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�لمسيحية �حلة من �لحقائق +لى �لخيا% (١٣)١٢

�لذ< قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا¥ عن �حلق  �لكتا�Z0 yسة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �لt صد¥ ֲדا �ملسيح �لناصر< عيسى بن مرمي � كما 8نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�لt حجَبها ّجتاZ �لدين �اسرv �خلالq ،Âبانية �لترهيب �8صحاy صكو@ �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صوZִדا �حلالية من خال/ عملية تغي� ممتدv على تاZيخ  ��حلق �8 
 Zلتغي� تلك، �ختا� تقريًبا. فبدال من �خلو[ R جد�/ ال nاية لـه حو/ عملية  �ملسيحية كله 
 �
 �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  %ّك  على  ��ختباZها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  �Z0سة  �لكاتب 
�لثالو§،   ،vZلكفَّا� �ملسيح،   vكبنو هامة  مسائل  �لكتاd yث  هذ�   R ّمت قد   o8خر موضوعا� 

�ملجي� �لثا¸ للمسيح.
هذ� عزيز< �لقاÌZ باختصاZ شديد هو %توo هذ� �لكتاy �لقيِّم: "�ملسيحية Zحلة من �حلقائق 

� �خليا/" حلضرv م��q طاهر �8د (�Zه �هللا �Zة ��سعة). ��8Z 8سرv "�لتقوo" نشرx على 
�آل�نة   R بشكل خط�  نشطت   tل� �لو�سعة  �لدعاية   �
 نظر�  متسلسلة  حلقا�   Cع صفحاִדا 
�ألخ�v صوًتا �صوvًZ �كتابًة ُبَعيد �لدماZ �لذ< حّل - �ال يز�/ ®ّل - باملسلمني ��Z8ضيهم من 
 yملا0ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه �8 هذ� �لكتا� oِقبل "�لدجا/".. �لقو
بيا� ُحبٍّ صاH &0لص للمسيح ��ملسيحيني R �يع �8ا� �ملعموvZ. كما 8نه Zسالة 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 yZ �لعاملني.

� �للغة �لعربية للكاتب �لسوZ< �ألستا. %مد من� �إل0ل¾ ��Zجعه  yقد حصل شر� نقل �لكتا�

"oللغة ��لدين. "�لتقو� R ُثّلة من 8بنا� �جلماعة �ملتضّلعني

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

اجمليء الثاني
للمسيح عيسى

 �

� تطبيق �ملالحظا� �لt قمنا ֲדا 
هنا ميكن �8 تتضح �آل�. 
� �ملسألة 
�إلنسانيني   Âخلال�� للبقا�  �حليوية 
�ملركزية   vZلصو� حو/   Zتد� �ليو� 
لعيسى �ملسيح. �لذلك فإ� من ��ا� 

� �8 نفهم حقيقته.  ��ألساسي جدًّ
ما.� كا�، �Z�0 >ّ8 لعب R حالته 
�أل�� كمسيح R �ملجتمع �ليهو0< 
 �8 ميكننا  جّدية  �بأية  �ملنحّل؟ 
�أليا�   R �لثا¸  مبجيئه  �لوعد  نأخذ 

�ألخ�v؟ 
�لÑ tب  �حليوية  �ألسئلة  هي   xهذ

�8 نعاجلها.
غ�  �ملسيح   vZصو كانت  فإ.� 
حقيقية، �كانت fر0 نتا� للخيا/ 
 Zتصّو �ملستحيل  فمن  �لبشر<، 

عو0ته �لثانية. 
على 8ية حا/، عيسى V يكن نتا� 
خيا/. كا� 
نساًنا حقيقيًّا، �بكونه 
كذلك فقط، ميكن �8 يولد - من 
 �8 ال  بشر<،  كطفل   - جديد 
�لبشر   Zفيز� ليعو0  كالشبح  يهبط 
ال  �خلياال�   xهذ مثل   �
 �لفانني. 
متت 
� حقائق �حلياv �لبشرية بصلة؛ 

