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�لمسيحية �حلة من �لحقائق *لى �لخيا$ (١١)١٢

�لذ< قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا| عن �حلق  �لكتا^ �K0سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �لH صد| ֲדا �ملسيح �لناصر< عيسى بن مرمي � كما 8نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�لH حجَبها ّجتاK �لدين �±اسر� �خلالÇ، �بانية �لترهيب �8صحا^ صكو@ �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صوKִדا �حلالية من خال/ عملية تغي� ممتد� على تاKيخ  ��حلق �8 
 Kلتغي� تلك، �ختا� تقريًبا. فبدال من �خلو¾ [ جد�/ ال Lاية لـه حو/ عملية  �ملسيحية كله 
 �
 �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  %ّك  على  ��ختباKها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  �K0سة  �لكاتب 
 ،uلثالو�  ،�Kلكفَّا� �ملسيح،  كبنو�  هامة  مسائل  �لكتا^ �ث  هذ�  ّمت [  قد  8خر�  موضوعا� 

�ملجيg �لثا« للمسيح.
هذ� عزيز< �لقاwK باختصاK شديد هو %تو� هذ� �لكتا^ �لقيِّم: "�ملسيحية Kحلة من �حلقائق 

� �خليا/" حلضر� م��� طاهر t8د (tKه �هللا tKة ��سعة). ��8K 8سر� "�لتقو�" نشر} على 
�آل�نة   ] بشكل خط�  نشطت   Hل� �لو�سعة  �لدعاية   �
 نظر�  متسلسلة  حلقا�   Cع صفحاִדا 
�ألخ�� صوًتا �صوKً� �كتابًة ُبَعيد �لدماK �لذ< حّل - �ال يز�/ ªّل - باملسلمني ��K8ضيهم من 
ِقبل "�لدجا/".. �لقو� �ملا0ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه �8 هذ� �لكتا^ 
بيا� ُحبٍّ صا0& ¸لص للمسيح ��ملسيحيني [ �يع Ë8اg �ملعمو�K. كما 8نه Kسالة حّب \م، ألنه 
 µّبو�: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �� �أل��� أل� ُتفª ّبو�، �ماª حقيقة َمن �
يقو0هم 

�ملسيحية �حلّقة َضالَ/ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو0 بأجيا\ا �عاملها كّله 
� هد�ية K^ �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتا^ 
� �للغة �لعربية للكاتب �لسوK< �ألستا. %مد من� �إل0ل¯ ��Kجعه 

ُثّلة من 8بناg �جلماعة �ملتضّلعني [ �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

تطور املسيحية
من عا� احلقائق إ� عا� اخليال

�لفص� �لسابع
تطّور املسيحية


حد�  هي   Hل�  uلثالو� عقيد�   �

�لعناصر �ألساسية [ �لديانة �ملسيحية، 
�ملسيح  حيا�  �من  موجو�0  تكن   £
 �8 ميكن  ما  8قصى   �
� عيسى. 
يفترضه �إلنسا� هو �8 هذ} �لعقيد� 
�لصلب.  حا0ثة  بعد  تتشّكل  بد�8 
�قد مضت قر�� عد� 
� �8 8خذ� 
�لنهائية ��ملحد�0 �لكن غ�  صوKִדا 
�لقابلة للشر² ��لتفس�. �لقد مرَّ� 
[ عملية طويلة من �ملجا0ال� �خلالفية 
��لفالسفة  �لدين  Kجا/  بني  �ملرير� 
�ملسيحيني �لذين ميّثلو� خلفيا� 0ينية 

�ثقافية �تقليدية ¸تلفة.
عموًما،  �لعقيد�  هذ}  تأثّر�  �لقد 
بشكل كب�، بأساط� �تقاليد �لبال0 
 ] �ملسيحية  �ستضافت   Hل� �ملختلفة 
�لرئيسي  �لفر|   �
 �أل��.  عهو0ها 
 Kتطو �غّذ�  �عت´  �لذ<  للمسيحية 
�من  �ملسيحية  ��لفلسفا�  �لعقائد 
8صل  من  كا�  �أل�/،  تكوينها 

يهو0<. 
َظّل �ألثر �ليهو0< سائًد� خال/ �لفتر� 
�ملبّكر� من �لتاKيخ �ملسيحي. 
� تالميذ 
�ملسيح �لذين تعلمو� �فهمو� �ملسيحية 
 ] �شاهد�ها  مباشر�  عيسى  من 
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هذ�   �
 ينتمو�  كانو�  حياته،  8سو� 
�أل��ئل  �لقيِّمني  كانو�  لقد  �ألصل. 
للمسيحية áذ�Kهم �ملتأصلة [ ُتربة 
تعاليم �ملسيح �ملقدسة �طريقة حياته. 
عملية  شاهد��  �لذين  هم  كانو� 
من  ينجو  عيسى  �شاهد��  �لصلب، 

%ا�لة �غتياله �ملدّبر�.

�ألتباo �أل��ئل لعيسى
يبد� �8 �ملسيحيني �أل��ئل قد �ختلفو� 
��نقسمو� فيما بينهم بشكل جوهر< 

�8ساسي حو/ 8مرين âا: 
- طبيعة عيسى 

 Xاللتز�� Ìب  كا�   �.
 �فيما   -
بالشريعة �ملوسوية X8 ال. 

