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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيصوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (اس اخلاجلزء ) تتناوهلا اليت ة واآلياتيَّرِفْصارى الكُعقائد النَّ

 اآلب واالبن والروح القدس إله واحد

على املائدة يف بيت السفًن, وكان حاضراً كل رجال السفارة, فقال السفًن: "إذاً القرآن  لمماث وعندما كنت يف قربص حدث حوار]قال األنبا بيشوي: 
مثهل:  قال  ىا ب د ان ذك ت اهت صاو مناال ران بص اه كمطابق للمسيحية وال اختالف, والقرآن يشهد للمسيحية, وال تعارض بينهو وبهٌن املسهيحية", 

 [ٔ][و ... و ... اخل. وذمهم إصو وبحن, وذك بص ه ك ده ب ت ه بهلل بآلب وبصكلمة وبصهوح بص نس"وأيدناه بروح قدس", وأن املسيح "كلمة منو", 

 لن أرد أنا على ىذا الكالم العجيب الغريب 

  لنا ولو بهللوغفر  بهلل رمحو بدن تيميةولكنين سأترك الرد لشيخي شيخ اإلسالم العالمة 

  فعاًل: ديشايوكأنو يرد على األنبا  "بصجابب بصنحيح صمن دنَّ  دين بصمسيحجداً "والذي قال كالماً رائعاً جداً يف كتابو املشهور 

, وىم ابتهدعوا القهول باألقهانيم والتثليهل قبهل أن يبعهل ُممهد حجة صهم على بألقلميم بصتي بدعاىل على رحمن   َ زِ مْ يزعماك ذك فيمل ذُ مث أخذوا ]
اليت وضعها الثالث مائة ومثانية عشر منهم  )يقصد قانون اإلميان املوضوع يف جممع نيقية( هلم . وذلك معروف عندىم من حٌن ابتدعوا األمانة اليت

فكيف يكاك صهام رساتنن فيمال  الء داو رحمان  ,وال سم ي عن بألمبيلء قبل رحمن , فإتب صم يكن صهم رستنن ع ليحبضرة قسطنطٌن امللك, 
 متابته ذك رحمنبً السيمل رع بص لم بصظلىه بص. د ن بدتنبعهم بألرلمة  وجاىدىم بنفسو وأمهر  فهىم في بصكتلب بص ي ذمز  عليو وضللهم ,

 َوقَالَهْت النََّصهاَرا اْلَمِسهيُح ابْهُن اللّهوِ [ وقولهو تعهاىل: }ٕٚو  ٚٔ{ ]املائهدة : لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلواْ ِإنَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسهيُح ابْهُن َمهْر ََ جبهادىم كقولو تعاىل: }
{ لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلواْ ِإنَّ اللّهَو ثَالِهُل َثالَثَهةٍ [ وقال: }ٖٓ{ ]التوبة : َذِلَك قَهْوهُلُم بِأَفْهَواِىِهْم ُيَضاِىُؤوَن قَهْوَل الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن قَهْبُل قَاتَهَلُهُم الّلُو َأَّنَّ يُهْؤَفُكونَ 

 [ٕ][[ وحنو ذلك من اآليات.ٔٚٔ{ ]النساء : ثٌَة انتَهُهواْ َخًْناً لَُّكمْ َواَل تَهُقوُلواْ َثالَ [ وقال: }ٖٚ]املائدة : 

  لو بالفردوس األعلى بهللباهلل, أن يدعوا  بدن تيميةاستحلف كل من قرأ كالم شيخ اإلسالم 

  بهلللقد تعرضنا فيما سبق آليات كثًنة من القرآن الكر  تنفي عن  التثليل, عندما شرحنا سورة اإلخالص 

  ُبهللاسم "اآلب", ألن  بهلللنا إن اإلسالم ال يقبل على وق  مل يلد ومل يُلد, وال يوجد من جنس ألوىيتو آخر 