اسـألوا التـاريخ..
هل عاد شخص واحد إD الدنيا 

من الذين ُزعم أنهم صعدوا إD السماء؟!!
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�خلر�فة  مع  يعيشو�  �لذين   µلنا��
عيشهم   R يستمر��  ��ألساط�، 
فرصة �م  Þة  يكو�    �8 هذ� ��0 
 �.
- 8بًد� - ليعرفو� فيها Hّلصهم، 

كا� قد جا�، �8 عندما Ñي�. 
�هللا، كما  �بن  
.� كا� عيسى حقا 
يريدنا �ملسيحيو� �8 نعتقد �نؤمن، 
��ضًعا  عظيم،  مبجد  سيعو0   �.

يديه على 8كتا� مالئكة حقيقيني. 
�لكن 
.� كانت تلك fر0 8ساط� 
�Zمانسية من نسج �ما/ �ملسيحيني 
�طموحاִדم؛ فلن ®د§ .لك 8بًد�. 
�حلَد§  هذ�  8بًد�   Vلعا�  oير لن 
�لسما�  من  هابط  ما  إلله  �لغريب 
�ملالئكة  من  جيش  مع  بشرية  ֲדيئٍة 

تساندx �تنشد له تر�نيم �لتمجيد!
مرفوضة  .�ִדا  dّد   vلفكر�  xهذ  �

��لضم�  �ملنطق   oلد  vمستنَكر

�لبشريني! 

طالقا  8سطوZية  قصة  8عجب  
nا 
لتثبيط  �خليا/   R �ختر�عها  ّمت 
 ،o8خر ناحية  �من   !µلنا�  ��Zقد
لعيسى  �أل�د<  �لفهم  ما كا�   �.

%ّل  ®ّل  فسو�  مقبوًال،  �ملسيح 
�خر  �خلياÔ سيناZيو  �لسيناZيو  هذ� 
�لبشر<  �لفهم   oلد مقبوًال  ليس 
8يًضا  مدعوًما  سيكو�  بل  فحسب 
بقوv �لتاZيخ �لدي  للجنس �لبشر< 

بأكمله. R تلك �حلالة فإننا سو� 
�ملسيح  عن  ¨تلف  ال  Hلًِّصا  نتوقع 
متو�ضًعا  
نساًنا  سنتوقع  �أل�/. 
متو�ضع مثل عيسى  يولد من 8صل 
�اليته  يبد8   �8� �أل�/،  �ملسيح 
نفسه  �لسابق   yباألسلو �لدينية 
 �
�لذ< بدx8 شبيهه. سو� ينتمي 
فلسطني،   R �ليهو0  تشبه  0ينية  فئة 
سو�� R 8خالقهم �8 ظر�فهم. �هم 
بسبب  منه -   ���Cيت�  xيرفضو لن 
0عو�x 8نه �ملصلح �ملوعو0 �لذ< كانو� 
عند  من  �م  كمخّلص  يتوقعونه 
سيبذلو�  
nم  بل  فحسب،   - �هللا 
8يًضا كل ما R طاقتهم �
مكانياִדم 

إل.الله �
هانته.
�ملسيح،   vحيا ثانية  يعيش  سو� 
 ��Z0qال��  Zباالحتقا �سُيعامل 
نفسها.  ��لغطرسة  ��لكر�هية 
�سو� ُيعا¸ ثانية ليس على 8يد< 
قومه، �لكن على 8يد< قوo معا0ية 
مشاֲדة للt عاZَضته سابًقا. �سيعا¸ 