[ �ملرحلة �لثانية من تطوK �ملسيحية، 
شخصية  8هم  بولس  �لقديس  8صبح 
مركزية 8عطت �ملسيحية 
يديولوجيًة 

جديد�.
 ] جوهرية  �ختالفا�  هنا@  كانت 
�جيمس  بولس  بني  �لنظر  �جها� 
�لّتقي. ففي حني �هتّم جيمس بكنيسة 
بيت �ملقد¢ كا� بولس َيِعُظ [ �لغر^ 

�لوثنيني من غ� �ليهو0 خاّصة.
�لغربية  �ملسيحية  �لكنيسة   �Kتطو
 ] بولس،  نظرية  K±ته  خلطة  �فقا 
 �Kحني �8 �لكنيسة [ �لقد¢ تطو

على Lج �لتعاليم �لتوحيدية.

 Ebionites (�إليبونيو�)  �كا� 
 Çخلا�  µلدي�  oلنشا� فر�|  8حد 
بـ"جيمس" �هم طائفة �شُتّق �±ها 
  Ebionim (يبونيم
من �لكلمة �لعCية (
لقد  "�لفق�".   �8 "�ملسكني"   µتع�
�ليهو0،  �ملسيحيو�  هم   gهؤال كا� 
"�ملسيح  8نه  باملسيح  �عتقد��  �لذين 
�هللا).  (�بن  �ليس  فقط  �ملنتظر" 
�ملوسوية �ماٍ¢  �لشريعة  تِبعو�  �لقد 
 Çخلا� 
جنيلهم  \م  �كا�  عظيٍم، 
مثل:  ¸تلفة   gبأ±ا ��ملعر��  ֲדم 
 �8 �إليبونيني  
جنيل  �لع�Cنيني،  
جنيل 
�صف  يلي  �فيما  �لناصريني.  
جنيل 
لإليبونيني مأخو. من مصاK0 ¸تلفة:

�ملكتو^  �لكنيسة"  "تاKيخ  كتابه   ]
[ �لقر� �لر�بع �مليال0< [ �لقيصرية، 
�إليبونيني  يذكر  "يوسيبو¢"   �8 جند 
 �
 "فيسباسيا�  �لثالث:  �لكتا^   ]
 ،(Vespasian to Trajan) تر�جا�" 
قائًال:  نظرهم  �جها�  من  �يسخر 
�لسيئة  فكرִדم  من  يأ×  �±هم   �


��حلق�� عن عيسى. 
فانًيا،  بشًر�  عيسى  �إليبونيو�   Cعَت�
بالنظر  تقيًّا  Kجًال   {Kباعتبا ��حترمو} 

� 8خالقه �شخصيته. �كيهو0 فقد 
كانو� يطّبقو� حرمة �لسبت، �كذلك 
كل تفصيل جاg [ �لشريعة، �£ يقبلو� 
 Çخلال�  �8 تزعم   Hل� بوُلس  عقيد� 

باإلميا� فقط. �يتحدu �لكاتب 8يًضا 
�إليبونيني  من  8خر�  Óموعة  عن 
 g�Kلذين قبلو� فكر� �لوال�0 من �لعذ�
��لر�² �لقد¢، �لكنهم Kفضو� فكر� 
�لوجو0 �ملسبق لعيسى على �عتباK 8نه: 
"�هللا، �لكلمة ��حلكمة" �هم قد تبعو� 

جنيل �لع�Cنيني �لذ< من �ملحتمل �8 

يكو� 
جنيل م®. 
�لسبت  ªترمو�  �إليبونيو�  كا� 
كانو�  �لكنهم  �ليهو0<،   Xلنظا��

ªتفلو� بالقيامة.(١)
 .X � (R. Eisenman) يزمنا�� .K يذكر
��يز (M. Wise) [ كتاֲדما "�كتشا� 
ملفا� �لبحر �مليت" خلفّيَة �إليبونيني 
 �8 (�لصا0&  جيمس   �
 �يقوال�: 
�لصد�&) كا� Kئيس كنيسة �لقد¢ 
[ منتصف �لقر� �أل�/ (تقريًبا ٤٠-

فيما  �لذ< ±ي  �لفر|  X٦٠)، �هي 
مضى بالكنيسة �ملسيحية �ليهو0ية [ 
عن   ��Kتطو ��إليبونيو�  فلسطني، 

هذ� �لفر|.(٢)

� �جلماعة �لH تبعت جيمس كانت 

(١)
 The History of The Church, Eusebius, 

pages 90-91, Penguin 1989

(٢)
 The Dead Sea Scrolls Uncovered, R. 

Eisenman & M. Wise, p.186, Element 

Books, 1992
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١٤

 ،١٠:٢ (غالطية  باملساكني  ُتعر� 
لقب  �هو   ،(٣-٥  :٢ جيمس 
خطبة  �ملوضعني:  كال   ]  Kمذكو

�جلبل �[ ملفا� �لبحر �مليت. 
 �8 عديد�  ألسبا^  �يزمنا�  يشعر 
مبؤّلفي  شبيهني  كانو�  �إليبونيني 
قد  فهم  �مليت".  �لبحر  "ملفا� 
مو� جيمس �لصد�& ��عتقد�� �8  عظَّ
عيسى مسيحهم �لبشر<، ��8 بولس 
�لشريعة.   �
 بالنسبة   � مرتدًّ  Kقد صا
��لشريعة  �لسبت  طبقو� حرمة  �لقد 
 C8ك جيمس  �8عطو�  كب�،  �ما¢ 
�عتباK [ حني عّد�� بولس عد�ًّ� \م. 