 إىل آخر ىذا الكالم الذي ال أريد أن أكرره 

 ولكنين يف ىذه املرة سأورد بعض اآليات الرائعة وسأقوم بسرد أقوال العلماء املسلمٌن 

 ليلعقيدة التثويف ىذه اآليات نفي صريح ل 

                                                 
 .ٗٗصه - بصمينيل وتأثيهىل على بإليملك وبص  ينة , احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي: دلئية و تلدية -ع ينتنل بألرثات سية بعنوان:  ٕٓٔٓكتاب مؤمتر العقيدة األرثوذكسية  ٔ
 .ٕٗٙ, ٖٕٙصه -, دار العاصمة بالرياض, اجمللد الثالل بصجابب بصنحيح صمن دن  دين بصمسيحىه(:  ٕٛٚأبو العباس تقي الدين أمحد بن تيمية )ت  ٕ
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 :اَل تَاُ اُصاْب َعَلى بصّلِو ِإالَّ بْصَحق  

َها اْلَمِسهيُح ِعيَسهى ابْهُن َمهْرَ َ َرُسهوُل اللّهِو وََكِلَمتُهُو  َواَل تَاُ اصُااْب َعلَاى بصلّاِو ِإالَّ بْصَحاق  يَها أَْىهَل اْلِكتَهاِب اَل تَهْغلُهواْ يف ِديهِنُكْم يف كتابو الكر : }  بهلليقول  ِإَّنَّ
ُسْبَحانَُو َأن َيُكوَن َلُو َوَلٌد لَُّو َما يف السََّماَوات َوَما يف  ِإمََّمل بصّلُو ِإصَاٌو َوبِحنٌ انتَهُهواْ َخًْناً لَُّكْم  َواَل تَاُ اُصاْب َثالَثَةٌ ِإىَل َمْرَ َ َوُروٌح مِّْنُو َفآِمُنواْ بِالّلِو َوُرُسِلِو أَْلَقاَىا 

 [ٔٚٔ]النساء :  {اأَلْرِض وََكَفى بِالّلِو وَِكيالً 

 ىذه اآلية رائعة جداً, ُتوضِّح أن أىل الكتاب احنرفوا وكان السبب يف احنرافهم ىو الغلو 

   فااإمهم تجاالواوب بصحاان فااي ينههى تعههاىل أىههل الكتهاب عههن الغلههو واإل هراء, وىههذا كثهًن يف النصههارا, ]: بهللرمحههو  بداان  ريااهقهال اإلمههام اظهاف
 [ٖ][.أعطاه اهلل إياىا, فنقلوه من حيز النبوة, إىل أن اختذوه إهلاً من دون اهلل, يعبدونو كما يعبدونوحىت رفعوه فوق املنزلة اليت , عيسى

  بهلل, جنداً حديثاً رائعاً عن رسول صحيح بصبخلريويف   :َا أَنَا َعْبُدهُ َكَما َأ ْ   اَل ُتْطُروِن ]يقول ُد اللَِّو , فَهُقوُلوا َعبْ َرِت النََّصاَرا اْبَن َمْرَ َ, فَِإَّنَّ
 [ٗ][.َوَرُسوُلوُ 

 

 (eagle of alexلألخ  خاص   رٌ كْ )شُ  :بصجميل في بآلية

 بهلل  { :يَا أَْىَل اْلِكَتاِب اَل تَهْغُلواْ يف ِديِنُكْم َواَل تَهُقوُلواْ َعَلى الّلِو ِإالَّ اظَْقِّ بدأ بقولو} 

  بهللوكأن   ليل وما إىل ذلكحق املعرفة, فلن نقول بالتث بهلليُريد أن يقول لنا أننا إذا عرفنا 

  بهللوسنفهم جيداً معىن "كلمة منو" و "روح منو", فإن  "قد وصف نفسو بأنو "أحد 

 فليس فيو تعددية البتة, وأنو "الصمد", وأنو مل يلد ومل يولد ومل يكن لو كفواً أحد 

 نبثق منو روح, وال تولد منو كلمةفال ت 

 

