
 - 1 -

  الثالثدهالبابا شنوقداسة 
 
 
 

 
  
Jehovah Witnesses  
and their Heresies 

By H.H. Pope Shenouda III 
 
 
 
 
 
 

 
 مقــــدمة



 - 2 -

، والذين منعهم كثير من الحكومات ولـم  (watch Tower)اسم جماعة برج المراقبة فوا قبالً ِبشهود يهوه، الذين ُعِر 

 ...، وبالعمل الفردي في الخفاءلون مم، فصاروا يعتعترف به

نحدثك في هذا الكتاب عن العديد من هرطقاتهم، التي من أجلها ال نعترف بهم كمسيحيين، وهم ال يـدعون أنفسـهم                      

 بـه    تؤمن الذيأحد أسماء اهللا في العهد القديم، كما أنهم ال يعترفون بقانون اإليمان المسيحي               إلى   مسيحيين، بل ينتسبون  

 .كل الكنائس المسيحية في العالم

 . مقاال17ًثم عرض ذلك بالتفاصيل في . ا يؤمنون بهَمص ِللخَّنقرأ في هذا الكتاب عن ُم 

 . كل هرطقة من هرطقاتهميس كل ذلك في الكلية اإلكليريكية، مع الرد علىمنا بتدروقد قُ 

 .)11 ،10يو2(ب في  الحبي قبولهم في بيوتكم طبقاً لقول القديس يوحنامونحن ننصح بعد 

فـة فـي   موا منه، ذلك ألن لهم ترجمة خاصة للكتاب المقـدس ُمحرّ    علّوال ينخدع أحد بأنهم يفتحون الكتاب المقدس ليُ        

 .مواضع عديدة جداً لتتفق مع تعليمهم الخاطئ

 .يها، والرد علدع التي ينشرونهاف على الِب بين صفحات هذا الكتاب ليتعرَّ العزيزئونترك القار 

 .م إلينا من القديسين اإليمان السليم الُمسلّكنيسته من تعليم هؤالء، حرصاً علىنسأل اهللا أن يحفظ 

 2005ديسمبر 

 البابا شنوده الثالث                                                                                    
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 َدع واهلَرطقاتع للِبود َيْهَوه جمّمشُه
 ضد الـدين  ى، وه مجموعة من البدع وتحريف للكتاب ىبع، بل ه  ست منذ قرن ورُ   شهود يهوه ليسوا بدعة واحدة تأسَّ      
 .عموماً 
 :ليسوا مسيحيني  
بدارسـي   أتباعها أوالً بالرصليين، وفجر الحكم األلفي، ثـم          ىتسم  ).1916 – 1852(  أسسها تشالز رسل    بدعة ىه 

 في عهد رزرفورد، اقتباساً من      1931وتسموا بشهود يهوه سنة     .  والكراريس، وجمعية برج المراقبة    التوراة، وجمعية التوراة  
  ).10 : 43ش إ(

 . الرغم من إیمانهم باألناجيل األربعةهم ليسوا مسيحيين على 
 :وبكل كتب العهدين القديم والجديد 
 .حد أسماء اهللا في العهد القديملم ينتسبوا للمسيح بل ليهوه أ  
 .ال يؤمنون بقانون اإليمان المسيحي، وال بالعقائد المسيحية األساسية   
 .يعتقدون أن المسيح هو أول خلق اهللا  
وأن هناك كنيسة واحدة بناها . يعتقدون أن الكنائس كلها من عمل الشيطان ، يستخدمها الشيطان لخداع الناس  

 .يهوه
 .ع كثيرة تشمل األريوسية، والنسطورية، والتهود، وبدعة الصدوقيين في عدم قيامة األرواح َدلهم ِب  
 )10تك( ويرون أنها كلها من عمل الشيطان، وأن الذي أسسها هو نمرود ،ينكرون جميع األديان  
 The New World Translation Of Theدعهم واسمها لهم ترجمة خاصة للكتاب المقدس حرفوها لتؤيد ِب  

Scripture.  

 :  َمع األدفنتستشتراكهما 

 ) .شهود يهوه(ن مذهبه الخاص  السبتيين األدفنتست، ثم كوَّ، ثم تتلمذ على رسل من عائلة بروتستانتيةَدُوِل 
 :ويشترك شهود يهوه مع األدفنتست في البدع اآلتية 

 .د الربالمسيح هو المالك ميخائيل رئيس جن -1
 .رئيس جند الربالروح القدس هو نائب  -2

 .باإليمان بالملكوت األرضي، وبحياة مادية سعيدة في فردوس أرضي -3

 .وأن نفس اإلنسان تموت كنفس الحيوان: عدم خلود النفس -4

 . الفناءىالعقوبة األبدية ه -5

 .يؤمنون مثلهم بتقديس السبت -6

 . الثاني، ولكن تختلف في النوعيةيءلهم بدع مثلهم في المج -7

 .)تالف في التفاصيلخامع (  للمسيح لك األلفييؤمنون بالُم -8

 .لهم نبوءات كاذبة كثيرة -9
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 ..التقاليد ال يؤمنون بأسرار الكنيسة وال بطقوسها، وال بالكهنوت وال الشفاعة، و ال -10

 : كتبهم 
م كتاب نظاركم، وكتاب قيثارة اهللا، وحرِّكتاب ليكن اهللا صادقاً، وكتاب الحق ُي: ىأهم كتبهم التي تشمل كل عقائدهم ه 

 ).الدم( وكتاب ، الحياة األبديةالدهور اإللهي، وهذه هى
، والسالم، وكشف ، والخليقة، والغنىستعداد، والوقايةاإلمثل المصالحة، والخالص، والحكومة، و ىولهم كتب أخر 
ة األبدية، الحيا إلى  األرض، والحق الذي يقودى الحياة األبدية، ولتكن مشيئتك عللقناع، وملكوت اهللا يسود، وهذه هىا

ويمكنك أن . والحياة األبدية في حرية أبناء اهللا، وأمور ال يمكن هللا أن يكذب فيها، وهل الكتاب المقدس هو حقاً كلمة اهللا؟
 . كثيرةم العظيم، وكتب أخرىعلِّ أرضي، والُمتعيش سعيداً في فردوس