(م® ١٣: ٢٥-٤٠) (٣)
�لنكولن)   ليه   � (باÌنت  �ير� 
 ]  Baigent, Leigh and Lincoln

 Kملسيحي"، �8 مصد� uكتا^ "�مل��
 Ebionites لتعاليم �ألساسية لإليبونيني�
��ملانيكانز   Gnostics ��ألغنوطيني 
 Sabians ��لصابئني   Manicheans

��لنسطوKيني   Mandeans ��ملانديني 
 Elkasites ��إللكاسيني   Nestorians

ناصرية  فلسفة  بأLا  ُ�صفت  قد 
�لفكر   �
 يش���  
Lم   .Nazarene

�لناصر< كما يلي:
�تعاليمه  عيسى  باجتا}  ٌه  توجُّ 
نه "

صميم  من  �لنهاية   ] ُتشتق   Hل�
من  تفصيله  مت  كما  �لناصر<  �ملَعني 

شاعته  متت   � .�ته،  عيسى  ِقبل 
يهو.�   �8 �يهو0  جيمس  ِقبل  من 
توما¢ �حاشيتهما �ملقربني. �كانت 

معتقد�ִדم كما يلي:
١- �اللتز�X �لشديد بالشريعة �ملوسوية.

٢- �العتر�� بعيسى كمسيح.
٣- �العتر�� بالوال�0 �لبشرية �لطبيعية 

لعيسى.
٤- �لعد�g للمفاهيم �خلاصة ببولس.

�Ýة Óموعة من �ملخطوطا� %فوظة 
[ مكتبة [ 
سطنبو/ �حتتو< على 
يعو0   Çنصو من  منقولة  فقر�� 
تاÎKها 
� �لقر� �خلامس �8 �لسا¢0 
�لناصر�   �
 ��ملنسوبة  �مليال0<، 
��ملكتوبة باللغة �لس�يانية، ��جد� 
غر^  جنو^  خو�ستا�   ] 0ير   ]
�لعر�&.  حد�0  من  بالقر^  
ير�� 
�لكهنة  نظر  �جها�  تعكس  �هي 
�لناصريني �لذين فّر�� من �لقد¢ بعد 
�لدماK �لذ< حل ֲדا عاX X٦٦، �هي 
تش� 
� عيسى على 8نه بشر �يؤكد 

على تطبيق �لشريعة �ليهو0ية. 
هجر 8تبا| �لقديس بولس 0ين عيسى 

�حتّولو� 
� �لعقائد �لر�مانية." (٤)

 Hل� �ملختلفة  �ملر�حل  �يع  بني  من 
�ملسيحية،  تشكيل   g8ثنا  �Kتطو
بالفلسفة  يؤمنو�  �لذين  �8لئك  فإ� 
�حدهم  ُيعَطو�   �8 ميكن  �لناصرية، 
 gفهؤال  .�Kجد�� �ق  �ألفضلية 
ُعّلمو�  قد  كانو�  �أل��ئل  �ملسيحيو� 

مع´ �ملسيحية من ِقبل �ملسيح .�ته.

�1 �لقديس بولس r
بولس  �لقديس   �8 �لو�ضح  من 
ينتمو� 
� تلك  �8نصاK مدKسته ال 
�من  منذ  فإنه  �حلقيقة   ]� �لعقائد. 
�لقديس بولس فصاعد� حني 8خذ� 
�النتشاK [ بال0 8جنبية  �ملسيحية [ 
�ملشركة  �لعقائد  8صحا^  �بني 
بد�8  �لر�مانية،  �إلم�CطوKية  ضمن 
تتأّثر بقو� فائقة بتلك �لعقائد �لوثنية 
��مليثيولوجيا�  للثقافا�  �خضعت 
�لبال0، �  �ملنتشر� [ تلك  (�لعقائد) 
نشأִדا   gنقا فأكثر عن  8كثر  �بتعد� 
بولس  �لقديس   Xقا �لقد  �ألصيلة. 
 oطاË�  ] �لتأث�  بالغ  فاعل   Kبد�
��Ëر�� �لعقائد ��ملفاهيم �ملسيحية، 
�لشخصي  طابعه  بتسريب  �.لك 
 �
 �ملبهم.   µلباط� مبذهبه   Çخلا�
بولس £ يكن من �ألصل �ليهو0<(٥)، 

٢٣٣-٢٣٤ Ç (٣)  �ملرجع �لسابق
(٤) The Messianic Legacy, M Baigent, R Leigh, H Lincoln, p. 135-138, Corgi Books
(٥) The Hiram key, Christopher Knight & Robert Lomas, p.246, Century 1996
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�£ يكن له 8< �تصا/ مباشر بعيسى، 
 - �كا�   .Xملزعو� "حلمه"  عد�  ما 
�لقو<  �لتأث�  يبد� - حتت  ما  على 