مCيالية 8جنبية  v8يًضا على 8يد< قو
ظلها  حتت  �ِلد  قد  يكو�  متفوقة 

ِضمن شعب مستعبد.
 P.D. �8سبينسكي)   >0  {) كتب 
 qZسي با�Z صحفي - Ouspensky

حو/   - �لعشرين  �لقر�  ��8ئل  من 
 R مشاZًكا  �ملسيح   v0عو موضو¥ 

�جهة �لنظر هذx تقريًبا فقا/:

nا ليست 8بًد� فكرv جديدv تلك "
�لt تقو/ 
� �ملسيح 
.� ما ُ�لد على 
يكو�  لن  فإنه  بعد  فيما   ]Zأل�
µ8Z �لكنيسة �ملسيحية، ال بل �من 
�ملحتمل 8يًضا 8ال يكو� منتمًيا 
ليها 

شعاًعا  �لفتر��  8كثر   R� مطلًقا، 
لقوv �قدvZ �لكنيسة �ملسيحية سو� 
�يتهمونه  qنديق  8نه  بالتأكيد  ُيعَلن 

با�رطقة �ُيحر& على عمو0. 
 ،vZستنا� �ألكثر  �8قاتنا   R �ح� 
�ملسيحية  �لكنائس  بد�8  حني 
للمسيحية  عد�ئها  مالمح  بإخفا� 
 V  �
�  - �ألحو�/  كل   R �حلّقة 
سيكو�  فإنه   - فقدִדا  قد  تكن 
ممكنا عندئٍذ للمسيح �8 يعيش ��0 
��لفريسيني،  �لكتبة  �ضطها0   vِمعانا
ما، R صومعة  مكاٍ�   R فقط  Zمبا 

�Zسية." *
�لوحيد  �حلقيقي   yألسلو� هو  هذ� 
�هللا  Zسل  �يع  به  ُبعث  �لذ< 
��ملصلحني. �
� 8< مفهو� ¨الف 
هذ� هو %ض هر�� فا�q ÖZئف ال 

معÎ له.

*
 A New Model of the Univers, P.D. 

Ouspensky, p 149-150, Kegan Paul, 

Trench, Trubener & Co. Ltd, 1938.
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®د§ �0ئًما q Rمِن حتّقق �لنبو��� 
�ملتعّلقة مبجي� �ملصلحني �لسما�يني، 
هؤال�  ُيرَسل  �لذين   -  µلنا�  �8
 R يفشلو�   - �د�يتهم  �ملصلحو� 

معرفتهم. 
 µية يكو� �لنا¨Zلتا� vتلك �لفتر R
من  ُمصلحهم   vZصو َحّولو�  قد 

�حلقيقة 
� �خليا/. 
nم 
 Zظهو بتوّقع  يبد��� 
�حتّققه   Ôخيا كياٍ� 
 �8 حني   R ما0ًّيا، 
fّر0  هو  ®د§  �لذ< 
�لدي ،  للتاZيخ   v0عا

 ��0 حا0ثا   xنر� كما 
8< تغي� منذ qمِن �8/ 

مصلح ا�<. 
كا� �ملصلحو� يظهر�� �0ئًما مبظهر 
8مهاٍ�  َبشر متو�ضعني يولد�� من 
ُيعاملوnم  �0ئًما   µلنا� �كا�  َبشر، 
8ثنا� حياִדم  على 8ساµ حقيقِة n8م 
َبشر. ± تبد8 بعد موִדم بزمن طويل 
عملية �ال�ر�� عن تعاليمهم. �على 
هذ�، فإ� قبو�م ֲדد�� �سالسة 8ثنا� 

qياZִדم �لثانية يكو� مستحيًال.
�ملتدينني  هؤال�  مثل  ُيو�َجه  �عندما 
dقائق يأé ֲדا �ملصلحو� �لسما�يو�، 
�لذين يظهر�� �0ئًما كأناµ عا0يني 
متاًما  َيرفضوnم  فإnم  متو�ضعني، 

�ملر�  يتوقع  عندما   .
 �علًنا.   �Zًفو
شكًال  ليّتخذ  شبح   �8 جّني   Zظهو
ما0ًيا 8مامه، فكيف له �8 يقبل fي� 


نسا� بشر عا0< بدًال عنه؟
فشل  يّبني  �لذ<  �لسبب  هو  هذ� 
�لعاR V معرفة �ملجي� �لثا¸ للمسيح 

عيسى �لذ< قد حد§ فعًال.