 .كثيرة ولهم نبذات Watch Tower مجلة برج المراقبة ىسمهم وهاولهم مجلة تحمل 
 :عتقاداهتم يف املسيحإ 

 .نه إله قدير، ولكن ليس اهللا القديرأيعتقدون  -1
 . كل المخلوقات السمائيةىيعتقدون أنه أول خلق اهللا، وأرق -2
  .ومع ذلك خلق كل المخلوقات كمهندس أو مساعد هللا -3

 . أنه كليم اهللا ىبمعن) اللوغوس(يرون أن كلمة اهللا  -4

 . الرب، ومارشال يهوه العظيموأنه المالك ميخائيل، ورئيس جند -5

 :ةيعتقدون أن وجوده مر بالمراحل اآلتي -6

 .سم المالك ميخائيلاوله ) مالك(ي مرحلة قبل التجسد كإله، أصله كائن روح - أ
 .دم تماماً  آلمرحلة وجوده األرضي، كإنسان كامل، مساٍو  - ب

 .ا والصعود، في أجساد كونها لنفسه مرحلة القيامة وما بعده-ج
 . أصبح روحاً وغير منظور–عد الصعود مرحلة ب -د

 .يعتقدون أن غرض نزوله من السماء هو أن يشهد لملكوت يهوه -7
نجم الذي قادهم عالمة من وكان ال. يعتقدون أن المجوس الذين سجدوا للمسيح، هم سحرة، قد أرسلهم الشيطان -8

 .الشيطان
إنسان فقط لكي يتمم عملية ، أو هقت خلقا إله فقط وإمَّ:  للمسيح– في وقت واحد –ال يؤمنون بالطبيعتين  -9

 .الفداء
 .بب طاعته الكاملة ليهوهعتقدون أنه لم تكن له نفس خالدة، وإنما منح الخلود بسي -10
 . الوحيد الذي خلقه يهوه مباشرة بدون مساعدةألنه ابن اهللا الوحيد، َيأنه دع -11
بناً ا الثانية، وصار مودية بدأت والدتهففي المع. بناً هللا في المعموديةايعتقدون أن المسيح اإلنسان صار  -12

 .روحياً هللا
 . عالمة وثنيةىهن عالمة الصليب وأ.  الصليب خشبة وليس علىىيرون أن المسيح مات عل -13
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والمسيح . يعتقدون أن جسد المسيح المصلوب لم يقم، وإنما أخرجه المالك من القبر وأخفاه بقوة اهللا الخارجة -14
 . األبدىترك بشريته إل

 . األبد كإنسانيتاً إلى مأنه مات كإنسان ويجب أن يبقىو.  أن المسيح لم يقم، إنما قام بالروح فقطيقولون -15
 .ها بعد ذلك كونها لنفسه ، ثم حلَّ، إنما في أجسادَبِلوأن التالميذ لم يروه بعد القيامة في الجسد الذي ُص -16
 .ه لصار أحط من المالئكةو جسد مشوَّ السماء بجسده، ألنه لو صعد بجسده وه وأنه لم يصعد إلى -17
وظهر أنها نبوءات . ة وتأسيسه حكومة بار1918، ودخوله الهيكل سنة1914 المسيح ثانية سنةيءنادوا بمج -18

 .كاذبة
يقة غير منظورة العالم بطريقة منظورة، بل يأتي ثانية بطر إلى لكي يخفوا خجلهم، قالوا إن المسيح لن يأتي -19

 .يكل في أورشليم السمائية غير مرئيوهكذا دخل اله. ال يراه فيها أحد
 .، ويؤسس مملكة اهللا الشيطان في معركة هرمجدون سينتصر على– كرئيس جند الرب –قالوا إن المسيح  -20
 . كل حكومات العالم وأنظمته الفاسدةوهكذا يقضي على -21

   : وبدعهم اعتقاداهتماقي ب 
 .يوم من أيام الخليقة كان ألف سنةيقولون إن كل  -1
 هو واج المالئكة، وأن الشيطان يثير غرائزهم، وإنهم اتخذوا أجساداً وزنوا مع النساء، وأنجبوا نسالًيقولون بز -2

 .الجبابرة

 .ال يؤمنون بخلود المالئكة -3

 .خترعها الشيطاناا خلود البشر، فهو كذبة أمَّ. ويقولون أن الخلود هو ليهوه فقط -4

 .عيناه النور ى، وليست له فدية، ولن ترىدم قد فنآيرون أن أبانا  -5

 .يقولون أيضاً بفناء الشيطان -6

 .دم قد شمل أوالدهآ ن الحكم علىأال يؤمنون بالخطية األصلية وال ب -7

 الموت الثاني أو الفناء ، وليست مكان تقدة بالنار والكبريت، إنما هىالُموأن البحيرة .  القبرىيقولون إن الجحيم ه -8
 .تعذيب

 .، ويخلقون من جديدعدم معرفة اهللا سيأخذون فرصة أخرى األشرار بنأو. لف سنةأيرون أن يوم الدينونة هو  -9

 .يؤمنون بعدة قيامات -10
ويبنون .  ألفاً فقط، أما باقي األبرار فيعيشون في فردوس أرضي144مون بأن الذين يدخلون السماء هم علُّي -11

 .ها، ويغرسون كروماً ويشربون منهابيوتاً ويسكنون في
وأن اهللا . وأن كل األديان تعرقل عبادة يهوه. دقيِّر بل ُيحرِّ، وأنه ال ُيلصوصيةين ذل، وأنه فخ ولديرون أن ا -12

 . من األديان، وقد حاربها المسيحيءبر
 .د قوةجرَّال يؤمنون بأقنومية الروح القدس، بل هو ُم -13
 ويرون أن الذي أدخل هذه العقيدة هو. ب، ينكرون الثالوث القدوسبإنكارهم أيضاً مساواة االبن لآلو -14

 .قسطنطين الملك
 .يعتقدون أن البتولية مصدرها في الكنيسة هو إبليس -15
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 .ينكرون دوام بتولية القديسة العذراء مريم -16
، وينكرون وجود رئيس  الكهنوت تأسيس بشري يجب أن يزوليرون أن اإلكليروس هو هيئة الشيطان، وأن -17