للثقافا� �ألجنبية مسبًقا. 
�على ما يبد� 8يًضا، 8نه £ يكن هنا@ 

ال �ختيا��K �ثنا� 8ماX �لقديس بولس 
âا: 
ّما �8 يدخل [ معاK@ شديد� 
��خلر�فا�  �ألساط�  من  عا£  ضد 
�إلم�CطوKية  بال0   ] �ملنتشر� 
 �8 �لسحيقة،  �أل�منة  منذ  �لر�مانية 
�لعقائد  \ذ}  �Îضع  يستسلم   �8
 Xgيتر@ �ملسيحية تتغ� �تتبد/ لتتال�
مع متطلباִדم على L8ا ليست ¸تلفة 

مبدئيا عن 8ساط�هم �خر�فاִדم.
هذ�  بولس  �لقديس  �جد  لقد 

8كثر  �لثا«   Kالختيا�
�فائدً�.  سهولة 
�تر@ �ملسيحية تتغ� 
لتتالXg مع طموحاִדم 
�لشائعة  �فلسفاִדم 
[ بال0 غ� يهو0ية. 

جيًد�  عملت  �إلستر�تيجية  �هذ} 
8عد�0  باستقطا^  جد��ها  �8ثبتت 
�لوال  �جلد0؛  �ملنضمني  من  كب�� 
.لك  ملا حتقق  �\ا�0  �لتبديل  .لك 

�ملكسب.. �لكن بأّ< Ýن؟! 
�لكن .لك �لدين، لسوg �حلظ، قد 
�لقَيم  بني  شريفة  غ�  مبنافسة  �نتهى 
�ملسيحية �لنبيلة ��ألساط� �ُملشركة. 
.لك   ] يغّير   £ بولس  �لقديس   �

�ملشركني  �\ة   g8±ا سو�  �لدين 
�هللا  يسو|،  باسم:  �بّد\ا  فقط 
يكن   £ �لقد¢.  ��لر�²  (�أل^)، 
 �Kهو [ �حلقيقة �لذ< �ختر| 8سطو
�ُملشر@  �لعاَلم   �
 �قّدمها   uلثالو�
 Kستعا� قد  بل  �ملسيحية،  باسم 

ميثولوجيا  من   uلثالو�  �K8سطو
�ملشركني �جعلها جز�gً من �ملسيحية. 
�لوقت صا�K �ملسيحية  �منذ .لك 
 gر@ �لقدمي .�ته �لكن بأ±ا هي �لشِّ

جديد� ��جو} جديد�.
�لذلك فإ� مسيحية بولس £ تنجح 
�8ساط�  �خر�فا�  عقائد  تغي�   ]
بتغي�  �نتهت  �ُملشِر@، �لكنها  �لعا£ 
مع  يتو�فق  بشكل  �ملسيحية  �حتويل 
�ملشركة.  ��خلر�فا�  �ألساط�  تلك 

. £ يستجب �جلبل لدعوته، فقد �

قّرK هو �8 يذهب 
� �جلبل!

حقيقة عيسى
كامَل  لكل شخص   �8  ] ال شّك 
��حلرية  �حلقِّ 
بني   KتاÎ  �8  ]
 �8 بولس،  مسيحية 
بـ  �ملتعلقة  تلك 
�لصا0&  "جيمس" 
�أل��ئل   gلزعما��

لقد وجد القديس بولس هذا االختيار الثا� أكثر سهولة وفائدًة. وترك املسيحية 
وهذه  يهودية.   hغ بالد   M الشائعة  وفلسفاتهم  طموحاتهم  مع  لتتالءم   hتتغ
اإلس�اتيجية عملت جيًدا وأثبتت جدواها باستقطاب أعداد كبhة من املنضمني 
�ن؟!  بأّي  ولكن  املكسب..  ذلك  حتقق  ملا  ا=ادف  التبديل  ذلك  ولوال  اجلدد؛ 

 hتغي M بولس � تنجح ولذلك فإن مسيحية 
اُملشِرك،  العا�   hوأساط وخرافات  عقائد 
بشكل  املسيحية  وحتويل   hبتغي انتهت  ولكنها 
يتوافق مع تلك األساطh واخلرافات املشركة. 
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تالميذ  كانو�  �لذين  للمسيحية، 
عيسى �ملسيح .�ته. �لكننا نريد هنا 
�لرئيسي  �لفر|   �8 على  نCهن   �8
من   gلنما�  ] �ستمر  قد  للمسيحية 
�لذين  (�ملسيحيني  �ملوحدين  خال/ 
ال يؤمنو� بالثالوu) �8بقى نفسه [ 
معز/ عن �لبد| �ملتأخر� �لH �ّلد� 
مثل  �ملسيحية  �لعقائد   ] �لتعقيد�� 
�بن  8نه  8سا¢  على  عيسى  8لوهية 
�ملو�Kثة،  ��خلطيئة   ،uلثالو�� �هللا، 
 �
 �ملا0ية  �ملسيح  �عو�0   ،gلفد���

.ä
�حليا�.. 
�لكنيسة   gساÑK نظر  �جها�   �

�لصا0&  جيمس  ُيعّد  �لذين  �أل��ئل، 
بسيطة  كانت  فيهم،   ��Kبا شخصية 
لديهم  يكن   £� �صا0قة،  �8مينة 
¸فية  مفاKقا�   �8 �0خلية  تناقضا� 

�g�K شاشة �لغمو¾ �لضبابية. 