�ملحتمل  �من  كب�،  qعم  هو  Zمبا 
8كثر �8 يرفضه معظم �لقر�� ببساطة. 
كيف ميكن لعيسى �ملسيح �8 يكو� 
 Vقد جا� �مضى ��0 �8 يلحظ �لعا
fيئه  ُيالَحظ   V كيف  حًقا؟  fيئه 
من ِقبل �لعاَملني �ملسيحي ��إلسالمي 

بأ�عهما؟ 
�لكث�  �حلديثة  �ألqمنة  شهد�  لقد 
�لذين  �أل0عيا�  هؤال�  8مثا/  من 
من  كث�   R مؤقتة  ��qبع  8حدثو� 

�لفناجني، �لكن 8ين هم �ليو�؟
تنتشر  �لطو�ئف  فيه  جنُد  عصٌر  
نه 
 ،vبال0 كث� R لفطر� Öبسرعة كبز�

غريبة  عجيبة  مز�عم  عن  �نسمع 
تتكرZ بني حني ��خر بأ� �ملسيح قد 
رين به.  عا0، �8 8نه قد Z8َسل �ملبشِّ

هذ� �لزعم Zمبا يكو� ��حًد� من تلك 
�ملز�عم �لسابقة. �ملا.� يضّيع صاحب 
تفك� جا0ّ �قته بأê0 تفّكر �8 تأّمل 
َيخلق  سو�  �لزعم؟  هذ�  مثل   R
هذ� بالتأكيد شكوًكا 
 �
 �يؤ0ّ<   ،v0جا
معضلٍة  مو�جهِة 

�مأq& عميقني. 
 �8 ÌZلقا� 
ننا نرجو 
حني  حالًة   Zيتصو
يكو� �ملسيح قد جا� 
تكو�  فهل  فعًال. 
عو0ته fر0 خيا/ (فانتاqيا)، �8 8نه 
 R  ]Zأل�  �
 يعو0   �8 حًقا  ميكن 
شخصه �8 من خال/ شخص يقو� 

بد�xZ �مهمته؟
هذ� سؤ�/ ال بّد من �إلجابة عليه، 
�تقدمي حّل له، لنتمكن من �إلجابة 
 vZملذكو� �ملختلفة  �لشكو@  على 

.x8عال
هل �لعاV، مسيحًيا كا� �8 مسلًما، 
هو حًقا R حالٍة نفسية �.هنية جتعله 
�لثا¸  لقبو/ �ملجي�  � �مهّيًئا  مستعدًّ
كذلك،  �ألمر  كا�   �.
 للمسيح؟ 

فبأ< شكل �بأية طريقة؟ 

ومما يبعث على احلزن أن العاl اليوم ال يريد 
أن يقبل إال عيسى اخلياp الذي l يأت مثله 
البشري.  التاريخ  مراحل  sيع   � قبل  من 
فإن  بشكل جاد،   uالدي التاريخ  أُخذ  ما  وإذا 
املرء ليجد أعداًدا كبwة من األمثلة والروايات 
الدين  رجال  أو  األديان  مؤسسي  بأن  القائلة 
بأجسادهم.  السماء   Dإ صعدوا  قد  اآلخرين 
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عندما ُينظر 
� �ألمر من �جهة نظر 
�ملسلمني ��ملسيحيني مًعا، فإ� عيسى 
مبجد   éسيأ  - سيعو0  كا�   �.
  -
من  هابًطا  ��ضحة  ��يا�  عظيم 
�لنهاZ مع مالئكة  �لسما� R �ضح 
�ملستحيل  من  يكو�  dيث   xتساند
.xا �8 يرفضو ح� ألكثر �لناµ شكًّ