 :ه  ميل  نبً نْ اب حَ لُ سْ وفي بآلية ذُ 

  بهللفيقول   بصمسيحعن { : َُا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَ َ َرُسوُل الّلِو وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإىَل َمْرَ َ َوُروٌح مِّْنو  {ِإَّنَّ

  بصمسيحأي أن   بهللن وال اب بهللال خيرج عن ذلك, فليس ىو 

  بهللكما قال  { :مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَ َ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَهْبِلِو الرُُّسلُ يف آية أخرا}  : املائدة[ٚ٘] 

 وى ب ذيضلً ُذسلاب بْسِتْرنلء وَحْنه 

  بصمسيحأي أن   ُّل الذين جاؤوا من قبلوسُ ليس إال رسول كالر 

 بصمسيحون: حنن نؤمن بأن ىناك الكثًن من املسيحيٌن يقول  ىو رسول ونيب 
                                                 

 .ٚٚٗصه -, دار  يبة بالرياض, اجمللد الثان تفسيه بص ه ك بص ظيمىه(:  ٗٚٚأبو الفداء إمساعيل بن كثًن )ت  ٖ
 كتاب أحاديل األنبياء, باب واذكر يف الكتاب مر .(, ٖ٘ٗٗصحيح البخاري ) ٗ
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  ًوما إىل ذلك بهللاملتجسِّد, وابن  بهللولكنو أيضا 

  بهللوحنن نرد قائلٌن: إن   بصمسيحنفى عن   كل ذلك 

 وقال إنو فقط رسول كالرسل الذين جاؤوا من قبلو 

  {: مها الههمسيح أيهها الغهالون فههي ديهنهم مهن أىهل الكتهاب يَسى اْبُن َمْريَههمُ إنَّهَما الهَمِسيُح عِ يعنهي جّل ثناؤه بقولو: }]: بهللرمحو  بصطبهياإلمام
, بهابن اهلل كما تزعمون, ولكنو عيسى ابهن مريههم دون غًنىها مهن الهخههلق, ال نسهب لهو غهًن ذلهك. مث نعتهو اهلل جهّل ثنهاؤه بنعتهو ووصهفو بصهفتو

 [٘][من خهلقو. فقال: ىو رسول اهلل, أرسلو اهلل بهالهحق إلهى من أرسلو إلهيو

 

 بصكتلب يشهن ذك بصمسيح ررلو ررل بألمبيلء بصّسلِد ين:

 . ذقاب  بصمسيح عليو بصسالم عن مفسو:ٔ

فَهَقاَل  َٗفَكانُوا يَهْعثُهُروَن ِبِو. « نَا؟َوَأَخا يَهْعُقوَب َويُوِسي َويَهُهوَذا َومِسَْعاَن؟ أََولَْيَسْت َأَخَواتُُو َىُهَنا ِعْندَ  بصنَّجَّلَر بْدَن َرْهَيمَ أَلَْيَس َىَذا ُىَو  ٖ) ٘-ٖ/ٙرهقس 
َر أَنَُّو َوَضَع يََدْيِو َعَلى َمرْ  َوَصْم يَاْ ِنرْ  ٘«. صَْيَس مَِبيٌّ ِداَل َ َهبَرٍة إالَّ ِفي َوطَِنِو َودَاْيَن َذْقهِدَلئِِو َوِفي دَاْيِتوِ »هَلُْم َيُسوُع:  َضى َأْن َيْصَنَع ُىَناَك َواَل قُهوًَّة َواِحَدًة َغيهْ

 (قَِليِلٌَن َفَشَفاُىْم.

