
�خلـامتـة

 ،Qفيما يتعلق بالبحث ��الستقصا�
فإننا نأمل �8 نكو� قد 08ينا ��جبنا 
نتر@   �8 قبل  �لكن  ��فية.   oٍUبصو
 o0عو ُنوجه   �8 نريد  هنا  �لبحث 
�هي  �ملسيحي،  �لعا^   �
 ¹لصة 
ُبرجهم  من  �ملسيحيو�  َينـز/   �8
 �8� �ملصطنعة،  �لعقائد  من  �لعاجي 

 .oكو� �حلقائق �لو�قعية للحياUِيد
كا� عيسى �ملسيح 
نسانا كامال 
من  8كثر  يكن  �منه، �^  W سيا& 
 U8على ما قّد �

نسا�. لقد �صل 
�هللا له �8 يصل 
ليه كرسو/ خاّ~ 
مميز من عند �هللا باسم �ملسيح، �ألمر 
 Qلذ< جعله متميًز� بني �يع �ألنبيا�
منذ �من موسى 
� �من Gيئه هو.

مبهمة صعبة  ن¡  لقد كلِّف كل 
8ُنا� قد  حًقا. كا� عليهم 
صال¯ 
مهمة   �8  Jغ متاًما.   �Uً8شر�  ��Uصا
يكن   ^  .
 8صعب،  كانت  عيسى 
 W �لشائعة   Uلشر�� %اUبة  عليه 
 - عليه  بل كا�  �ملجتمع فحسب، 
تغّير   yحد�
  - .لك   �
 باإلضافة 
�لشعب  موقف   W  >Uثو�  >Uجذ

�ليهو0<. 
8تبا¶  حالة   W  yد� �كما 
�لزما�   Uمر� مع  فإ�م  0ين،  كل 
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق +لى �لخيا% (١٥)١٤

�لذ< قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا¶ عن �حلق  �لكتا�U0 Vسة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �لb صد¶ ֲדا �ملسيح �لناصر< عيسى �بن مرمي � كما 8نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�لb حجَبها ّجتاU �لدين �ºاسرo �خلال~، �بانية �لترهيب �8صحاV صكو@ �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صوUִדا �حلالية من خال/ عملية تغيJ ممتدo على تاUيخ  ��حلق �8 
 Uتلك، �ختا Jلتغي� تقريًبا. فبدال من �خلو¦ W جد�/ ال �اية لـه حو/ عملية  �ملسيحية كله 
 �
 �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  %ّك  على  ��ختباUها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  �U0سة  �لكاتب 
 ،yلثالو�  ،oUلكفَّا� �ملسيح،   oكبنو هامة  مسائل  �لكتاV �ث  هذ�   W ّمت قد  8خر�  موضوعا� 

�ملجيQ �لثاs للمسيح.
هذ� عزيز< �لقاU¾ باختصاU شديد هو %تو� هذ� �لكتاV �لقيِّم: "�ملسيحية Uحلة من �حلقائق 

� �خليا/" حلضرo م��J طاهر �8د (�Uه �هللا �Uة ��سعة). ��8U 8سرo "�لتقو�" نشرt على 
�آل�نة   W  Jبشكل خط نشطت   bل� �لو�سعة  �لدعاية   �
 نظر�  متسلسلة  حلقا�   Cع صفحاִדا 
�ألخoJ صوًتا �صوoًU �كتابًة ُبَعيد �لدماU �لذ< حّل - �ال يز�/ �ّل - باملسلمني ��U8ضيهم من 
 Vِقبل "�لدجا/".. �لقو� �ملا0ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه �8 هذ� �لكتا
بيا� ُحبٍّ صا0& ¹لص للمسيح ��ملسيحيني W �يع Þ8اQ �ملعموoU. كما 8نه Uسالة حّب �م، ألنه 
يقو0هم 
� حقيقة َمن �ّبو�، �ما �ّبو�: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �� �أل��� أل� ُتف� 

�ملسيحية �حلّقة َضالَ/ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو0 بأجيا�ا �عاملها كّله 
� هد�ية VU �لعاملني.