� �K0سة تاKيخ �ملوّحدين [ �ملسيحية 
 �8 للشك،  Óاًال  يد|  ال  مبا  تؤكد، 
 Kبشعا �ملعقد�  غ�   - �هللا  �حد�نية 
�لثالوu - ظّلت هي �لعقيد� �لر±ية 
نقائها   ] �حلقيقية  �ملسيح  لكنيسة 

�ألصلي �لقدمي.
�لبحث  هذ�   �8 تتذكر��   �8 K8جو 
لتحويل  %ا�لة  ليس  �لقص�، 
غ�  8خر�  عقيد�  8ية   �
 �ملسيحيني 
عقيد� �ملسيح. بل هو ببساطة %ا�لة 

�لعو�0   �
 �ملسيحيني  لدعو�  صا0قة 
�لنقية  
� 0ين عيسى .�ته �مماKساته 
%ا�لة  
Lا  تغي�.   �8 8ّ< حتريف  من 
حقائق   �
 �خليا/  إلعا�0  ¸لصة 
بالتأكيد  هي   Hل� �ألصيلة  �ملسيحية 
�لعقل  ُترضي  ��قعية  L8ا  كما  �يلة 

��لقلب مًعا.
حو/  �ُملحاكة  �ألساط�  تكن   £  
8لفي  ملد�  عيسى،  �ملسيح  حقيقة 
8بقت �ملسيحية   Hل� تقريًبا، هي  سنة 
�ساعدִדا على �8 تظل �تبقى �تنجو 
�لعقال«  ��لتنوير  �لعقل  حتّديا�  من 
�لعلمي؛   Xلتقد� عن  �لناتج  �ملتنامي 
�العتقا0   �
 �Kجًعا  بقاÑها  �ليس 
�خلر�[ بالثالوu. بل 
� �لذ< حفظ 
حقيقة �²�K �ملسيحية مًعا هو �ا/ 
�تعاليمه.  �ملسيح  عيسى  شخص 
�ليس   - �لر�ئع  �ملقد¢  �لسلو@  
نه 
شخص يسو| �لالهو× - هو �لذ< 
 .� كا� �ّتباعه ��اللتز�X به �يًال جدًّ

�ثباته   {Cص� معاناته  كانت  لقد 
�Kفضه  �لنبيلة،  �ملُثل  8جل  من 
�ملحا�ال�  جلميع   g>جلر� �لقو< 
على  إلكر�هه  �لطاغية  �الستبد�0ية 
�لصحيحة  �ألKضية  هي  مبا0ئه  تغي� 
تز�/  ال  �هي  للمسيحية.  �حلقيقية 
�يلة �%بوبة �ليوX 8يضا كما كانت 
من قبل. لقد 8ّثر� بقو� كب�� على 

�ملسيحيني �قلوֲדم �يث L8م  عقو/ 
لني 
غال&  ظلو� مرتبطني بعيسى مفضِّ
بدًال  �ملنطقية  �لتناقضا�  عن  عيوLم 

من �النفصا/ عنه.

� عظمته �حلقيقية تكمن [ حقيقة 
 X8نه قد جتا�� �تغّلب على قو� �لظال
للقضاg عليه Kغم كونه  تآمر�   Hل�
بشر� ضعيًفا ليس 
ال. 
� �نتصاK عيسى 
�يع  فيه  يشاKكه   �8 يفخر  8مر  \و 
8بناX0� gُ. �كما نر�}، Ëن �ملسلمني، 
فهو ��حد من 8نبل 8بناKّ.� X0� gيته. 
قيم  بأسوته  �إلنسانية  َعّلم  قد  �هو 
�ملثابر� ��لثبا� [ �جه �ملعانا� ��أل£ 
 {gستسالمه �بقا� Xعد �
�لكبَ�ين. �
ثابًتا �Kسًخا حتت طحن 8سنا� �ملحنة 

جنا��ته.  �لعظمى، كا� 8عظم �8نبل 
لقد كانت س�� معاناته ��المه هي 
هو  �جعلته  �إلنسانية   �Kحر  Hل�
�ستسلم  قد  كا�  فلو  �ملو�.  يقهر 
للمو�، فإ� هذ� يعµ 8نه هر^ من 
حيا� �ملعانا� ��ثر عليها �ملو�. فكيف 
 �
ميكن �عتباK .لك عمًال شجاًعا؟ 
�لذين ينتحر�� حتت �لضغط ��ملعانا� 
�لشديد�، فإ� عملهم هذ� ُيعتC جبًنا 
للشجاعة.   Xمفهو كل  ينا[  %ًضا 
فنيل نصيبه [ معانا� �حليا� هو 8فضل 
بكث� من �لنجا� من �ملعانا� باملو�. 