 . لهىأعل
 ).6مت(َصالة والصوم في الخفاء م بالنكرون العبادة الجمهورية، ويقولون إن المسيح علَّي -18
 .عقائد يهودية إلى وهكذا يعودون. يؤمنون بتقديس السبت والهيكل، وبأن أورشليم ستكون عاصمة الكون -19
 .يمكن أن تكون عندهم في بانيووالمعمودية  .ولذلك ليست لهم كنائس. ال يؤمنون ببناء بيوت اهللا -20
 .هم هيئة اهللا الخاصة األرض، وأنىون أنهم هم وحدهم سفراء يهوه علروي -21
  .ياته جراحة خطيرة إلنقاذ حى نقل الدم، مهما احتاج المريض إلى يوافقون إطالقاً علال -22

   ضد احلكومات 
وأن كل أنظمة العالم تُدار بيد . ل نظام العالم الفاسدشكِّينادون بأن كل الحكومات من عمل الشيطان، وأنها تُ -1

 . للحكاماعةدينون بطولذلك ال ي. الشيطان الذي يهزأ باهللا
 . االنخراط في الجيش والتجنيدىال يوافقون عل -2

 .القومية والزعماءولذلك ينادون بمقاطعة الحكومات واالنتخابات والتجنيد  -3

ألن كثيراً من أعالم الدولة فيها . يعتبرون تحية علم الدولة أو االنحناء أمامه، عبادة أصنام، وضد الوصية الثانية -4
 .صور ورسوم

ن إن شهود يهوه اليوم يعلنون أحكام اهللا العادلة، والقاضية بتدمير جميع حكومات هذا العالم الشرير، يقولو -5
 .وتأسيس ملكوت يهوه

وقد ألغت الحكومة المصرية جمعيتهم . لهذا فإن كثيراً من الدول طردت شهود يهوه باعتبارهم ضد نظام الحكم -6
 .في النصف الثاني من الخمسينات) برج المراقبة(

 :وبعــــد 

مواضعها في كتب شهود يهوه، ونرد  إلى فإننا سنتناول بمشيئة اهللا كل النقاط التي وردت في هذا المقال، ونشير 
 .عليها
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  )2( بدعة شـــــــهود یهــوه 

  أجَساداً ختذواا أن املالئكة قد  يؤمنونَوهشُهود َيْه
 وا اجلبابرةُبجوا ببنات الناس و أجنوتزّو

هن أن أبناء اهللا رأوا بنات الناس أن: " صحاح السادس من سفر التكوين في األَدَرخطأ شهود يهوه في فهم ما َوأ 
د ذلك أيضاً، إذ دخل بنو وبع. كان في األرض طغاة في تلك األيام".. " ختاروااتخذوا ألنفسهم نساء من كل ما اف. حسنات
 ).42 :6تك" (سما الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا ء همهؤال.  بنات الناس، وولدن لهم أوالداًاهللا على

 .جوا بنات الناسفاعتقدوا أن أبناء اهللا هم المالئكة وقد تزوَّ 

 : في كتبهم هذا األساس أفكار كثيرة كما سنرىوبنو على 

 :معـــتقدهم 
 ] :59 ،58 الحياة األبدية صىالحق الذي يقود إل[قالوا في كتاب  

كخالئق روحانية، هؤالء كرجال، أي أنهم تركوا مكانهم في السماء " أبناء اهللا"م نوح، تجسد بعض قبل الطوفان أيا" 
 ".الحسنات المنظر؟ ليتمتعوا بالشهوات البشرية بواسطة الزواج ببنات الناس لماذا. ولبسوا أجساداً لحمية

. الجنسي، كان بخالف طبيعتهم السماويةصال ت اال نزول المالئكة، وسعيهم وراء الجسد البشري من أجلكذلك فإنَّ"  
وأولئك األبناء الروحانيون هللا، بتمردهم جعلوا . دعوا طغاة" جبابرة"ومسلكهم جلب نتائج رديئة بما في ذلك ذرية غير طبيعية 

 ".أنفسهم أبالسة

حيز ال إلى ة، وعادواحل المالئكة غير األمناء أجسادهم اللحميوعندما أهلك الطوفان أيام نوح كل البشر األشرار، "  
 ".الروحي
 ."، كما فعلوا قبل الطوفانحميةومنذ الطوفان، لم يسمح اهللا ألولئك المالئكة األبليسيين باتخاذ أجساد ل" 

 :135 – 132ص] الحق يحرركم[وقالوا في كتابهم 

 ".لحين ذلك اىجوا من بنات الناس كانوا مالئكة أمناء ليهوه اهللا حتإن أبناء اهللا الذين تزوَّ" 

تخذوا أجساداً بشرية بقصد منفعة الذرية ا، ، وهم بعد في هيئة يهوه، كأعضاء في عائلة أبنائهن هؤالء المالئكةإ" 
الذي يكون مرسالً من " النسل"فهذه لم تكن طريقته إليجاد . لطان من اهللا أبيهم إال أن ذلك لم يكن بُسدون شك البشرية الضالة
  ." الذين عملوا اسماً ألنفسهم من المالئكة والبشرخليطاً "جبابرة ذوي اسم"وجدت أ... س الحيةأالسماء لسحق ر

 ...."هم أنفسهم كانوا الجبابرة: ، وولدن لهم أوالداًوبعد ذلك أيضاً، لما دخل بنوا اهللا على بنات الناس"  

. كانوا فوق البشر. كال. ف في الغددنمواً غريباً لضع  نموافمن كان أولئك النفاليم الجبابرة؟ أنهم لم يكونوا بشراً" 
 ". أصلهم المتفوقىعل أجساداً بشرية بقامات كبيرة ليبرهنوا تخذوااكانوا شياطين من عالم األرواح، 
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لقد نشروا . ، روعوا الذين لم يكن لهم إيمان كما كان لنوح أجساداً بشرية في أيام نوحاتخذواإن الشياطين الذين " 
 ).الطغاة(يعني " النفاليم" سمهم عينها  أنحتىالقساوة والجور، 