� �للغة �لعربية للكاتب �لسوU< �ألستا. %مد منJ �إل0ل¡ ��Uجعه  Vقد حصل شر� نقل �لكتا�

ُثّلة من 8بناQ �جلماعة �ملتضّلعني W �للغة ��لدين. "�لتقو�"

حـمد  أ هر  طا ا  ز مر ة  حلضر
( سعة ا و حـمة  ر ىل  تعا هللا  ا محه  ر )

 � د  عو ملو ا ملسيح  ا و ي  ملهد ا م  ما إل ا نا  لسيد بع  ا لر ا خلليفة  ا

انتظار قاحل عقيم



ينحرفو� تدUً£ا عن �حلقيقة فيتيهو� 
�هذ�  ��آلثا�.   Qألخطا� فلو��   W
بالضبط ما حدW y حالة �لشعب 
 W - كانو� قد حتّولو� .
�ليهو0<. 
من   ��Uصا�  - �ملسيح   QيG �من 
�لناحية �لو�قعية 8مو�ًتا �Uحًيا. �كا� 
 �Uًلسما�ية قد 8صبح غو� oحليا� Qما
قلوًبا   tQ�U� تاUًكا  �نفَد  لديهم 

متحجرo ميتة. 
�هللا  كلَّف   bل� �ملهمة  �كانت 
 oֲדا عيسى هي �8 �ّو/ �ليهو0 مر
 Vقلو  >�.  Q8حيا بشر   �
 ثانية 
ينابيع  فيهم  ُيفّجر  نابضة، ��8  حية 
 oللطف �لبشر<. تلك كانت معجز�
عيسى �لb 8جنزها؛ �W .لك كانت 

تكمن عظمته.
�إلسـالمي  ��لعـاملَا�  �آل�، 
 sلثا� Qملسيحي ينتظر�� مًعا �ملجي��
ينسيا  8ال  عليهما  عيسى،  للمسيح 
يكو�   �8 بد  ال  �ملوعو0  عيسى   �8
ناحية  من  نفسه  �أل�/  عيسى  هو 
�ألسلوV ��ملهمة. �لكن كا� على 
هذ� �ملسيح، �سب نبو��Q مؤسس 
�إلسال� حضرo سيدنا %مد �، �8 
عا^   W ليس   sلثا� Gيئه   W َيظهر 
 �8� �إلسال�،  بل W عا^  �ملسيحية 
 �8 عليه  كا�   bل� �لعظيمة   oملعجز�
يأÊ ֲדا، هي .�ִדا �لb ّمتت على يد 

 oملر� tهذ W عيسى من قبل؛ �لكن
مسلمي   Vقلو 
صال¯  عليه  كا� 

 .Jلزمن �ألخ�
 tتؤيد  ،sلثا� ملجيئه  �لفهم،  هذ� 
لرسو/  8خر�   �ٌ�Qنبو  -  oبقو  -
حا/  بأ�  تنبأ  فقد   .� %مد  �هللا 
�ملسلمني، W �أليا� �ألخoJ، ستكو� 
 oمشاֲדة متاًما حلا/ �ليهو0 خال/ فتر
�لنعل  حذ�  �تفّسخهم،  �Þال�م 

بالنعل. 
فإ�  .�ته،  هو  �ملر¦  كا�  فإ.� 
.�ته  هو  يكو�   �8 £ب  �لعال� 
يعو0   �8 �ملسيح  على  كا�  8يًضا. 

� �لعا^ باألسلوV �ملتو�ضع نفسه، 
�Uحه   W �لكن  شخصه   W ليس 
قد  ما  بالضبط  �هذ�  �شخصيته، 

حدy �حصل. 
�لسما�يني  �ألشخا~   Qهؤال �

�لثوUيني يولد�� �0ئًما بَشًر� عا0يني، 
�يعيشو�  مهمني   Jغ� متو�ضعني 

 ¦Uأل� ��Uلتو�ضع. �هم يز�� oحيا
ثانية بشكل �Uحي باألسلوV نفسه 
متاًما، �ُيعاَملو� 8يًضا باإلÌا/ نفسه 
��لo0�C ��أل.�، ��لعد�Q �ملتعصب. 
على  8بًد�  بسهولة  ُيميَّز��  ال  �هم 
�8م �ملمثلو� �حلقيقيو� للذين قد مت 