بدْاَن أَلَهْيَس َىهَذا  ِ٘٘مهْن أَيْهَن هِلَهَذا َىهِذِه اظِْْكَمهُة َواْلُقهوَّاُت؟ »لُِّمُهْم يف جَمَْمِعِهْم َحهىتَّ ُهِتُهوا َوقَهاُلوا: َوَلمَّا َجاَء ِإىَل َو َِنِو َكاَن يُهعَ  ٗ٘) ٛ٘-ٗ٘/ٖٔرتى 
يُعُهنَّ ِعْنَدنَا؟ َفِمْن أَْيَن هِلََذا َىهِذِه ُكلَُّهها؟أََولَْيَسْت أَ  ٙ٘؟ أَلَْيَسْت أُمُُّو ُتْدَعى َمْرَ َ َوِإْخَوتُُو يَهْعُقوَب َويُوِسي َومِسَْعاَن َويَهُهوَذا؟ بصنَّجَّلرِ  َفَكهانُوا  ٚ٘« َخَواتُُو َجَِ

 (َدِم ِإميَاِِنِْم.ُىَناَك قُهوَّاٍت َكِثًنًَة ِلعَ  َوَصْم َيْنَنعْ  ٛ٘«. صَْيَس مَِبيٌّ ِداَل َ َهبَرٍة ِإالَّ ِفي َوطَِنِو َوِفي دَاْيِتوِ »يَهْعثُهُروَن ِبِو. َوأَمَّا َيُسوُع فَهَقاَل هَلُْم: 

 («.صَْيَس صَِنِبيٍّ َ َهبَرٌة ِفي َوطَِنوِ »أَلنَّ َيُسوَع نَهْفَسُو َشِهَد َأْن:  َٗٗوبَهْعَد اْليَهْوَمٌْنِ َخرََج ِمْن ُىَناَك َوَمَضى ِإىَل اْْلَِليِل  ٖٗ) ٗٗ-ٖٗ/ٗياحنل 

, فقد سبق أن اخترب إرميا رفض مو نو لو, بهل ورفهض أفهراد عائلتهو صم يكن يساع ذو  مبي يهفض في راطنو] :بصتفسيه بصتطبي ي صلكتلب بصم نس
 [(.ٙ, ٘: ٕٔلو )إر 

َم بَهْعُض اْلَفرِّيِسيٌَِّن قَهائِِلٌَن لَهُو: ٖٔ) ٖ٘-ٖٔ/ٖٔصاقل  ْْ َوبْتَىاْ  ِراْن َىُهنَال أَلكَّ ِىياُهوُدَس يُهِياُن َذْك يَاْ تُالَا َ » يف َذِلَك اْليَهْوِم تَهَقدَّ فَهَقهاَل  ٕٖ«. بْخاُه
ألَمَُّو اَل  ِسًَن اْليَهْوَم َوَغداً َوَما يَِليوِ َبْل يَهْنَبِغي َأْن أَ  َٖٖكمَُّل. اْمُضوا َوُقوُلوا هِلََذا الثهَّْعَلِب: َىا أَنَا ُأْخرُِج َشَياِ ٌَن َوَأْشِفي اْليَهْوَم َوَغداً َويف اْليَهْوِم الثَّاِلِل أُ »هَلُُم: 

َهل ٖٗ. يُْمِكُن َذْك يَاْهِلَ  مَِبيٌّ َخلرِ لً َعْن ُذوُرَشِليمَ  َدِك َكَما َكْم َمرٍَّة أََرْدُت َأْن َأَْجََع أَْوالَ   يَل ُذوُرَشِليُم يَل ُذوُرَشِليُم يَل قَلتَِلَة بألَمِْبَيلِء َورَبِ َمَة بْصُمْهَسِليَن ِإصَياْ
َها وملَْ تُرِيهُدوا.  هَرُك َلُكهْم َخرَابهاْل َواْظَهقَّ أَقُهوُل َلُكهْم: ِإنَُّكهْم اَل تَههَرْوَنيِن َحهىتَّ يَهْأِ َ َوقْهٌت تَهقُ  ََٖ٘تَْمُع الدََّجاَجُة ِفرَاَخَها ََتَْت َجَناَحيهْ ولُهوَن ِفيهِو: ُىهَوَذا بَهْيهُتُكْم يُهتهْ