�مما يبعث على �حلز� �8 �لعاV �ليو� 
عيسى  
ال  يقبل   �8 يريد  ال 
من  مثله  يأ�   V �لذ<   Ôخليا�
�لتاZيخ  مر�حل  �يع   R قبل 
�لتاZيخ  8ُخذ  ما   �.
� �لبشر<. 
�ملر�  فإ�  جا0،  بشكل  �لدي  
�ألمثلة  8عد��0ً كب�v من  ليجد 
��لر��يا� �لقائلة بأ� مؤسسي 

�أل0يا� Z �8جا/ �لدين �آلخرين قد 
صعد�� 
� �لسما� بأجسا0هم. 

 vمنتشر�  ،� جدًّ  vكث� �ملز�عم   xهذ
بشكل ��سع، dيث تبد� n8ا نزعة 

� �ختال& مثل  µعاملية تدفع بالنا
هذx �لقصص، كي يرفعو� من شأ� 
بشًر�  منهم  �Ñعلو�  �لدينيني  قا0ִדم 
��لسؤ�/ هو كيف ميكننا  خاZقني. 
 tلر��يا� �ملنقولة �ل� x�8 نرفض هذ
هي مقبولة �معتقٌد ֲדا Zمبا من ِقبل 

باليني �لناR µ �لعاV �ليو�؟ 
�ملسيحيو� �ملسلمو�، �لذين يؤمنو� 
عجيبة  �بأحد�ٍ§  �ملعتقد��   xֲדذ

غ�ها، ُيَعّد�� 8كثر من 8لفي مليو�. 
بأ<  يتسا�/:   �8  ÌZللقا ميكن   �.ً

حق ميكن أل< ��حد منهم، �8 ح� 
أل< ��حد �خر R �لعاV، �8 يرفض 
Ëّيلية  باعتباZها  �ملز�عم   xهذ �يع 

�غ� حقيقية؟
 xملسألة من هذ� ال شك �8 فحص 
للّتمكن  تأملية  �قفة  يتطلب  �لز��ية 

 Zملز�عم، باعتبا� xفِض مثل هذZ من
 Âا غ� مدعومة بالكتب ��لنصوn8
 xهذ  �
 �ملر�  ُيقا0  �حاملا  �لدينية. 
�ملمكنة  �لتفس���  من  �ملتاهة 
��لبديلة، يتضح له �8 �ملسألَة مسألُة 
تفضيالٍ� ��ختيا��Z شخصية فقط. 
± يصبح .لك لعبة 8ّ< شخص ليقو� 
 Âنصو  �8 �لدينية،  �لكتب  بتفس� 
�لتاZيخ �لدي  �ملنقو/ بصوvZ حرفية 

f �8اqية Zمزية. 
 ]Zأل�  xهذ متاهة   R 0خولنا   �
�
��ّشة من �لتفاس� �ملتناqعة �ملتضاZبة، 
.لك،  �على  هد�.   >ّ8 ¨د�  لن 

من  للخر��  ��حًد�  منفًذ�  Þة  فإ� 
�هو  �ألحا0ية،  �ملماZسا�   xهذ
 ± للقر��  �حلقائق  �نبّين  نشر|   �8
يرفضو�   �8 فيقبلو�،  �شأnم  َنَدعهم 

كما ®لو �م.
0عونا نقبل جدًال �يع هذx �ملز�عم 
- �لt تقو/ بأ� �لقاv0 �لدينيني قد 
صعد�� 
� �لسما� صعو�0ً ما0ًّيا - 
على ظاهرها. فإ.� ّمتت معاجلة 
بتفّكر  عيسى  Zفِع  مسألة 
سطحي يؤ0ّ< 
� تفس� fيئه 
�ما0ّ<   Rَحر بشكٍل  �لثا¸ 
سبب  Þة  فليس   �.
 8يًضا، 
 o8خر حاال�  نرفض  Ñعلنا 

 .Vلعا� R مشاֲדة
ملا.� نستث  حالة �لن¾ 
يليا، ��مللك 
 oلد عشر  �الث   ��ألئمة   ،Vسا
طائفة �لشيعة R �إلسال�، �8 صعو0 
�ملقدسني  �لرجا/   �8  µند��� ��ة 
يسموnم  �ما  �آلخرين  �ملشاֲדني 