�لوعد مبجيئهم.
 tUظهو W للمسيح yما حد �

 �Uًأل�/ على 8يد< �ليهو0، كا� مقّد�
 tله ثانية 8يضا، �لكن هذ y�8 �د
�ملرo على 8يد< �ملسلمني ��ملسيحيني 

�لذين كانو� يتوقعو� عو0ته. 
 Jلتوقعا� �ملشوَّهة .�ִדا �غ�  �

�حلقيقية �ملتعلقة بالطريقة �لb سيعو0 
فيها 
� �ألU¦، ��ألهد�� �لتخّيلية 
نفسها �لb كا� ُيتوقع منه �8 ُيتابعها؛ 
�لو�قعية   Jغ .�ִדا  �لنظر  ��جها� 
كما   ¦Uأل� على  �إلجنا��ته  أل�0ئه 
كانت قد ُعرضت من ِقبل �لشعب 
�ليهوW >0 �من عيسى �ملسيح، كا� 

١٥
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وناظرين إ_ الوراء اآلن، eد املرء نفسه z موضع 
أفضل كي يفهم فشل اليهود z معرفة مسيحهم. وُميكننا 
�ن أن نفهم بسهولة مشكلتهم الصعبة، وأن نأخذ من 
مأساتهم درًسا وهو أن فهمهم احلرz لكتبهم قد ضللهم. 



ال بّد �8 يعيدها �يكرUها �ملسلمو� 
 .sيئه �لثاG Q8ثنا

�لتاUيخ  كا�  فقد  �لشكل  �ֲדذ� 
يعيد نفسه.

 Qآل�، £د �ملر� Q�Uلو� �
�ناظرين 
نفسه W موضع 8فضل كي يفهم فشل 
�ليهوW 0 معرفة مسيحهم. �ُيمكننا 
مشكلتهم  بسهولة  نفهم   �8 Þن 
مأساִדم  من  نأخذ   �8� �لصعبة، 
U0ًسا �هو �8 فهمهم �حلرW لكتبهم 

قد ضللهم. 
مسبًقا،  كله  .لك  ناقشنا  قد 
�لكننا نشJ هنا ثانية 
� هذt �ملسألة 

تأكيًد� على Ì8يتها.  
�دy �0ئًما W تاUيخ �ملصلحني 
�لذين  �لنا�   �8 �ملنتَظرين،  �لدينيني 
معرفتهم   W يفشلو�  ينتظر��م 
عند Gيئهم W 8غلب �ألحيا�، أل� 
خطأ.  �ُتفهم  ُتقر8  Gيئهم  عالما� 
فاحلقائق ُتجعل 8ساطJ! ��ملجا��� 

تؤخذ على حرفيتها!
�لقصة   Uتكر� تقريًبا  مت  �لقد 
نفسها W �من �ملجيQ �لثاs للمسيح 
�ملوعو0 �لذ< هو حضرo م��J غال� 
�8د �لقا0ياs �؛ فاليهو0 كانو� 
للن¡  �ملوعو0  �لنـز�/  ينتظر�� 
�ملسيح،  �من   W  Qلسما� من  
ليا� 
�كذلك W هذ� �لزما�، فإ� شخًصا 

 tما 8يًضا ما ��/ هبوطه متوقعا »سد
هو   oملر�  tهذ �لكن   ،Qلسما� من 

�ملسيح .�ته.
 �8 �ملسيح  يتوقعو�  �ليهو0  كا� 
يأÊ مكلَّال باملجد، �كانو� يتوقعونه 
من  جديد  عهد   �
 يأخذهم   �8
�ظهوUهم  �هيمنتهم  سيطرִדم 
�لر�ما�.  8سيا0هم  على  �تفوقهم 
حّطم  قد  �لناصر<  �ملسيح  �لكن 
ظهر  حني  �لتوقعا�؛  تلك  مبجيئه 
 oUعن �لصو � 8خ�Jً بصوoU بعيدo جدًّ
�لb توّقع �ليهوG 0يئه فيها كمسيح 
 bل�  oUلصو� تلك  ينتظر�نه.  كانو� 
كانو� يتمسكو� ֲדا بعزo �شدo على 

مد� قر�� طويلة.