 : قالوا 93 ، ص91ص] المصالحة[وفي كتابهم  

 سقطوا من حالة الطهارة أيام نوحوكثيرون من المالئكة في . الكتاب المقدس يقول إن المالئكة غير خالدين" 
شرار سيهلكون، هو برهان كة األفالقول الحق عن أن هؤالء المالئ "،)20 ،19 :3بط1) (4 – 2 :6تك" (وصاروا أشراراً 

 ".وإبليس وهو الرئيس بينهم سوف يبيده اهللا.  أنهم غير خالدينقاطع على

 ".ن يشاء منح صفة الخلود لَمويهوه قادر على. فهو أبدي ومنذ األزل. إن الخلود منحصر في يهوه وحده" 
 ]أمور ال یمكن أن اهللا یكذب فيها[ وفي آتابهم  

.. هكذا ذكر أن الشيطان كانت له مالئكته: " قالوا169 – 166ففي ص) عة عنوان هذا الكتابالرغم من بشا ىعل( 
، وولدن ى بنات الناسدخل بنو اهللا عل"جانب الشيطان في أيام نوح  إلى  االنحيازى األقل وحملهم علىستمال بعضهم علاوقد 

 ."سمالهم أوالداً، هؤالء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو 

 ".  األرضىج بنو اهللا السمائيون أولئك ببنات الناس، تجسدوا متخذين أجساداً لحمية كأجساد الناس علي يتزوَّولك" 

ابرة الذين وكانوا هم الجب" قساة" أوالدهم نفاليم َيوُدِع. ، وجعلوهن مثمراتوبقوا في الجسد مع زوجاتهم الحسنات" 
 ."جعلوا ألنفسهم اسماً

لكي ينجوا من مياه الطوفان، خلوا العصاة من دخول فلك نوح، وذلك م يتمكن بنو اهللا ل  الطوفان،تىأوعندما "  
 ."ز الروحي الحيِّىأجسادهم البشرية وعادوا إل

 ايزالولكنهم ال . ، وأن يعيشوا في السماء كأرواحال يستطيع بنو اهللا الروحانيون العصاة أن يتجسدوا في ما بعد" 
 كوسيطات روحيات يستخدمونهن يستطيعون، وبصورة خاصة من النساء اللواتي قدر ما ىيقتربون من الجنس البشري عل

 .افاتوعّر

********** 
 :112 – 100ص] ألخليقة [ وفي آتابهم 

لوا ما أجمل وأكمل هؤالء النساء اللواتي ال تأمَّ: " من البذاءة كإغراء من إبليس قائالً لهميءيقدمون زواج المالئكة، بش 
فأنتم تستطيعون أخذهن لكم . ة واللذة ويقضي لكم الشهواتر لكم المسرَّمما يوفِّ. جمالهن في المملكة الروحيةيوجد من مثل 

 ".وهكذا تتمتعون بملذات الجنس، وتوجدون نسالً أعظم كثيراً من أوالد الناس. زوجات

 ىون كل جريمة منكرة تخطر علتخذوا أجساماً بشرية، يرتكباوكان المالئكة الذين : تاب أيضاًوقالوا في نفس الك 
 .بال
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 : بدعتهمىالرد عل
 .يهم ذكر وأنثيف أي ليس Gender المالئكة ال يوجد بينهم جنس -1 

 .  من حيث الشهوات الجسديةSex وهكذا ال يعرفون أيضاً الجنس  -2 

جميعاً أليسوا ) "14: 1عب(وقيل في ). 4 :104مز" (الذي خلق مالئكته أرواحاً"إنهم أرواح كما قيل في المزمور  
هذه األرواح ليست لها الشهوة الجنسية وال األعضاء الجنسية، وال الغريزة الجنسية، وال المادة التي تنجب   " . أرواحاً خادمة

 ).الحيوانات المنوية(

 )30 : 22مت (جون زّوجون وال ُيوقال عنهم الرب إنهم ال يتزوَّ 

 خلق أجساداً ى؟ هل لهم القدرة اإللهية عل لهم هذاأينفمن  "ذوا أجساداً لحمية اتخ"أو " دواسَّتج"ا عن عبارة  أمَّ-3 
 !لهم؟

ولكنهم ال .. له قدير يعتقدون أنه إألنهموذلك !!  القيامةدتخذ له أجساداً يظهر بها بعا إن السيد المسيح :قال شهود يهوه 
! ؟ "تجعل بنات الناس مثمرات"، خذوا ألنفسهم أجساداً لحميةأن يتفكيف استطاعوا .  الخلقى تقدر علآلهةيعتقدون أن المالئكة 

 .ال يقدر أن يخلق لنفسه جسد إنسانلكنه . إن المالك يستطيع أن يظهر في صورة إنسان

فكيف .  كبهيمة وطائر مثالًنه ال يمكن التوالد بين طبيعتين مختلفتينأكذلك من المعروف عند علماء الطبيعة  -4 
 طبيعة يكون؟ أيةفي " شيطوإنسان"؟ وهل النسل المولود منهما يكون ةوإنسان) شيطان(لد بين مالك ساقط أمكن الزواج والتوا

المولود منه لو كان ممكناً أن يولد ) النسل(فهل يستطيع ذلك .  األرض في لمح البصرىالمالك يستطيع أن ينتقل من السماء إل
 !منه نسل؟

 ىقوأوبخاصة ألن طبيعة المالئكة . ةهذا ال تنطبق عليه قوانين الوراث  وإن كانوا قد أنجبوا بشراً فقط، فإن-5 
Dominant.  