 («.ُمَباَرٌك اآلِ  بِاْسِم الرَّبِّ 

 

 

                                                 
 .ٚٔٗصه -, مؤسسة الرسالة ببًنوت, اجمللد التاسع  لرع بصبيلك في تأويل بص ه كىه(:  ٖٓٔأبو جعفر ُممد بن جرير الطربي )ت  ٘
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 . ذقاب  تالري  بصمسيح عليو بصسالم:ٕ

قَااْاٌم »فَهَقهاُلوا:  ٗٔ« ِإنِّ أَنَها ابْهُن اإِلْنَسهاِن؟ َراْن يَاُ ااُ  بصنَّالسُ »َوَلمَّا َجاَء َيُسوُع ِإىَل نهَهَواِحي قَهْيَصهرِيَِّة ِفيلُهبَُّس َسهَأَل َتاَلِميهَذُه:  ٖٔ) ٚٔ-ٖٔ/ٙٔرتى 
َفَأَجههاَب مِسَْعههاُن بُطْههُرُس:  ٙٔ« َمههْن تَهُقولُههوَن ِإنِّ أَنَهها؟ َوذَمْاااُتمْ »قَههاَل هَلُههْم:  ٘ٔ«. َوبِحااٌن ِرااَن بألَمِْبيَاالءِ ِإيِليَّاال َو َخااُهوَك ِإْرِريَاال َذْو يُاَحنَّاال بْصَمْ َمااَنبُك َو َخااُهوَك 

 (ُن ْبَن يُونَا ِإنَّ ظَْماً َوَدماً ملَْ يُهْعِلْن َلَك َلِكنَّ َأِب الَِّذي يف السََّماَواِت.ُ وََب َلَك يَا مِسَْعا»فَهَقاَل َلُو َيُسوُع:  ٚٔ«. بْدُن بصلَِّو بْصَحي  ذَْمَت ُىَا بْصَمِسيُح »

َفَأَجهابُوا:  ٕٛ« أَنَها؟ ِإنِّ  َراْن يَاُ ااُ  بصنَّالسُ »مُثَّ َخرََج َيُسوُع َوَتاَلِميُذُه ِإىَل قُههَرا قَهْيَصهرِيَِّة ِفيلُهبَُّس. َويف الطَّرِيهِق َسهَأَل َتاَلِميهَذُه:  ٕٚ) ٖٓ-ٕٚ/ٛرهقس 
 ٖٓ« ذَْمَت بْصَمِسيُح!»َفَأَجاَب بُْطُرُس: « َمْن تَهُقوُلوَن ِإنِّ أَنَا؟ َوذَمْاُتمْ »فَهَقاَل هَلُْم:  ٜٕ«. َوبِحٌن ِرَن بألَمِْبَيلءِ يُاَحنَّل بْصَمْ َمَنبُك َو َخُهوَك ِإيِليَّل َو َخُهوَك »

 (َحٍد َعْنُو.فَانْهتَهَهَرُىْم َكْي اَل يَهُقوُلوا ألَ 

 .يُاَحنَّال بْصَمْ َماَنبكُ »َفَأَجهابُوا:  ٜٔ« ِإنِّ أَنَها؟ تَاُ ااُ  بْصُجُمااعُ َمهْن »َوِفيَما ُىَو ُيَصلِّي َعَلى اْنِفرَاٍد َكهاَن التَّاَلِميهُذ َمَعهُو. َفَسهَأهَلُْم:  ٛٔ) ٕٔ-ٛٔ/ٜصاقل 
فَههانْهتَهَهَرُىْم  ٕٔ«. َرِساايُح بهللِ »َفَأَجههاَب بُطْهُرُس: « َمههْن تَهُقولُهوَن ِإنِّ أَنَهها؟ َوذَمْاااُتمْ »فَهَقههاَل هَلُهْم:  ٕٓ«. َرلِء قَاالمَ ِإكَّ مَِبيّاالً ِرااَن بْصُ انَ َو َخااُهوَك . َو َخاُهوَك ِإيِليَّاال

