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الشبهة

الرد

كجلعجدة كعجدة المشككين المسلمين الذين يؤمانون بجلوحى المالئي الحرفي أي مالك يانق من لوح
حيري ويملي بجلحرف الانبي ،ولهذا المشكك حرفي ويتوقع ان البشيرين يكتبون ك كلمه سمعوهج
من المسيح حرفيج ولكن هذا غير صحيح فهم بقيجدة الروح القدس يكتبون المعاني الهجم في كالم

رب الميد ألانهم لو كتبوا ك كلمة قجلهج وك معيزة فعلهج لمج اتسعت الكتب وهذا مج قجله الكتجب
المقدس انصج
إانيي يوحانج 25 :21
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الوحي في المسيحية يختلف عن ذلك تمجمج فهو ليس وحي امالئي ولكانه تفجع بين روح هللا
القدوس وريجل هللا القديسين الذين يكتبون الوحي مسوقين بجلروح القدس فك مانهم يعبر بأسلوبه
ولكن الروح القدس ييع تعبيراتهم صحيحه لهوتيج ودقيقه في المعاني وليس الحرف لن الحرف
يقت ولكن الروح يحيي
فجألربعة اانجيي هي كتجبجت موحي بهج من هللا لم يلغي فيهج هللا شخصيتهم ولكن قجدهم ول يويد
عاندانج فكرة المالء الحرفي التي تلغي فيهج شخصية الكجتب وتيعله مث الحيجر .فهم كتبوا بفكرهم
سجقين بجلروح القدس ولهذا تعبيراتهم تختلف بجختالف اسلوب ك كجتب ولكن تتفق في المعاني
والمضمون والروح.
بمعانى أن ممكن أحدهم يانق كالم المسيح بأسلوب المخجطب والثجاني بأسلوب الغجئب والثجلث
بأسلوب شرحي ول يقول أحد أن هذا تحريف.

مثجل :لو عمجد قجل "أانى ذاهب ألستريح" فلو قلت عمجد قجل اانه ذاهب ليستريح .ولو قلت عمجد
قجل "أانى ذاهب ألستريح" او لو قلت عمجد قجل اانه ذاهب ليأخذ بعض الراحة .أو لو قلت إن عمجد
قجل "أانى ذاهب ألستريح" ألانه ميهد .لن يقول أحد عانى أانى محرف
اإلشكجلية أن كتب الفقه التي يؤمن بهج المشككين تشرح هذا رغم اانهم يؤمانوا بجلوحي الحرفي
المالئي.
اوضح اانواع انق األحجديث (من الفقه)
الكتب» كتجب الحجوي الكبير» كتجب أدب القجضي» القول في التقليد» فص األصول الشرعية»
فص السانة» فص القول في أحوال الرواة.
فص  :القول في أحوال انق السمجع
 :وأمج الفص الخجمس في انق السمجع  :فللراوي في انق سمجعه أربعة أحوال
 .أحدهج  :أن يروي مج سمعه بألفجظه وعلى صيغته
 .والثجاني  :أن يروي معانجه بغير لفظه
 .والثجلث  :أن يانقص مانه
والرابع  :أن يزيد عليه
فأمج الحجل األولى في روايته للفظ الحديث على صيغته فال يخلو مصدره من أن يكون ابتداء أو
يوابج
فجن كجن ابتداء وحكجه بعد أداء األمجانة

وان كجن يوابج عن سؤال فعلى ثالثة أضرب
أحدهج  :أن يكون اليواب مغانيج عن ذكر السؤال
والضرب الثجاني  :أن يفتقر اليواب إلى ذكر السؤال
 :وأمج الحجل الثجانية  :أن يروي معانى الحديث بغير لفظه فهو على ثالثة أضرب
أحدهج  :أن يكون في األوامر والانواهي
الضرب الثجاني  :أن يكون في انق كالم قجله بألفجظ ويكون الكالم محتم األلفجظ أو خفي المعانى
والضرب الثجلث  :أن يكون المعانى يليج غير محتم
وأمج الحجل الثجلثة  :أن يانقص من ألفجظ الخبر  :فهو على ثالثة أضرب
أحدهج  :أن يصير البجقي مانه مبتو ار ل يفهم معانجه فال يصح ذلك مانه  ،وعليه أن يستوفيه ليتم
 .فجئدة الخبر
والضرب الثجاني  :أن يكون البجقي مفهومج لكن يكون ذكر المتروك يويب اختالف الحكم وعليه أن
يستوفيه ليتم فجئدة الخبر
والضرب الثجلث  :أن يكون البجقي مانه مفهوم المعانى ومستق الحكم
وأمج الحجل الرابعة  :وهو أن يزيد في الخبر فهذا على ثالثة أضرب
أحدهج  :أن تكون الزيجدة شرحج للحجل
والضرب الثجاني  :أن تكون الزيجدة تفسي ار لمعانى الكالم
والضرب الثجلث  :أن تخرج الزيجدة عن شرح السبب وتفسير المعانى فمج هي إل كذب يسير