وإن كان ! روا التجربة بعد سقوطهم وهذا أسهل؟كرِّ وإن كانوا قد اشتهوا الجنس وهم مالئكة أطهار، فلماذا لم ُي-6 
 .مرة أخرى، فلماذا سمح لهم في المرة األولىاهللا لم يسمح لهم بذلك 

وبين ".  أبناء اهللا بنات الناس أنهن حسناتىرأ"بين :  نوفق بين أكثر من رواية متعارضة في سبب السقوط وكيف-7 
أي هذه !! وبين أنهم تزاوجوا مع الناس لمنفعة البشرية، إلنتاج طبيعة بشرية أفضل. أن ذلك تم نتيجة إغراء الشيطان لهم

 ! ذلك زواجاًىسمَّصح أن ُيلو ! الدوافع الثالثة كان سبباً في زواجهم بالنساء؟

ب إبليس نفس السقطة، وهو أكثر من باقي المالئكة جرِّ وإن كان إبليس قد أغراهم بجمال النساء، فلماذا لم ُي-8 
 !شراً؟

وواضح . والمعروف عن المالئكة العفة والطهارة! ؟نة في طبيعتهمئ ليست كا من أين أتتهم الشهوة الجنسية وهَي-9 
 ).11 – 4 :19تك( فكر أولئك في خطية الزنا معهم ا لمَّبالعمىل سدوم هذا من ضربهم أه
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، بحيث يقع المالئكة في حبهن، ويسقطون هل النساء أجمل من المالئكة!  اشتهائهم جمال النساء؟ى وما معن-10 
 !بسببهن؟

، كانت لهم أيضاً القدرة الخلق ى؟ هل تعني أنه كما كانت لهم القدرة عل)وا أجسادهمحلّ( عبارة ى كذلك ما معن-11 
 !! وأن يبددوا تلك األجساد– يهوه د حسب اعتقاد شهو–فهم يقدرون أن يخلقوا لهم أجساداً !  اإلفناء؟على

ما أجمل وأكمل هؤالء النساء اللواتي ال يوجد مثل جمالهن في  ": المالئكة ويقول لهميغري من سمع الشيطان -12 
وهكذا تتمتعون بملذات الجنس، وتوجدوا نسالً أعظم كثيراً من أوالد .  أخذهن زوجات لكمأنكم تستطيعون!.. المملكة الروحية

 !؟"الناس 

. وال يوجد ذكر لهذا الكالم في الكتاب المقدس أو في التاريخ. نالشيطاهذا الكالم، ولم يصدر عن قطعاً لم يسمع أحد  
!!  منهيءا هم قد أوحوا إليه أن يقول ما نسبوه إليه، وهو برإال أن يكونو!  لسان الشيطان؟ى به شهود يهوه علىفمن أين أت

 .دعوا عليه ما لم يقله، وما لم يحدثا اهللا بأنهم ىوله الحق أن يشكوهم إل

هار ال يعرفون ما وهم بسطاء أط.  كذلك ال توجد للمالئكة أجساد وغريزة جنسية يمكن إثارتها بكالم الشيطان-13 
 "! الجنسلمتعة بمالذا"يقوله لهم عن 

وسبب عدم تكرار السقطة . وا أجسادهملُّ وهل بعد الطوفان استمرت الشهوة الجنسية في المالئكة، حتى بعد أن َح-14 
  ! الكبتىلهم المنع اإللهي إلوهل حّو!!  كما يقول شهود يهوهىة أخرد مرَّأن اهللا منعهم من التجسُّ

بينما هم أوالد شيث بن . بأنهم مالئكة) 2 :6تك (ناء اهللا في  على تفسير عبارة أباعتمدتوالبدعة في أصلها  -15 
 .دمآ

  ) 26: 4تك( "اسم الرب ِبي أن يدعدئتباحينئذ "ويقول الكتاب أن شيث أنجب أنوش  

 ...وما أكثر اآليات عن تسمية البشر بأبناء اهللا) 38 :3لو( في سلسلة األنساب بأنه ابن اهللا َيُدِعدم نفسه آو 

 . من اهللاَنِعن بنات نسل قايين الذي لُالناس فُها بنات مَّأ 

ا الطوفان فكان عقوبة للبشر الذين أخطأوا، وليس عقوبة لمالئكة سقطوا في الزنا مع بنات الناس وهكذا في  أمَّ-16 
  ).3 :6تك(وأيضاً ) 5 :6تك.." ( في األرضثَرب أن شر اإلنسان قد كَ الرىورأ": مقدمة الطوفان قال الكتاب

 .)6 : 6تك ("اإلنسانحزن الرب أنه عمل " :ويقال!! هم قد كثر المالئكة، ويعاقب اهللا البشر قائالً إن شّرئل يخطفه 

 .خرآهم، فله موضوع ئا عن موت المالئكة وفناأمَّ -17 
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 ينكرون َعقيدة الثالوث القدوس
 :معتقدهم 
 ذلك في مقال ىكما أشرنا إل(د قوة جرَّبن مخلوق، وأن الروح القدس ليس أقنوماً، وإنما هو ُمعتقدون أن االيماداموا  
 :193ص] ىالغن[ويقولون في كتابهم . سودُّ، إذن هم ينكرون عقيدة الثالوث القُ)سابق

 .  ديانات إبليسيةى هىعقيدة الثالوث أخذت عن الديانات القديمة الت 

وما بروح اإلكليريكيون  ": حيث يقولون106  ،105ص] ليكن اهللا صادقاً[يضاً في كتابهم ويهاجمون عقيدة الثالوث أ 
بتدعها إبليس زارع اتشابكة التي الُمثون بهذه العقيدة كون ويتشبَّ اختالف المذاهب والمشارب يتمسَّىعل) أي رجال اإلكليروس(

ما خطرت عقيدة : "يقولونو، "ا هذه العقيدة من الوثنيين موإنهم تسلَّ ": من نفس الكتاب يقولون117الزوان المعروف وفي ص
 ".ىي القرون األولي بال أحد من مسيحولم تخطر على.  اإلطالقى بال يسوع علالتثليث على

 ".هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟"وشهود يهوه لهم كراسة بعنوان  
 Should you believe in the Trinity? 