 (َوأَْوَصى َأْن اَل يَهُقوُلوا َذِلَك أَلَحدٍ 

َوَلِكهْن أُْمِسهَكْت أَْعيُهنُهُهَمها َعهْن َمْعرِفَتِهِو.  ْٙٔيِهَمها َيُسهوُع نَهْفُسهُو وََكهاَن مَيِْشهي َمَعُهَمها. َوِفيَما ُُهَا يَهَتَكلََّماِن َويَهَتَحاَورَاِن اقْهتَهَرَب ِإلَ  ٘ٔ) ٕٔ-٘ٔ/ٕٗصاقل 
َىهْل أَنْهَت ُمتَهغَهرٌِّب َوْحهَدَك »َكْلُيوبَهاُس: َفَأَجاَب َأَحهُدُُهَا الَّهِذي امْسُهُو   ٛٔ« َما َىَذا اْلَكاَلُم الَِّذي تَهَتطَاَرَحاِن ِبِو َوأَنْهُتَما َماِشَياِن َعاِبَسٌْنِ؟»فَهَقاَل هَلَُما:  ٚٔ

بْصُمْخَتنَّاُة دَِيُسااَع بصنَّلِصاِهي  بصَّاِ ي َ الَك ِإْمَسالملً »فَهَقهااَل: « َوَمها ِىهَي؟»فَهَقاَل هَلَُمها:  ٜٔ« يف أُوُرَشِليَم وملَْ تَهْعَلِم اأُلُموَر الَّيِت َحَدَثْت ِفيَها يف َىِذِه األَيَّاِم؟
يِع الشَّْعِب.  مَِبّيلً  ذَمَّاُو ُىاَا  ُ نَّل مَاْهُ ااَوَمْحُن   َٕٔكْيَف َأْسَلَمُو ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُحكَّاُمَنا ِلَقَضاِء اْلَمْوِت َوَصَلُبوُه.   ُٕٓمْقَتِدراً يف اْلِفْعِل َواْلَقْوِل أََماَم اهلِل َوَجَِ

 (َىَذا ُكلِِّو اْليَهْوَم َلُو َثالَثَُة أَيَّاٍم ُمْنُذ َحَدَث َذِلَك. . َوَلِكْن َمعَ ِإْسَهبئِيلَ  يَاْفِنيَ بْصُمْزِرُع َذْك 

ِبُقههوَّاٍت  َيُساااُع بصنَّلِصااِهيج رَُ ااٌل قَااْن تَابَاااْهَىَن َصُكااْم ِرااْن ِقبَااِل بهللِ أَيهَُّههها الرَِّجههاُل اإِلْسههرَائِيِليُّوَن امْسَُعههوا َىههِذِه األَقْهههَواَل: » ٕٕ) ٕٗ-ٕٕ/ٕذعماال  بصهساال 
َىهَذا َأَخهْذمُتُوُه ُمَسهلَّماً ِشَُشهوَرِة اهلِل اْلَمْحُتوَمهِة َوِعْلِمهِو السَّهاِبِق َوبِأَيْهِدي أمََثَهٍة  ٖٕ. َ َمال ذَمْااُتْم ذَْيضالً تَاْ َلُمااكَ يف َوَسِطُكْم  َصنَاَ َهل بهللُ دَِيِنهِ اِئَب َوآيَاٍت َوَعجَ 

 (نَاِقضاً أَْوَجاَع اْلَمْوِت ِإْذ ملَْ َيُكْن ممُِْكناً َأْن مُيَْسَك ِمْنُو. بَصَِّ ي َذقَلَرُو بهللُ  َٕٗصَلْبُتُموُه َوقَهتَهْلُتُموُه. 