� 8حد�ًثا مشاֲדة بشكل صاعق 
�ملوعو0  �ملسيح   QيG عند  حدثت 
غال�   ��Jم  oحضر شخص   W

� �لد�U �لذ< لعبه  .s�8د �لقا0يا
خصومه هو .�ته - �ألºاQ فقط هي 
�ملسلمو�  قا�  فقد  �ختلفت.   bل�
 U�0َ تبّنو�� Qملسيحيو� على �لسو���
�العتر�ضا�  عيسى.  �من  �ليهو0 
هو  �العتر�ضا�  �منطق  .�ִדا،  هي 
قد  تعا�  �هللا  فإ�  .لك  �مع  .�ته. 
 qح �ملتو�ضع  �لرجل  هذ�  عامل 
 oبآيا� 8عظم مما 8ظهر لتأييد �ُنصر
 W  tساعد� �لسابق؛  �لعصر  مسيح 

نشر Uسالته بسرعة 8كW� C 8عد�0 
�لبال0  عد0  حيث  من   Jبكث 8عظم 

�W �يع قا��U �لعا^. 
تلك هي �حلقائق �لb تتكلم عن 
�لذين  أل�لئك  فقط  �لكن  نفسها، 

يسمعو�. 
تتضح   bل� �حلقائق  هي  تلك 
�تسطع مع مر�U �لوقت 8كثر فأكثر، 
�لكن فقط بالنسبة 
� �8لئك �لذين 

يهمهم �8 ُيشاهد��.

� U ¯�Uسالة �ملسيح ال [تلف 
W سيا& �ملو�قف �ملعاصرo للمسلمني 
فقط  سيفَهم  �لكن  ��ملسيحيني. 
عيو�م  ُيغمضو�  ال  �لذين  �8لئك 

عنها.
0عونا W �لنهاية نذّكر �ملسيحيني 
 o0عو ينتظر��  �لذين   - ��ملسلمني 
 - قر��   oعد منذ  �ملسيح   Uظهو
 ��Jم oتنّبأََ ֲדا حضر bبالكلما� �ل
�ملسيح   �  sلقا0يا� �8د  غال� 
 oJألخ� �أليا�   W �هللا  من   yملبعو�

حيث يقو/:
ينـز/  لن  8نه  جيًد�  "�علمو� 
من �لسماQ 8حٌد. 
� �يع معاUضينا 
ميوتو�،  سو�  �ليو�  �ملوجو0ين 
�لكن لن ير� 8حد منهم عيسى �بن 
مرمي نا�ًال من �لسماQ 8بًد�، Á ميو� 
�لذين Pلفو�م، �لكن لن  �8ال0هم 
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ير� 8حد منهم 8يًضا عيسى �بن مرمي 
�8ال0  ميو�   Á  ،Qلسما� من  نا�ًال 
ير��  لن  8يًضا  �لكنهم  �8ال0هم، 
�بن مرمي نا�ًال من �لسماQ. �عندئذ 
�لقلَق،  قلوֲדم   W �هللا  ُيلقي  سو� 
قد  �لصليب  غلبة  8يا�   �8 فيفكر�� 
متاًما،  تغيَّر  قد  �لعا^   �8� �نقضت، 
ينـز/   ^ مرمي  �بن  عيسى  �لكن 
 Qلعقال� يتنّفر  سو�  فحينئذ  بعد؛ 
�لعقيدo 0فعًة ��حدo، �لن   tمن هذ
ينتهي �لقر� �لثالث من هذ� �ليو� 
ال 
�لشديد��   Øلقنو�� �ليأُ�   Ûيستو�
على كل من ينتظر عيسى �بن مرمي، 
مسيحيًّا،   �8 مسلًما  كا�   Qسو�
�لباطلة."   oلعقيد�  tهذ فJفضو� 
�خلز�ئن  �لشها0تني،   oتذكر)

�لر�حانية � ٢٠، ~ ٦٧)
 qح تنتظر��   �8 ميكنكم  لذلك 
سو�  �هم  جديد،  جيل  يولد 
 Êهم �يأUُيفنو� 8عما  qينتظر�� ح
تستمر  �Uمبا  جديد.  جيل  بعدهم 
حالة �النتظاU هذt حq �اية �لزما�، 
 t�8 مسيًحا ما لن يهبط »سد Jغ