ل في إنشاء هذه العقيدة، كما يهاجمون قانون اإليمان الذي اإلمبراطور قسطنطين تدخَّويقولون في هذه الكراسة أن  
 .سقدَّ الُمةأصدره مجمع نيقي

 :د عليهمرَّـال 
ب والكلمة اآل: الذين يشهدون في السماء هم ثالثة ":]7 : 5 يو 1[ في َدَر َومالونه هو د األول الذي ال يقب الرَّ-1 

ع بها ن هذه اآلية التي يتذرَّإ ":108ص) ليكن اهللا صادقاً(فيقولون في كتابهم ". ثالثة هم واحدوهؤالء ال. والروح القدس
 . كالم اهللا من األقوال الباطلة التي يشجبها اهللاى ما أضافه إبليس على من أنصع األمثلة علالثالوثيون هَي

 : إنكارهم وجود هذه اآلية نذكر اآلتيىومع عدم موافقتنا عل 

 28مت ("ب واالبن والروح القدساسم اآلدوهم ِبوعمِّ ": عن المعمودية عقيدة الثالوث في قول السيد المسيحورود -2 
 . أن الثالثة واحدىمما يدل عل" بأسماء"وليس " اسمِب ": ونالحظ أنه قال عن األقانيم الثالثة،)19:

نعمة ربنا يسوع المسيح،  ":يقول فيها الرسول، )14 ،13كو2(م بها كل اجتماعاتنا، المأخوذة من نخت البركة التي -3 
 .ووارد هنا أسماء األقانيم الثالثة". ومحبة اهللا، وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم

ولكن ما نود شرحه . ة حدى، والروح القدس، كل منهم علواالبنب، آل اأسماءت فيها َدَر التي َواآليات ما أكثر -4 
 . كيان واحدىم الثالثة هإثبات أن هذه األقاني: هنا هو
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 :الثالثة واحد  
ب واالبن هما واحد  وأن اآل.ب واالبن والروح القدس عبارة عن الهوت واحدسنحاول في هذا المجال أن نثبت أن اآل 

 . ب، وواحد مع االبن أيضاًوأن الروح القدس واحد مع اآل

 .اهللا واحد بعقله وروحه  

وطبيعي أن اهللا ال ينفصل عن عقله، وأن اهللا وعقله . الناطق، أو نطق اهللا العاقلفاالبن هو اللوجوس أي عقل اهللا   
 .كيان واحد

فبال شك هو . وال يمكننا أن نفصل اهللا عن قوته وحكمته. اهللا، وحكمة اهللالمسيح قوة ".. ) 24 :1كو1( في َدَروقد َو 
 .تكن له من قبل، أو خلق لنفسه قوة لم تكن له من قبللنفسه حكمة لم وال نستطيع أن نقول إنه خلق . وحكمته كيان واحد

 .، فأمسكوا حجارة ليرجموه يحتمل اليهود سماعهصريح لم وهذا نص .)30 :10يو(  " واحدبواآلأنا  ":كذلك قال االبن 

" ب اآلىرأني فقد أالذي ر" ،)11 ،10 :14يو ("يَّب فب، واآلأنا في اآل ":ب واالبن، قول االبنومما يؤكد وحدانية اآل 
  .)9 :14يو(

 مادام اآلب واحد، فماذا عن الروح القدس؟ 

 .ب واحدالروح القدس واآل  

وال يمكن أن نفصل اهللا عن .  الرب وروحه كيان واحد وطبيعي أنَّ.)1 :61شإ (،)2 :11شإ(فهو روح الرب  
 4وي ( "..اهللا روح  ":لسيد المسيح يقول عنهوا! أو أنه خلق لنفسه روحاً! روحه، أو أن نقول إنه مر وقت كان فيه بدون روح

القدوس ال تنزعه روحك  " :ويقول عنه داود النبي في المزمور ) 20 : 10مت " ( روح أبيكم"ويقول عنه للتالميذ ) 24:
.  السماء فأنت هناكى؟ إن صعدت إلومن وجهك أين أهربأين أذهب من روحك،  ": كما يقول أيضاً.)11 : 51مز ("مني
 .)8 ،7 :139مز" (رشت في الهاوية فها أنتوإن ف

 5يو1(وال داعي للهروب من . ومادام اهللا إذن واحداً مع عقله وحكمته، وواحد مع روحه إذن هؤالء الثالثة هم واحد 
:7.( 

 1بط1( ، هو أيضاً روح المسيح، كما قال الرسولباآلوما يؤكد هذه الوحدانية أيضاً أن الروح القدس كما أنه روح  
:11.( 

 .ولذلك كل واحد من األقانيم الثالثة هو اهللا 

 .ب هو اهللا، عقيدة ال يختلف فيها أحداآل 

ي يحل فيه كل ملء الالهوت المسيح الذ.. ":)9، 8: 2كو( ما قلناه، نورد ما جاء في ى هو اهللا، فباإلضافة إلاالبن 
 ).16 :3تي1" (اهر في الجسدظ الاهللا"فمادام في تجسده كان يحل فيه كل ملء الالهوت، إذن هو ". جسدياً
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لماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب  ":قال بطرس الرسول. ةالروح القدس هو اهللا، كما يظهر في قصة حنانيا وسفير 
 ... إذن الروح القدس هو اهللا.)4 ،3: 5أع( اهللا  الناس بل علىىأنت لم تكذب عل..  الروح القدسىعل

  اهللالروح القدس هو 

 :هيكل اهللا  
 .)19 :6كو1(، )16 : 3كو1( في َدَربمقارنة ما َو 

 6كو1( ىخر األاآلية بينما ورد في ،"ا تعلمون أنكم هيكل اهللا، وروح اهللا يسكن فيكمأَم ":)16 :3كو1( في َدَرفقد َو 
 .." . الذي فيكمهيكل الروح القدس جسدكم هو أنأم لستم تعلمون  ":)19:

 .وبهذا يثبت أن الروح القدس هو اهللا . حن أيضاً هيكل اهللاإذن فيما نحن هيكل الروح القدس، ن 

 : مواهب اهللا 

  مواهب الروح القدسَي، وه مواهب اهللاَيه. من جهة المواهب 

 واحد، أنواع أعمال موجودة، ولكن الروحأنواع مواهب موجودة، ولكن  ":يثبت ذلك إذ يقول) 12كو1( في َدَرما َو 
 كالم حكمة،  بالروحىُيعطفإنه لواحد .  إظهار الروح للمنفعةىولكن لكل واحد ُيعط.  الكلالذي يعمل الكل فيواحد  اهللا
 قاسماً لكل ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه،..  الواحدبالروحخر إيمان وآل.  الواحدالروحخر كالم علم بحسب وآل

