الكتاب  يقرأ  فالذي  جًدا،  واضح  املقدس  الكتاب 
عقل  ألن  العقل..  بمجرد  وليس  اإليامن،  خالل  من  عليه  حيكم 

اإلنسان حمدود.
الكتاب املقدس يقول ـ يا أخ منقذ: »باإليامن نقل أخنوخ، لكي 

ال يرى املوت، ومل يوجد ألن اهلل نقله«.
بدون  »ولكن  اإليامن:  عن  املقدس  الكتاب  يقول  ماذا  اسمع   
بأنه  يؤمن  اهلل  إىل  يأيت  الذي  أن  إيامن ال يمكن إرضاؤه، ألنه جيب 
موجود« ، هل يؤمن بالعقل؟ ال.. بل يؤمن بالروح بأن اهلل موجود، 
وأنه جيازي الذين يطلبونه.. ألن روح اإلنسان ـ يا أخ منقذ ـ مثل 

العقل، تعلم، تفكر، ترى، وحتس بجميع األمور الروحية هلل.
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صحيفة  تتأمل  مثاًل  وأنت  منقذ  عزيزي  ـ  مرة  شعرت  هل 
وعقلك مشغول بام تقرأه ـ هل شعرت أن أحًدا وراءك، فالتفّت، 
فوجدت فعاًل إنساًنا وراءك؟ كيف شعرت هبذا؟ هذه هي الروح، 
الروح تعرف ما ال ُيعرف، ولذلك عندما يريد اإلنسان أن يعبد اهلل؛ 

فعليه أن يعبده بالروح، ألن العقل ال يستطيع أن يدرك اهلل.
فاإليامن ـ عزيزي منقذ ـ ال يأيت بمجرد القبول، يعني يمكنك 
أن تقبل بوجود خالق، وأن هذا اخلالق خلق الساموات واألرض، 
العقل يقبل هذا، ولكن هذا ليس إيامًنا، ألن اإليامن هو الثقة بأن اهلل 
الثقة  خالق الساموات واألرض، الذي خلقك وخلقني، وأعطاك 
املقدس:  الكتاب  يقول  ولذلك  تعبده،  وأن  تصيل  وأن  تتكلم  أن 
ُفلًكا  فبنى  بعد خاف،  ُتَر  مل  أمور  عن  إليه  أوحي  ملا  نوح  »باإليامن 

خلالص بيته، فبه دان العامل، وصار وارًثا للرب«.
سنة   120 بعد  ألنه  ُفلًكا،  يبني  أن  وأمره  نوح،  إىل  أتى  فاهلل 
أن  أدراين  وما  وقال:  عقله  نوح  استخدم  فلو  طوفان،  يأيت  سوف 
هذا هو اهلل؟ فلو فعل ذلك ومل يبِن الفلك؛ لفني العامل.. ألن عقل 
اإلنسان ال يستطيع أن يقبل أن إنساًنا مثل نوح يسمع صوًتا يدعي 
ُفلًكا ألين سُأغرق األرض بفيضان، فنوح  أنه اهلل، ويقول له: ابن 

آمن بروحه، وبنى الفلك خلالص نفسه وخالص الناس.
أال تعتقد - يا أخ منقذ - بأن الناس كانوا يف عرص نوح يستهزئون 
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به ويضحكون عليه ويشتمونه ويقولون: أنت جمنون، مل متطر السامء 
منذ 100 سنة، كيف تبني فلًكا يف وسط الصحراء، هل ستمطر؟ 

ولكنه متسك بإيامنه، مل يتمسك بعقله.
عىل  وحتكم  بعقلك،  متمسك  ـ  منقذ  عزيزي  ـ  اآلن  وأنت 
اهلل،  كالم  املقدس  الكتاب  هل  وتقول:  بعقلك  املقدس  الكتاب 
وهل كذا وهل كذا؟ أنت حتكم بعقلك عىل الكتاب املقدس بدون 

دليل.
ولذلك ـ يا عزيزي منقذ ـ أنا أقول لك ولإلخوة املستمعني: إن 
لدينا أحد حلَّني، أما أن تقبل الكتاب املقدس من سفر التكوين إىل 
سفر الرؤيا، وإما أن ترفض الكتاب املقدس من التكوين إىل الرؤيا، 

ال يوجد أي حل آخر.
وال تقل أن الكتاب املقدس فيه بعض احلق، ال.. إما أن تقبله 
ثالث  منذ  املقدس  بالكتاب  أؤمن  وأنا  كله،  ترفضه  أن  أو  كله 
ويسوع  فيه،  معلن  احلق  ألن  ممايت،  حتى  وسأقبله  سنة،  وثالثني 
املسيح هو كلمة اهلل والطريق واحلق واحلياة، وهذا هو املعلن عن 
املسيح يف العهد القديم )التوراة( والعهد اجلديد )اإلنجيل(، يقول 
الكتاب املقدس: »من له االبن له احلياة، من ليس له ابن اهلل، فليس 

له احلياة«.
اسمع ماذا يقول الكتاب املقدس، فهذا رس أعلنه لكم مجيًعا ـ مل 
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يكن منذ العهد القديم )التوراة( ـ اسمع ماذا يقول: »املسيح فيكم 
وحتيا  وتتكلم  تتنفس  أنت  عزيزي،  الرس  هو  هذا  املجد«،  رجاء 

باملسيح.
أكرر ذلك يا عزيزي منقذ، يف سفر أعامل الرسل يقول الكتاب 
املقدس: »ألن به نحيا، ونوجد، ونتحرك«، هذا هو شخص املسيح، 
إن آمنت به حتيا، وإن مل تؤمن ُتدان، وهذه هي كلمة اهلل املعلنة يف 

الكتاب املقدس، لذلك سمي الكتاب املقدس بكلمة اهلل.
وشكًرا إلصغائكم.