 .Qمن �لسما
�8لئك  فإ�  حا/،  كل  �على 
�لذين �لمو� بأ� عيسى نفسه هو 
سو� يعو0 شخصًيا لن ير�� حلمهم 
ألنفسهم  يبنو�  �لرمبا  8بًد�.  يتحقق 

حائط مبكى �خر، كما فعل �ليهو0 
سنة.  �ال�  ثالثة  من  8كثر  منذ 
ֲדذ�  U°�سهم  يضربو�   �8 �ميكنهم 
�حلائط، �لكن سو� �دy معهم 
8يًضا ما حدy مع �ليهو0. فهم لن 
ير�� مسيًحا هابًطا من �لسماU Qغم 
جيل.  بعد  جيًال  �عذ�ֲדم  بكائهم 
�ملستقبلية  توقعاִדم  �م  ُتنِجز  �لن 
عن �ملسيح شيًئا 
ال فر�ًغا �خو�Qً ال 

ينتهيا�.

نه النتظاU قاحل عقيم حًقا! 

�8ما بالنسبة 
� �ملسيحيني �لذين 
�بن  هو  �ملسيح  بأ�  يا  جدِّ يعتقد�� 
 �8 لنا  فاºحو�   Wحلر�  Çباملع �هللا 
 tֲדذ  ãلنقا�� �لبحث  هذ�  ُننهي 
�لكرمي  �لقر��  من   oUملُنِذ� �لكلما� 
بعثة  من  ��د�  عن   yتتحد  bل�
يقو/   ،� %مد  �لكرمي  �لرسو/ 
َقاُلو�  �لَِّذيَن   Uََ�ُيْنِذ﴿ �جل:  عز  �هللا 

�تََّخَذ �هللا َ�َلًد� * َما َلُهْم به ِمْن ِعْلٍم 
َتْخُرُ�  َكِلَمًة  َكُبَرْ�  آلَباِئِهْم  َ�ال 

ْ� َيقولو� ِ
ال َكِذًبا﴾ ِ 8َْفَو�ِهِهْم  ِمْن 

(�لكهف ٥ - ٦).

---------
 tهذ بنشر  �لكرمي   ¾Uلقا� 8يها  هكذ� 
�حللقة �ألخoJ من هذ�  �لكتاV �لقيِّم نكو� 
قد �8فينا بالعهد �لذ� 8خذناt على 8نفسنا 8ال 
نشطت   bل� �لو�سعة  �لدعاية  على  �لر0  �هو 
 oًUصوًتا �صو oJآل�نة �ألخ� W Jبشكل خط
�كتابًة ُبَعيد �لدماU �لذ< حّل - �ال يز�/ �ّل 
"�لدجا/"..  ِقبل  من  ��U8ضيهم  باملسلمني   -
�حلق،  للمسيح  �خلالص  حبنا  عن  
عر�بنا �
�أل���   �� قد  8نه  �حلقة. خصوصا  ��ملسيحية 
حّرفها  من  َضالَ/  �حلّقة  �ملسيحية  ُتف�  أل� 
 �
 كّله  �عاملها  بأجيا�ا  �لتعو0  �ضّيعها، 

هد�ية VU �لعاملني.
�للهم باW @U �لر�¯ �لطاهرo ملؤلف هذ� 
�لكتاV حضرo مر�� طاهر �8د ���Uه �Uة 
يا  لوجهك  خالصا  �لعمل  هذ�  �تقبل  ��سعة 

VU �لعاملني.

١٧

اجمللد الثامن عشر، العد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل ٢٠٠٦ م

وعلى كل حال، فإن أولئك الذين rلمون بأن عيسى 
نفسه هو سوف يعود شخصًيا لن يروا حلمهم يتحقق 
أبًدا. ولرمبا يبنون ألنفسهم حائط مبكى آخر، كما فعل 
اليهود منذ أكثر من ثالثة آالف سنة... فهم لن يروا مسيًحا 
هابًطا من السماء رغم بكائهم وعذابهم جيًال بعد جيل.