 .)11 – 12:4كو1" (واحد بمفرده كما يشاء 

 .دس، قاسماً لكل واحد كما يشاءإذن مواهب الروح الق 

 من فوق، نازلة من عند أبي وهبة تامة هىوكل مكل عطية صالحة،  ":يقول الرسول) 17 :1يع(ومع ذلك ففي  
 .ب والروح القدس، ألنهما واحداآلمن ب أم من الروح القدس؟ أم  من اهللا اآلىفهل المواهب إذن ه. "األنوار

 :الوحي  
 من اهللا أم الروح القدس؟:  الوحيى وهى نقطة أخرىننتقل إل 

ويقول القديس  ). 16: 3تي2( .."اهللا، ونافع للتعليم  به من ىكل الكتاب هو ُموح ":يقول القديس بولس الرسول 
 لذلك .)21: 1بط2( "م أناس اهللا القديسون مسوقين من الروح القدس نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلَّلم تأِت ":بطرس الرسول

بل روح أبيكم ألن لستم أنتم المتكلمين، " : نالقديسيكما قال السيد المسيح لرسله " األنبياءالناطق في "لروح القدس نقول عن ا
 ) .20: 10مت" (م فيكمالذي يتكلَّ

 .ب، أم من الروح القدس، أم من كليهما؟ ألنهما هما واحد في الالهوتالوحي إذن من اهللا اآل 

: 16يو( "يأخذ مما لي ويخبركم ":وح القدس الذي قال لرسله عن الرواالبنوح القدس،  العالقة بين الرىأم نتطرق إل 
14،15( 
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 : رة ـاملغف

" ن يقدر أن يغفر الخطايا إال اهللا وحدهَم ":واضح أن مصدر المغفرة هو اهللا وحده، كما يقول الكتاب بوضوح  
 ).7 : 2مر(

 وقال .)4 : 7لو" ( خطاياِكمغفورة لِك ":لت قدميه بدموعهابلَّ الرب يسوع قد قال للخاطئة التي ومع ذلك فإنَّ  
" ى األرض أن يغفر الخطايالطاناً عللكي تعلموا أن البن اإلنسان ُس" : وقال بعدها. )5: 2مر" (مغفورة لك خطاياك"للمفلوج 

  ).10: 2مر(

 : القيامة وقال لهمدفي وجوههم بعفنفخ . والسيد المسيح منح لتالميذه الروح القدس الذي به يغفرون الخطايا  
 ). 23 ، 22: 20يو.." (ت لهمَرِفن غفرتم لهم خطاياهم غَُم. اقبلوا الروح القدس"

 ب أم االبن أم الروح القدس؟  اآل:ن يغفر الخطايا إذنَم 

 .ن هؤالء الثالثة هم واحدأم الثالثة معاً أل 

 :لق ـاخل 
 .)1: 1تك" (في البدء خلق اهللا السموات واألرض"في أول سفر التكوين  َدَركما َو.  هو الخالقباهللا اآلواضح أن  

: 1يو" ( مما كانيءكل شيء به كان، وبغيره لم يكن ش ":، كما قيل عنه في إنجيل يوحنا أيضاً هو الخالقواالبن 
3( 

 وما ال ىر األرض ما ُيا علىما في السموات وم: فإنه فيه خُلق الكل " : كولوسيىوقيل عنه في الرسالة إل 
 ).16: 1كو" (الكل به وله قد خُلق. سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين. ىرُي

 )4 :33أي( "هللا صنعني، ونسمة القدير أحيتنيروح ا ":، قيل في سفر أيوب الصديقالروح القدسومن جهة  

ترسل روحك . رابها تعود تىلإتنزع أرواحها فتموت، و ":ل هللا عن المخلوقاترتِّ يقول الُم104وفي مزمور 
 ).30 ،29: 104مز" (فتُخلق

 أم الروح القدس؟ االبنب أم اآل: ن الخالقفَم 

 .ن الثالثة هم واحدأأم نقول  

 :املعرفة  
 .األفكار ويقرأ ىللي المعرفة، يعرف كل شيء، الخفيات والظاهرات، ويفحص القلوب والكُب كُواضح أن اهللا اآل 

وقيل عنه أيضاً . مواوم المعرفة، وكان أيضاً يعرف أفكار الغير ويرد عليها دون أن يتكلَّومن جهة االبن، هو أقن 
 ).3 : 2كو" (لم فيه جميع كنوز الحكمة والِعالمدخر"
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 واهللا يعلن لنا بروحه .)10 :2كو 1"( أعماق اهللا حتى الروح يفحص كل شيء ألنَّ ":وقيل عن الروح القدس 
 .)26 :14يو(منا كل شيء علِّ ُي والروح هو الذي.)10 :2كو 1(

 . ما موقف هذه األقانيم الثالثة من العلم والتعليم؟ أم نقول ببساطة أن الثالثة واحد

 : وسالرد عليهم يف إنكار الثالوث القّد 
 : النقاط اآلتيةىض في هذا الرد إلنتعرَّ 

 .وس لم تؤخذ من الديانات الوثنيةفكرة الثالوث القّد -1

 . واحدث، وفي نفس الوقت بإلٍهنحن نؤمن بالثالو -2

 .لماذا لم تُذكر كلمة ثالوث في األناجيل -3

 .عقيدة الثالوث موجودة قبل مجمع نيقية المسكوني -4

********** 

 : هذه النقاط بالتفصيلاآلنوسنتناول  

  :العقائد الوثنية 

 .المعروف أن العقائد الوثنية تؤمن بتعدد اآللهة وليس بالثالوث 

 في وحتى. آلهةإله الشمس، وليس بثالثة ) رع(ن كانوا يؤمنون بعدد كبير من اآللهة، تحت قيادة فقدماء المصريي 
 ولم يكونوا آلهة وهكذا كانوا أربعة .اإلله الشرير) ست(ر هو خَآبن ا حورس، كان هناك هماوابنإيزيس وأوزوريس  قصة