وايضج في الدب الشرقي والغربي الانق بجلمعاني يجئز
وانق الخبجر اانواع
 1يانق الخبر بجللفظ
 2يانق الخبر المعاني
 3يحزف بعض لفظ الخبر الغير مؤثر في المعاني
 4يزيد الراوي علي اللفظ لتفسيره
 5ذكر يزء من الخبر لو كجن يحتوي على يزئين مستقلين فيقتصر على أحدهمج
 6يصرف اللفظ عن ظجهره الي ميجزه

إذا الانق الخبر ل ييب ان يكون حرفي حسب مقجييس المشككين ولكن من اليجئز ان يكون يقدم
المعاني او يقدم الخبر انجقص لن المعاني واضح
والمبشرين متي ومرقس ولوقج ويوحانج ك مانهم يقدم بأسلوبه المعاني الذي قصده السيد المسيح
ولكن المالحظ ان مرقس البشير يتكلم بجختصجر فيختصر اقوال المسيح ويركز على شرح المسيح
القوي فهو يركز على معيزات المسيح القوية ولوقج البشير يركز على معجاني الذبيحة والخالص
فيقدم معجاني اقوال المسيح أكثر

امج متي البشير فهو يركز على المسيح بجانه مسيج الانبوات المخلص ابن الانسجن ألانه يكلم اليهود
بلغة وأسلوب اليهود فلهذا المور المتعلقة بلقب ابن الانسجن كجن يشرحهج بجلتفصي ويحجفظ على
ان يانق كالم المسيح لفظج على قد المستطجع وليس المعاني فقط مع بعض الشرح أحيجانج لتوضيح
اانطبجق الانبوات ولهذا انيد اانه يانق لانج اقوال المسيح في الموعظة على اليب لفظج وليس فقط
المعجاني كمج قدم لوقج البشير او الملخص كمج قدم مرقس البشير
الشيء الخر الهجم وهو ان متي البشير كجن ييمع اقوال المسيح اللفظية (لوييج) وكتبهج بجللسجن
العبري وهذا مج قجله البجء على سبي المثجل
القديس بجبيجس ( )130 – 60تلميذ القديس يوحانج وزمي القديس بوليكجربوس
العبرية (او بجللسجن العبري) ،استخدمهج المبشرون
متي وضع "أقوال يسوع" (لوييج) بجللغة
ّ
فلو كجن المطلوب هو فقط بعض أقوال المسيح لفظيج لمج كجانت هانجك الحجية الى األربع اانجيي .
وكجن اانيي واحد يكفي ولكن لو كجن حدث هذا كجن هانجك مشكلة في فهم المعجاني الروحية الرائعة
فمثال لمج كانج حصلانج على اانيي متى الذي ذكر اقوال المسيح وأيضج شرح عالقة هذه القوال
بانبوات العهد القديم والمفهوم اليهودي وابن الانسجن لهج ولمج كانج حصلانج على اانيي مرقس الذي
أيضج انق لانج ملخص اقوال المسيح ولكانه شرح لانج زاوية أخرى هجمة وهي قوة المسيح األسد
وأيضج لمج كانج حصلانج على اانيي لوقج الذي شرح أكثر ووضح لانج المسيح الذبيح ولمج كانج حصلانج
على اانيي يوحانج الذي شرح الوحي على لسجانه معجاني روحية عميقة يدا

وأيضج لمج اانطبقت انبوة حزقيجل الانبي الذي تانبأ عن األربع اانجيي في اول اصحجح وكالمه عن
الربع كجئانجت حية بأربع زوايج

مج يقوله المبشرين في هذا العدد
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متى البشير يانق الموقف غجلبج بتفصي مع وضع فقط بعض الشروحجت القليلة بقيجدة الروح
القدس ويذكر انص كالم الرب يسوع المسيح وبخجصة اانه يكلم اليهود فيانق تعبيرات المسيح التي
يفهمهج اليهود فيقول ابى الذي في السمجوات
أمجم أبي فجلمعانى أيهج اآلب هؤلء صجروا يزء من يسدي ،إذا هم صجروا أبانجء لألب من خالل
المسيح وهذا يفهمه اليهود ييدا