�من هنا فإ� مفهوX �لتضحية �لفائقة 
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لعيسى بقبوله �ملو� من 8جل �لبشرية 
هو Óر0 نزعة عاطفية فاKغة ال ُلبَّ 

\ا!
عيسى،  عظمة   �8 ثانية،  �نؤكد 
تكمن [ تضحيته �لفائقة 8ثناg حياته، 
 ��gغر�
 حتّدته  فلقد  مبوته.  �ليس 
لتبديل حيا�  �الستسالX طو�/ حياته 
�ملعانا� ��آلالX �يا� �لر�حة ��لرفاهية. 
كا� يو�ِجه �ملو� [ كل يوX �ليلة، 
من  �عا¬   Xالستسال� Kفض  �لكنه 
جديد  من  لُيحييهم  �خلاطئني  8جل 
�ملو�  قهر  لقد  �حليا�.   �
 �يعيدهم 
بل  �ملو�،   �
 نفسه  بتسليم  ليس 
�ملو�   Xهز لقد  له.   gناËال� برفض 
قبضة ¸البه. �لو  كلّيا �قاX من بني 
K �8جًال �خر ُ�ضع [ مكانه النتهى 
برهن  فقد  �ֲדذ�  �تالشى.  �تبّد0 
كلمته  �صد&  صدقه  على  �ملسيح 

Ð08 ��0 شّك. 
�لذلك  �ملسيح،  عيسى  نر�  هكذ� 
صوته  كا�  لقد   .� جدًّ كثً��  Ëبه 

طموحاته.  �ليس صو�  �هللا  صو� 
لقد قا/ ما 8مر} �هللا �8 يقو/؛ ال 8كثر 
حياته  طو�/  �هللا  عَبَد  لقد  8قل.  �ال 
�عَبَد} �حد}، �£ َيطلب من 8ّ< بشر 
�8 ينحµ 8مامه �8 8ماX 8ّمه �8 �لر�² 

�لقد¢.
ندعو   Hل� عيسى  حقيقة  هي  تلك 
�ملسيحيني من كافة �لفر& ��لطو�ئف 

��ملعتقد�� �8 يعو��0 
ليها.

 �ستمر�1 �لدين 
Ëن نؤمن باستمر�Kية �عاملية �أل0يا�. 
��إلسالX، \ذ� �لسبب، يؤكد �يشد0 
ظاهر�  باعتباKها  �لّنبّو�   Xنظا على 
عاملية. �ألمر �لذ< يعµ �جو^ �إلميا� 
باألنبياg �يًعا. �
� Kفض ��حد من 
Kفض   �
 سيؤ0<   gألنبيا� Óمو| 
�جلميع، أل� �ملرg - [ �حلقيقة - يقبل 
�ألنبياg على 8سا¢ L8م ينحد��K من 
�ملصدK .�ته فقط. �لذلك فإ� �لتعب� 
 �8 "�الستمر�Kية" Ìب  �ملصطلح:   �8

 gشي 8نه  على  �لسيا&  هذ�   ] ُيفهم 
 Kلتطّو  - متاًما  ليس  �لكن   - مشابه 
�لرسالة،   Kبتطو نؤمن  
ننا  �حليا�. 
 Xلتقد� مع   Xgيتال مبا   Xتتقد �بأLا 
�لبشر< �لعاX [ �يع Óا/ �لنشاطا� 
�أل��  �ألشكا/   �8 �يبد�  �لبشرية. 
L8ا  Kغم  ֲדا،  �ملوحى  �أل0يا�  من 
فقد  نفسها،  �ألساسية  �لتعاليم  حتو< 
لة  �ملفصَّ �لتعاليم  من  مساحا�  غّطت 
8عد��0ً  åلت   >8 نسبًيا؛  8قّل  بشكل 
"�فعْل �ال  قبيل:  من  �أل��مر  من  8قّل 
�لتعاليم  تفعْل"، �بعد .لك منت هذ} 
�أل��مر  من   C8ك عد0   �
 تدÌًKا 
من  �8سع  Óاًال  مغّطيًة  ��ملحرما�، 
 �8 يبد�  �كذلك  �إلنسا«.   oلنشا�
 ��Kحلضا�  ]  �gجا  Hل� �أل0يا� 
 Kهو�  �
 نفسها  قدمت  قد  �لقدمية 
8قّل نسبًيا Îّص قبائل معينة �8 عشائر 
 �Kساالִדم %صوK كانت  مناطق.   �8
�ميكن  �لوقت.  مبتطّلبا�  �%د��0 
�8 توصف بشكل مناسب 8كثر بأLا 

 عظمة عيسى تكمن M تضحيته الفائقة أثناء حياته، وليس مبوته. فلقد حتّدته إغراءات 
االستسالم طوال حياته لتبديل حياة املعاناة واآلالم �ياة الراحة والرفاهية... لقد قهر 
املوت ليس بتسليم نفسه بل برفض اال�ناء له.... ولو أن رجًال آخر ُوضع M مكانه النتهى 

وتبّدد وتالشى. وبهذا فقد برهن املسيح على صدقه وصدق كلمته دون أد� شّك. 
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 �8 عشائرية   �8 َقَبلية  08ياًنا  كانت 