 . ذقاب  بص ين ت لرلاب رع بصمسيح عليو بصسالم:ٖ

اْذَىيب َواْدِعهي »قَاَل هَلَا َيُسوُع:  ٙٔ«. ْسَتِقيَ يَا َسيُِّد أَْعِطيِن َىَذا اْلَماَء ِلَكْي اَل أَْعَطَش َواَل آِ َ ِإىَل ُىَنا ألَ »قَاَلْت َلُو اْلَمْرأَُة:  ٘ٔ) ٕٔ-٘ٔ/ٗياحنل 
ألَنَُّو َكاَن َلِك ََخَْسُة أَْزَواٍج َوالَِّذي َلِك  َٛٔحَسناً قُهْلِت لَْيَس َل َزْوٌج »قَاَل هَلَا َيُسوُع: «. لَْيَس َل َزْوجٌ »َأَجاَبِت اْلَمْرأَُة:  ٚٔ« َزْوَجِك َوتَهَعاََلْ ِإىَل َىُهَنا

آبَاُؤنَها َسهَجُدوا يف َىهَذا اْْلَبَهِل َوأَنْههُتْم تَهُقولُهوَن ِإنَّ يف  ْٕٓل يَال َساي ُن َذَرأ ذَمَّاَ  مَبِايٌّ »قَالَهْت لَهُو اْلَمهْرأَُة:  ٜٔ«. لَْيَس ُىهَو َزْوَجهِك. َىهَذا قُهْلهِت بِالصِّهْدقِ  اآلنَ 
ِقييِن أَنَُّو تَهْأِ  َسهاَعٌة »قَاَل هَلَا َيُسوُع:  ٕٔ«. أُوُرَشِليَم اْلَمْوِضَع الَِّذي يَهْنَبِغي َأْن ُيْسَجَد ِفيوِ  َتْساُجُنوَك  اَل ِفاي َىاَ ب بْصَجبَاِل َواَل ِفاي ُذوُرَشاِليمَ يَا اْمَرأَُة َصدِّ

 (َن اْليَهُهوِد.أَلنَّ اْْلاَلَص ُىَو مِ  - فَاَنْسُجُن ِصَمل مَاْ َلمُ  َمْحنُ َذرَّل  أَنْهُتْم َتْسُجُدوَن ِلَما َلْسُتْم تَهْعَلُمونَ  ٕٕ .ِصآلبِ 

َكْيهَف يَهْقهِدُر ِإْنَسهاٌن َخهاِ ٌ  »آَخهُروَن قَهاُلوا: «. َىَذا اإِلْنَساُن لَْيَس ِمَن اللَِّو ألَنَُّو اَل ََيَْفهُ  السَّهْبتَ »فَهَقاَل قَهْوٌم ِمَن اْلَفرِّيِسيٌَِّن:  ٙٔ) ٛٔ-ٙٔ/ٜياحنل 
نَهُهمُ « َأْن يَهْعَمَل ِمْثَل َىِذِه اآليَاِت؟ نَهْيَك؟»قَاُلوا أَْيضاً ِلأَلْعَمى:  ٚٔاْنِشَقاٌق.  وََكاَن بَهيهْ «. ِإمَّاُو مَبِايٌّ »فَهَقهاَل: « َماَذا تَهُقوُل أَْنَت َعْنُو ِمْن َحْيُل ِإنَُّو فَهَتَح َعيهْ

ِق اْليَهُهوُد َعْنُو أَنَُّو َكاَن أَْعَمى َفأَْبَصَر َحىتَّ َدَعْوا أَبَهَوِي الَِّذي أَْبَصَر. ٛٔ  (فَهَلْم ُيَصدِّ
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 . ذقاب  علرة بصش   عن بصمسيح عليو بصسالم:ٗ