امج لوقج البشير الذي يكلم اليوانجن عن الذبيح الحقيقي الذي هو خالص العجلم
أانيي لوقج 12
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يقول لوقج البشير انفس التعبير ولكن ألانه يكلم اليوانجن ل يقول ابي الذي في السمجوات ولكن يقول
امجم مالئكة هللا ليوضح أانه المسيح الذبيح والمصجلح به انانجل المصجلحة وصجر لانج شركة مع
السمجئيين وانانضم معهم وأيضج عاندمج يانزل من السمجء في ميد أبيه مع المالئكة ِّ
القديسين في
انهجية هذا العجلم ،حيث يكل المعترفين به الحقيقيين .هذا يفهمه اليوانجن أكثر.

هذا في الحقيقة يؤكد ان الربعة هم شهود عيجن وك مانهم بقيجدة الروح القدس يانق مج لحظة
بطريقة انيدهج تكميلية رائعة ولو كجانوا يانقلوا من مصدر واحد لويدانج كالمهم متطجبق ولمج كجن
هانجك حجية للتكرار ولكن هانج انيد شهجدات شهود عيجن تكميلية وتوضيحية أكثر
وأيضج يستخدم اسم هللا بدل ابي الذي في السمجوات ألانه يكلم اليوانجن وليس اليهود.
ل يويد تانجقض لن التانجقض لو كجن أحد المبشرين قجل شيء والثجاني قجل عكسه ولكن ل انيد هذا
الحقيقة لو حسب مج يدعي المشككين ان الانسجخ يحرفون لييعلون الانجيي متشجبهة هذا العدد
يؤكد عكس كالمهم لن لو الانسجخ يفعلون هذا لويدانج تعبيرات المبشرين متطجبقة ولكن هانج انيدهج
متكجملة وليست متطجبقة وانيدهج تانجسب المكتوب إليهم من يهود ويوانجن ورومجن والعجلم
والمبشرين لم يانقلوا من مصدر ول غيره ب ك مانهم ذكر مج راه بعيانه وكجن شجهد عيجن عليه

وقجده الروح القدس ليشرحه .لو كجن المبشرين يانقلون من بعضهم او كمج قي متي ولوقج

يانقلون من اانيي مرقس او كمج يدعي البعض هم الثالثة يانقلون من مصدر اسمه كيو
لكجانت هذه العبجرة تتطجبق بيانهم هم الثالثة ولكن اختالف اسجليبهم الشخصية في التعبير
مع تطجبق الفكر تؤكد ان لم يانق اي مانهم من الخر او عدم ويود المصدر الوهمي الذي
يسمي كيو واانمج مصدر واحد وهو ارشجد الروح القدس لكتجب الانجيي
ويؤكد المفهوم المسيحي للوحي (الذي ل يفهمه المشكك فيقول هذه الشبهجت) بجن الوحي
ل يلغي شخصية الكجتب فك كجتب للوحي يعبر بأسلوبه ولكن مسوق من الروح القدس
فيعبر بأسلوبه ولكن تعبيرات لهوتية دقيقه بإرشجد الروح القدس
المبشرين لم يخترعون هذا الكالم ولكن هم يخبروا وهذا الخبر انقلوه عن الرب يسوع المسيح ولك
مانهم انقله بأسلوبه بمج هو مانجسب لغرض الانيي بوحي الروح القدس

واخي ار المعاني الروحي الذي قدمه الرب يسوع المسيح
من تفسير ابوانج تجدرس يعقوب واقوال اإلبجء
ألانك أن اعترفت بفمك بجلرب يسوع ،وآمانت بقلبك أن هللا أقجمه من األموات ،خلصت" (رو :10
 .)9لقد وضح ّسر المسيح في هذه الكلمجت بطريقة رائعة.
أول ك شيء من وايبانج أن انعترف بأن البن المولود من هللا اآلب ،البن الوحيد الذي من يوهره،
هللا الكلمة ،هو رب الك  ،ليس كمن انجل الربوبية من الخجرج ب ُتانسب له بكوانه الرب بجلحق