سر�ئيل  µقضية ب �
قومية %د��0. 
��لتعاليم �ليهو0ية ُتعتC منو.ًجا مناسًبا 

للCهنة على هذ� �ألمر. 
 Kلتطو� طبيعة  ُتلّخص   �8 �ميكن 

�لتاÎKي لأل0يا� [ شّقني �ثنني:
نس¯  �كما/  تدÌKي  توضيح   -١

للتعاليم.
 Kي من �نتشاÌK٢- �نتقا/ �حتّو/ تد

.Cمتد�0 8ك� �
8صغر 

� �الستمر�Kية ال تعµ �8 �لدين �لذ< 
�ستمّر هو  قد   X0�  �
 به  �هللا  �8حى 
�لبشر<، �8نه  .�ته [ ¸اطبة �جلنس 
موسًعا   ،Xمتقد تدÌKي  بتغّير  مّر  قد 
حقله [ �لتعاليم ��لتوّجه 
� �لنا¢؛ 
تلفة من   ̧gلكن �ملع´ هو 8نه [ 8جز��
لت حضا��K ¸تلفة  �لعا£ حيث تأصَّ
�لسما�<  �لوحي  فإ�  ��نتعشت، 
مع  تتو�كب   Hل� �أل0يا�  �ّلد  قد 
 ] لإلنسا�  �الجتماعية   ��Kلتطو�
كانت  �لقد  �لعا£.  من  �لبقا|  تلك 
على كل   ،Kتتطو �أل0يا�  �يع هذ} 

حا/، [ �الجتا} �لعاX نفسه.

sقمة �لتطو1 �لدي
 ] ظهر  �لذ<  �لدين  بأ�  نعتقد  
ننا 
�لشر& �أل�سط - من بني �يع هذ} 
Kُِبيَّ  قد  كا�   - �لدينية  �لطو�ئف 

�ُثّقف ليوّلد مثل هذ} �أل0يا� �لكب�� 
 Kللتطو �لرئيس  �لفر|   Xدæ كي 
�لديµ [ �لعا£. 
� هذ� ��ضح متاًما 
 �
 .µلدي� �لتاKيخ  من خال/ �K0سة 
��ملسيحية  �ملسيحية  تبعتها  �ليهو0ية 
بوضو²  يبني  �هذ�   ،Xإلسال� تبعها 
�ميكن  �لدينية.  �لتعاليم   Kتطو �جتا} 
هذ}   ] �لتعاليم   Kتطو 8ثر  َتقّصي 
 �
 �لسابقة  �أل�منة  من   �gبد �أل0يا� 
�أل�منة �ملقبلة، �عند .لك يتبّين عمق 
عالقة بعضها ببعض. �لذلك فإنه من 
� �8 نفهم 8نه كا� من �ملحتم  �\اXّ جدًّ
 ،K�8 ُيسفر هذ� �لتدب� �ملحكم لألمو
هذ}   Kظهو عن  فعال،  8سفر�  كما 
 ] �%كمة  كاملة   �Kبصو �لتعاليم 

 .Xشكِل 0يٍن عامليٍّ هو �إلسال
[ هذ� �لسيا&، فمن مصلحة �ليهو0 
 ��0� جا0ّ  بشكل  ªا�لو�،   �8
�ملسيح.  عيسى  â8ية  فهَم  
جحا�، 
�بسبب فشلهم [ معرفته، فإ� حالة 
�ليهو0 تشبه حالة �لكث� من �ألجنا¢ 
تاKيخ  عميًقا [  0ُفنت   Hل� �حليو�نية 
�لتطوK، �£ تعد تلعب K�0 >8 حيو< 
[ شجر� �حليا� �ملتطو�K، �لH تقتر^ 
[ منوها من قمة تطوKها. �ֲדذ� فقد 
بقيْت هذ} �ألجنا¢ Óر0 .كر� من 
 ] تعيش  تز�/  ال  �لكنها  �لتاKيخ، 
 Çا/ �جو0ها �لضيق �ملحد�0 �خلاÓ

ֲדا.

� حالة �ملسيحيني 8يًضا مشاֲדة حلالة �
يتقدمو�  �ملسيحيني  �لكن  �ليهو0، 
قرֲדم   ] فقط  ��حد�  عليهم خطو� 
�لترتيب  حيث  من   ،Xإلسال� من 
تلك  فإ�  حا/  8ية  �على  �لتاÎKي. 
�الËر�فا� عن مسلك عيسى �ملسيح 

� طريٍق منحّلة فاسد�، �لH كا� قد 
بولس، هي  �لقديس  باألصل  �بتد8ها 
8خذهم  �لطريق  فذلك  â8ية.  �ألكثر 
- [ �لو�قع - ح® 
� ما هو 8كثر 
بعًد� عن �إلسالX من �ليهو0. فاليهو0، 
من  سنة  �ال�  K8بعة  من  8كثر  بعد 
�جو0هم، قد تعّلمو� - على �ألقل - 
K0¢ �لتوحيد، �لذ< هو 8مٌر حيو< 
�بالرغم  0ين.  ألّ<  �لر�حية  للحيا� 
من هذ� �لقر^ من �إلسالX [ �لعقائد 
�ألساسية، فإ� Ýة عو�مل جتعل �ليهو0 
8كثر تصلًبا �عناK ] �0ًفضهم �لدخو/ 

[ �إلسالX بأعد�0 كب��.