«. َوِلَذِلَك تُهْعَمُل ِبِو اْلُقوَّاتُ  قَلَم ِرَن بأَلْرَابتِ  يُاَحنَّل بْصَمْ َمَنبكَ ِإكَّ »َفَسِمَع ِىًنُوُدُس اْلَمِلُك أَلنَّ امْسَُو َصاَر َمْشُهوراً. َوقَاَل:  ٗٔ) ٙٔ-ٗٔ/ٙرهقس 
ههَع ِىههًنُوُدُس قَهاَل:  ٙٔ«. َ َأَحااِن بألَمِْبيَاالءِ ِإمَّااُو مَبِاايٌّ َذْو  »َوقَهاَل آَخههُروَن: «. يِليَّاالِإمَّااُو إِ »قَهاَل آَخههُروَن:  ٘ٔ َىههَذا ُىههَو يُوَحنَّها الَّههِذي َقَطْعههُت أَنَهها »َوَلِكههْن َلمَّها مسَِ

 («َرْأَسُو. ِإنَُّو قَاَم ِمَن اأَلْمَواِتْل

الَّهِذي ِمهْن نَاِصهَرِة  َىاَ ب َيُسااُع بصنَّبِايج : »فَاَ لصَاِت بْصُجُمااعُ  ٔٔ« َمهْن َىهَذا؟»ْرََتَِّت اْلَمِديَنُة ُكلَُّهها قَائِلَهًة: َوَلمَّا َدَخَل أُوُرَشِليَم ا ٓٔ) ٔٔ-ٓٔ/ٕٔرتى 
 («.اْْلَِليلِ 

ِل الهرَّبِّ َكهاَن َىهَذا أََما قَهَرْأُُتْ َقطُّ يف اْلُكُتِب: اظََْجُر الَِّذي َرَفَضُو اْلبَهنَّهاُؤوَن ُىهَو قَهْد َصهاَر َرْأَس الزَّاِويَهِة. ِمهْن ِقبَه»قَاَل هَلُْم َيُسوُع:  ٕٗ) ٙٗ-ٕٗ/ٕٔرتى 
َزعُ  ِإكَّ َرَلُكاَت بصلَّوِ ِلَذِلَك أَُقوُل َلُكْم:  َٖٗوُىَو َعِجيٌب يف أَْعُيِنَنا؟  َوَمهْن َسهَقَط َعلَهى َىهَذا اظََْجهِر يَهتَهَرضَّهُض  ٗٗ. أِلُرٍَّة تَاْ َماُل ذَْثَمالرَهُ  َويُاْ َطىِرْنُكْم  يُاناْ

َع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّيِسيُّوَن أَْمثَاَلُو  ٘ٗ«. َوَمْن َسَقَط ُىَو َعَلْيِو َيْسَحُقوُ  َخالُفاب ِراَن َوِإْذ َكانُوا َيْطُلُبوَن َأْن مُيِْسهُكوُه  ٙٗ. َلْيِهمْ َعَهُفاب ذَمَُّو َتَكلََّم عَ َوَلمَّا مسَِ
 (.ِرْرَل مَِبيٍّ ِعْنَنُىْم ألَمَُّو َ لَك  بْصُجُماعِ 

َم َوَلَمَس النهَّْعَش فَهَوَقَف اْظَاِمُلوَن. فَهَقاَل:  ٗٔ) ٚٔ-ٗٔ/ٚصاقل  لَهَس اْلَمْيهُت َوابْهتَهَدأَ يهَهَتَكلَُّم َفَدفَهَعهُو ِإىَل َفجَ  ٘ٔ«. أَيهَُّها الشَّابُّ لَهَك أَقُهوُل قُهمْ »مُثَّ تَهَقدَّ
َْ َىَ ب بْصَخبَاُه َعْنُو  ٚٔ«. َوافْهتَهَقَد اهللُ َشهْعَبوُ  مَِبيٌّ َعِظيمٌ َقْن قَلَم ِفيَنل »قَائِِلٌَن:  َوَرجَُّنوب بهللَ َخْوٌف  بْصَجِميعَ َفَأَخَذ  ٙٔأُمِِّو.  َويف  ِفي ُ ل  بْصيَاُهاِديَّاةِ َوَخَه

 (.َ ِميِع بْصُكارَِة بْصُمِحيَطةِ 
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