بتجسيد�� 
�ية؟! 
�لذلك فمن �ملأموِ/ جتّنُب �لدخو/ 
R مثل هذx �ملحا�ال� �لعقيمة غ� 
�ملثمرv مع �8لئك �لذين يؤمنو� مبثل 

هذx �ملعتقد��. 
�يع  من  يستعلم   �8 للمر�  ميكن 
�ملصدقني  �لسذ�  �ملؤمنني  �8لئك 
باخليا/، 
.� كا� بإمكاnم �8 ير�نا 

ا، ومنتشرة  هذه املزاعم كثwة جدًّ
أنها  تبدو  ~يث  واسع،  بشكل 
 Dإ بالناس  تدفع  عاملية  نزعة 
اختالق مثل هذه القصص، كي 
يرفعوا من شأن قادتهم الدينيني 
خارقني. بشًرا  منهم  و�علوا 
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 vٍ0من عو v�8 يدلونا على حالة ��حد
�لذين  أل�لئك  شخصيٍّ  Zجوٍ¥   �8
 �
 بالصعو0  �ختفو�  قد  n8م   oير�

8عاÔ �لسما���!
للتاZيخ  ميكن  هل 
يقدِّ�   �8 �لبشر< 
على  ��حًد�  مثاًال 
عوvٍ0 جسدية أل< 
 ،Vلعا�  �
 شخص 
 >�Z �لذين  من 
صعد��  قد  n8م 
 �
 بأجسا0هم 

�لسما�؟! 
�جد   �
  - �Z8نا 
- مثاال ��حد� فقط!

 xهذ مثل  حتقق  عد�   �
 �بالنظر 
�ملز�عم بصوvZ حرفية، فإ� �ملر� Ñد 

يرفض   �8 
ما  خياZين:  8ما�  نفسه 
�ختالًقا  باعتباZها  �ملز�عم   xهذ مثل 
فقط  يقبلها   �8  �8 �8 %ض خيا/؛ 
فعل  مثلما  Zمزية  n8ا   µ8سا على 

يقدِّ�   �� لبشر�  للتا�يخ  ميكن  هل 
مثاًال )حًد على عو"ٍ! جسدية أل� شخص 
�نهم قد   �(� لذين  لعا2، من  5لـى 

صعد) بأجسا"هم 5: لسما8؟! 
��)نا - �5 ُ)جد - مثاال )حد فقط!

�لثا¸  �ملجي�  .�ته R مسألة  عيسى 
للن¾ 
يليا. 

�هكذ� يتبّين جليًّا، �8 �8لئك �لذين 
 - عيسى  �ملسيح  نز�/  ينتظر�� 

قد  �لسما�،  من   -  Rحلر�  Îباملع
�بني  8نفسهم  بني  حاجًز�  8قامو� 
ثانية،  جا�   �.
 ألنه  عيسى؛  حقيقة 
متاًما  َبشر،  fّر0   éيأ سو�  فإنه 
مثل �يع �ملصلحني 
�ملتوقَّعني  �لسما�يني 
 .xسبقو �لذين 
�ليو�  ظهر  ما   �.
�
عا0<  كشخص 
 R ُ�لد  متو�ضع، 
 ]Zبأ شبيهة   ]ٍZ8
 x0�Z8� فلسطني 
بنفس  يقو�   �8 �هللا 
به  قا�  �لذ<   Zلد��
8ثنا� fيئه �أل�/، فهل سيعامله 8هل 
تلك �ألZ[ بغ� ما كا� قد عومل 

به من قبل؟

إنـي ثـم  بدفنـك  حزنًـا  كفـى 

وكانـت فـي حياتـك لـي عظات

نفضـت تـراب قبـرك مـن يديـا

وأنـت اليـوم أُوَعـُظ منـك حيا