بجلطبيعة ،كمج اآلب أيضج .ثجانيج يليق بانج أن انؤمن بأن هللا أقجمه من األموات ،بمعانى أانه إذ صجر
إانسجانج تألم في اليسد من أيلانج وقجم من األموات ،لذلك كمج قلت البن هو الرب ...هو وحده الرب
بجلطبيعة بكوانه هللا الكلمة فوق ك خليقة .هذا مج يعلمانج إيجه الحكيم بولس ،قجئال " :ألانه وان ُويد
مج ُيسمى آلهة سواء كجن في السمجء أو علي األرض كمج يويد آلهة كثيرون وأربجب كثيرة ،لكن
لانج إله واحد اآلب الذي مانه يميع األشيجء وانحن له ،ورب واحد يسوع المسيح الذي به يميع
األشيجء وانحن به" ( 1كو ...)6-5 :8
من يعترف بجلمسيح أمجم الانجس أانه هللا الرب ،يعترف به أمجم مالئكة هللا ولكن أين؟ وكيف؟ واضح
أانه في ذلك الوقت عاندمج يانزل من السمجء في ميد أبيه مع المالئكة ِّ
القديسين في انهجية هذا
العجلم ،حيث يكل المعترفين به الحقيقيين الذين لهم اإليمجن األصي غير المتردد ...هانجك تتألأل
يمجعة الشهداء ِّ
كرموا المسيح بصبرهم ،ولم
القديسين الذين احتملوا اليهجد حتى بذل الدم ،وقد ّ
يانكروا المخّلِص ،ولم يكن ميده غير معروف لديهم ،ب وقدموا ولءهم له .مث هؤلء يمدحهم
القديسون الذين يميدون المسيح مخّلِص الك من أي الكرامجت التي يهبهج ِّ
المالئكة ِّ
لقديسيه
والتي يستحقوانهج .هذا مج يعلانه المرت " :تخبر السمجوات بعدله (ببره) ،ألن هللا هو الديجن" (مز
 .)6 :50هذا هو انصيب المعترفين به.
أمج البقية التي يحدته واستهجانت به فستانكر ،عاندمج يقول لهم كمج سبق فقي بأحد األانبيجء قديمج:
"كمج فعلت ُيفع َبك ،عملك يرتد علي رأسك" (عو  .)15ويانكرهم بهذه الكلمجت" :ل أعرفكم...
تبجعدوا عانى يج يميع فجعلي الظلم" (لو .)27 :13
من هم هؤلء الذين ُيانكرون؟

أول ،الذين عاندمج يسقطون تحت ضغط الضطهجد وتح بهم ضيقة يانكرون اإليمجن ،هؤلء
يفقدون الريجء كلية من يذوره ،فال تويد كلمجت بشرية يمكن أن تعبر عن ذلك إذ يانجلون غضبج
انجر ل ُتطفأ.
وديانوانة و ا
بانفس الطريقة الذين يتبعون هرطقة والذين يعّلمون بهج ،هذه الهرطقة تانكره كأن يتيجسر البعض
[464].فيقول أن كلمة هللا ،البن الوحيد ،ليس هو هللا بجلطبيعة والحق
القديس كيرلس الكبير
*

[إانكجر المسيح خالل الحيجة الفجسدة التي ل تليق بانج].