� هذ} �لد�Kسة جتعلµ 8عتقد 8نه ما 
�موقفهم  تفك�هم  �ليهو0ُ   Kِّيطو  £
�ملسيح،  لفهم   >Kضر� هو  �لذ< 
Kغم �لتشابه �لعقائد< بني �لديانتني، 
��نفصاًال  بعًد�  8كثر  سيظلو�  فإLم 
لقد  �ملسيحيني.  من   Xإلسال� عن 
فقد�� 8همَّ صلة حيوية.. �هي �ملسيح 
�لرسو/  بعثة  �بني  بينهم  عيسى.. 
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للحقيقة   Kإلنكا� هذ�   �
  .� %مد 
K0جٍة   �
 قاسية  قلوֲדم  جعل  قد 
لقبو/  نفسًيا  مستعدين  جعلتهم غ� 
مستمر��  
Lم  جديد�.  Kسالة  8ية 
[ �نتظاK �ملسيح، [ حني �8 �ملسيح 
فشلهم  �بسبب  �Kحل.   gجا قد 
�حتما/  فإ�  مر�،  عليه  �لتعر�   ]
 /gيئه �لثا« يتضاÓ يا} لد�
معرفتهم 
يبد�، مكتو^  ما  على  فهم،  8كثر. 
 Kنتظا� عليهم �8 يظلو� 
� �ألبد [ 

�ملسيح [ 8حالمهم!
�8 ميّهد  �ملزَمع  �ملسيح هو  لقد كا� 
�هو   �Kًتطو �ألكثر  للدين  �لطريق 

 .Xإلسال�
بتصلب  �لقو/  هذ�  يؤخذ  8ال  Ìب 
على  نقتر²  ال  Ëن  تفكر.   Xعد�
�æا.   � 8ّ�ًال  �ملسيحية  قبو/  �ليهو0 
�خلطو� �لتالية 
� �إلسالX. فإ� هذ}، 

� حدثت، تكو� �جهة نظر 0ينية 

غاية [ �لسذ�جة.

� ما نريد �8 نش� 
ليه هو �8 �لشعب 
�لذ< قد Kفض نبًيا K �8سوًال �£ يكن 
ّ̄ K �8سو/ عا0ّ<، بل كا�  Óّر0 ن
 ] � مقّد�Kً له �8 يلعب �Kً�0 هاًما جدًّ

�لشعب  .لك  �تدKيب  تربية  مهمة 
عقلًيا ��Kحًيا، فإ� مثل هؤالg �لنا¢ 
يرفضو� نبّيهم بسبب كوLم مرضى 
من  ُيشفو�   £ �ما  �نفسًيا.  �Kحًيا 
تصحيح  يتم   £ �ما  �ملر¾،  .لك 
.لك �ملوقف �ملشوِّ} للحقيقة، فإLم 
ن¯  التبا|  �ستعد��0  8قل  يكونو� 
�لوصل  �g�K حلقة  �ختفى  قد  كا� 

�لH فقد�ها مسبًقا. 
�فيما يتعلق مبوقف �ملسيحيني، فإ� 
حقيقة   �
  gالهتد�� فقط  بإمكاLم 
 �
 عا��0  ما   �.
  � %مد  �لن¯ 
�حلقيقة ��لو�قع �خلاÇ بعيسى. فهو 
£ يكن فقط �لطريق 
� �هللا، �لكن 
 gألنبيا� �يع  ِمثَل   - 8يًضا  كا� 
�لذ<  �لن¯   �
 �لطريَق   - �آلخرين 

لقد  بعد}.  من  يأ×   �8  �Kً مقدَّ كا� 
�لوسطى  �حللقة  فقط  عيسى  كا� 
�لدين  �8ما  �لعنب.   Xكر مثا/   ]
�لذ< ميثل قمة 0ين �هللا، كا� سيأ× 
يرجع   £ ما  فإنه  لذلك  بعد.  فيما 
�ألسطوKية   �Kلصو� عن  �ملسيحيو� 
�ألكثر  �حلقيقة   �
 لعيسى،  �خليالية 
لن  فإنه  �لكرمي،  لسيدهم  �ُنبًال  Kفعة 
�لذ<  �لطريق   �
 
Kشا0هم  ميكن 

يوصله بالن¯ %مد �.
��قعية  حقيقة   � %مد  �لن¯  كا� 
K8شد� �لبشرية 
� حقائق 8خر�. 
من  بدًال  �ملسيح  حقيقة  فإ�  لذلك 
 Hل� هي  
ليه،  8ُحيل  �لذ<  �خليا/ 
حقيقة  ليعرفو�  �ملسيحيني   @Kستبا

�لن¯ %مد �.  

كان الن� %مد � حقيقة واقعية أرشدت البشرية 
إ� حقائق أخرى. لذلك فإن حقيقة املسيح بدًال 
ستبارك  ال|  هي  إليه،  أُحيل  الذي  اخليال  من 

املسيحيني ليعرفوا حقيقة الن� %مد �.  

كلِيلَـٌة عيـٍب  ُكلِّ  َعـن  الرِّضـا  ِط تُبـِدي الـَمسـاِويَاَوَعـُني  ـخْ ولِكـنَّ عـْنيَ السُّ