تويد أيضج وسجئ أخرى لإلانكجر يصفهج ِّ
القديس بولس ،قجئال" :يعترفون بأانهم يعرفون هللا ،ولكانهم
بجألعمجل يانكروانه" (تى  ،)16 :1وأيضج" :وان كجن أحد ل يعتاني بخجصته ولسيمج أه بيته فقد
أانكر اإليمجن ،وهو أشر من غير المؤمن" ( 1تي  ،)8 :5وأيضج( ":هربوا من) الطمع الذي هو
عبجدة األوثجن" (كو .)5 :3
وكمج تويد أانواع مختلفة من اإلانكجر ،فمن الواضح أيضج تويد أانواع مختلفة من العتراف به،
لحظوا الهتمجم بجلتحذير من األعمجل.
مظهر أن العتراف (بجلمسيح) ل يتحقق بقوة in meفي اليوانجانية يقول" :من يعترف في
ا
"
ّ
اإلانسجن الذاتية إانمج بعون الانعمة العلوية ،فجإلانسجن يعترف بجلمسيح .أمج عن اإلانكجر فيقول
"يانكراني" ،فإن ُحرم من الانعمة يانكر ،ومع هذا فهو ُيدان ألن الحرمجن تحقق بواسطته (إذ رفض
[465].الانعمة) فجلخطأ ُيانسب له
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ليتانج إذن انشهد للرب وانعترف به بفمانج وقلبانج وبإيمجانانج الحق وسلوكانج الالئق خالل عم انعمته
الواهب قوة الشهجدة والعم  ،ليظهر مسيحانج القجئم من األموات متيليج في أعمجقانج واضحج في
حيجتانج اليومية خالل الحيجة اليديدة التي لانج فيه .بهذه الشهجدة وهذا العتراف اليومي انتأه أن
يعترف ربانج انفسه بانج أمجم مالئكته ،إذ يحسبانج ورثة هللا ،ووارثون مع المسيح ،وشركجء في الميد
األبدي ،لانج موضع في حضن اآلب!
ِّ
بجلسيد المسيح مكجفأته العلانية األبدية بال ريعة ،وأيضج لالانكجر يزاءه األبدي
ولمج كجن العتراف
بال ريعة لهذا خشى لئال يانهجر أحد بروح اليأس أن ضعف مرة وسقط في اليحود ،فيظن أانه
ليقدر أن يريع ويتوب ب يسقط تحت هالك أبدي لهذا يؤكد" :وك من قجل كلمة علي ابن
اإلانسجن ُيغفر له" [ ،]10فجتحج أبواب الريجء علي مصراعيه خالل التوبة .وقد يجءت تكملة حديثه
تؤكد ذلك ،بقوله" :وأمج من يدف علي الروح القدس فال ُيغفر له" [ .]10بمعانى أن من يرفض
عم الروح القدس واهب التوبة والمغفرة يفقد غفراانه .وقد سبق لانج الحديث في شيء من
الستفجضة عن "التيديف علي الروح القدس" ،مؤكدين أن التيديف الذي ل ُيغفر هو اإلصرار
[466].علي عدم التوبة
لقد أسجء البعض فهم هذه العبجرة اإللهية حجسبين أن من يقول كلمة على ابن اإلانسجن ُتغفر له
بيانمج من يقول كلمة على الروح القدس ل ُتغفر ،بمعانى أن من يخطئ ضد ِّ
السيد المسيح بكوانه
قد تيسد مختفيج يغفر له حين يكتشف الحق ويتوب ،بيانمج من يخطئ ضد الروح القدس فال توبة
له .هذا التفسير ل يمكن قبوله ،إذ أ ّكد الكتجب المقدس أن ك خطية انقدم عانهج توبة ُتغفر ،هذا

أيضج مج أعلانه آبجء الكانيسة فجتحين أبواب الريجء حتى أمجم الهراطقة الذين يدفوا ضد الروح
القدس وأتبجعهم أن ريعوا عن خطأهم ،وقد قبلتهم الكانيسة فعال عاند توبتهم.
يؤكد القديس أمبروسيوس أن التمجيز هانج يقوم علي أسجس تمجيز أعمجل الثجلوث ُّ
القدوس ،وأن
اإلانكجر للروح القدس أو التيديف عليه إانمج يعانى رفض عمله تمجمج ،أي رفض عم التوبة الذي
يبعثه الروح فيانج .هذا مج يوضحه انفس حديث ِّ
السيد ،إذ يكم قجئال"[ :ألن الروح القدس يعلمكم
في تلك السجعة مج ييب أن تقولوه" [ .]12فمن يرفض عمله الخفي في القلب ل يانجل غفراانج حتى
يريع ويقبله من يديد].
ولمج كجانت الشهجدة للسيد المسيح تضع تالميذه أمجم الميجمع والرؤسجء والسالطين ،فقد وهبهم
يدي روحه القدُّوس ،قجئال" :ألن الروح القدس يعلمكم في تلك
إمكجانية لهذا العم  ،إذ عهد بهم في ّ
السجعة مج ييب ألن تقولوه" [.]12
*

يقول أن مج انانطق به وانييب به (وقت الضيق) يوهب لانج في تلك السجعة من السمجء التي

تمدانج ،فال انتكلم انحن ب روح هللا الذي ل يفجرق من يعترفون به ،ول يانفص عانهم ،ب يتكلم فيهم
وي ّتوج فيهم.
*[467].

إن عمله هو أن انغلب وانانجل الانصرة بإخضجع العدو في الصراع العظيم

القديس كبريجانوس

*

عاندمج تثور خالفجت أو صراعجت بين األصدقجء يأمرانج الرب أن انفكر ييدا في األمر ،لكن

حيانمج يصير رعب محجكم العدالة وتثور المخجوف من ك يجانب ،فإانه يعطيانج قوته واهبة الشيجعة
[468].ومج انانطق به وعدم ثبط الهمة
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والميد هلل دائمج