 والرومان أيضاً كان لهم .اآللهة وكان زيوس هو كبير .)23، 16: 17أع( كثيرين آلهةواليونان كانوا يعبدون . ثالثة أو ثالوثاً
 .آلهةوما كانوا يعبدون ثالوثاً أو ثالثة . اآللهة تحت قيادة جوبتر كبير اآللهةالكثير من 

 . الوثنية كانت تجمع الكثير منهم قصص زواج وتوالد جسدانيواآللهة 

يزيس إمثالً في الديانة المصرية القديمة أوزوريس تزوج األمر الغريب عن العبادة المسيحية والثالوث القدوس ف 
  إذن مّر،ب واألم مادام االبن أصغروجد تفاوت في السن بين االبن واأل ياالعتقادوأنجب منها حورس وست وفي مثل هذا 

ثالوث في المسيحية زلية وكله غريب تماماً عن عقيدة ال وال يتفق مع األه وهذا ال يتفق مع األلوه. فيه موجوداًوقت لم يكن
 ...التي ال يوجد فيها زواج وال تناسل جسداني، حاشا

 .وفي العقائد الوثنية آلهة تمثل صفات معينة أو بعضاً من الطبيعة 

هو إله ) رع(و . الموتىهو إله ) وأوزوريس. (هو إله الحرب) مارس( آلهة الجمال، بينما ى ه)فينوس(فمثالً اآللهة  
وعبادة النار وعبادة .  أو إن تحدثنا عن إله الخير، وإله الشر. إن أحصينا صفات أو وظائف اآللهةالشمس، ويعوزنا الوقت

   ..!كإله) فرعون( األرواح وعبادة 
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 .ومن غير المعقول أن تقتبس المسيحية عقيدة من الوثنية 

 . االستشهادحتىبينما الوثنية حاربت المسيحية، والمسيحية حاربتها  

م، 325 المسكوني سنة ة قانون اإليمان الذي قرره مجمع نيقيوحتى .سيحية نادت بالتوحيد منذ نشأتهاموبخاصة أن ال 
 ].بالحقيقة نؤمن بإله واحد[يه عقيدة التثليث، يبدأ بعبارة والذي وضحت ف

 : التثليث والتوحيد 
 :والسيد المسيح حينما قال. )نميآإله واحد، (نقول بعدها "  واالبن والروح القدسباآلاسم ِب ":ونحن حينما نقول 

والقديس يعقوب .  ألن الثالثة واحد،"بأسماء"وليس " اسمِب"تخدم عبارة سا، " واالبن والروح القدسباآلاسم دوهم ِبوعمِّ"
والقديس يوحنا ) 19 :2يع" (والشياطين أيضاً يؤمنون ويقشعرون. أنت تؤمن بإله واحد، حسناً تفعل"الرسول يقول في رسالته 

 ).7 :5يو1" (الثالثة هم واحد والكلمة والروح القدس، وهؤالء باآل: الذين يشهدون في السماء هم ثالثة ":ليقو

 . ثبتهاكرون هذه اآلية، إال أن آيات أخرى في تحريفهم للكتاب المقدس، ين- ومع أن شهود يهوه 

ني فقد آن رَم ... ب فيَّب، واآلأنا في اآل ":ويقول) 30 :10يو" (ب واحدأنا واآل ":يقول)  اللوجوس–الكلمة (فاالبن  
 وإن كان باعتباره اللوجوس .)24، 23: 1كو1" (حكمة اهللا" وهذا طبيعي، ألنه إن كان االبن هو .)10، 9: 14يو" (ب اآلىرأ

 .هو عقل اهللا الناطق، أو نطق اهللا العاقل، فاهللا وعقله ونطقه كيان واحد

 5أع" (روح اهللا"، وهو )1: 61شإ" (روح السيد الرب" وهو ،)20: 10مت (بكذلك مادام الروح القدس هو روح اآل 
 ".، إذن اهللا وروحه كيان واحد)4، 3: 

أين أذهب من  ":ل في المزموررتِّ ويقول له الُم.)28: 2ئيليو" ( كل أحدىأسكب من روحي عل"وهكذا فإن اهللا يقول  
 .مستحيل بال شك إذن اهللا وروحه واحد! عن روحه؟ نستطيع أن نفصل اهللا ى هل تر.)7: 139مز ("!؟...روحك

: 4غـل (، واهللا وروحه واحد، واالبن والروح واحد ألن الروح القدس هو روح االبن أيضاً               ب واالبن واحد  ومادام اآل  
 . إذن الثالثة واحد.)11: 1بط1(، روح المسيح )6

 كلمة ثالوث 
  فلماذا ؟.اجيللم ترد في األن) ثالوث( يقول شهود يهوه إن كل كلمة  

م وثني ينادي بتعدد اآللهة فكانوا يتحاشون كلمة ل الرسل نادوا بالمسيحية وسط األمم، في عااآلباءوالجواب هو أن  
 "وهؤالء الثالثة هم واحد" ستخدم هذه العبارة في قوله ان عاش من الرسل، ر َمِخآ، وهو ثة أو ثالوث، ولكن يوحنا الرسولثال
 ).7: 5يو1(
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  )4( شـــــــهود یهــوه بدعة 

 
 ينكرون أقنومّية الُروح القدس

 !د قوَّةَجرَّبل ُم) شخص(ال َيَرون أَنه أقنوم 
 :بدعتـهم 
 :ونذكر منها.تظهر واضحة في كثير من كتبهم 

 :24ص]  الحياة األبدية ىالحق الذي يقود إل[ يقولون في كتابهم  

 ." الفعالةإن الروح القدس ليس شخصاً، بل قوة اهللا"     
 :113ص] ليكن اهللا صادقاً [ ويقولون في كتابهم  

 أساس واهن، نشأ من سوء ترجمة ىإن زعم رجال الدين أن الروح القدس شخص روحي ثالث، هو زعم مبني عل" 
مة أو فكما أن النس" نسيم"أو " ريح"أو " نسمة" والحقيقة أن المراد باألصل . الشخصيةىاألصل اليوناني بكلمة تشف عن معن

 تفويض من اهللا  إنسان، حصل هذا اإلنسان علىى روح اهللا علّل َحىفمت. الريح أو النسيم ال يظهر للعين، كذلك روح اهللا
 عمل هللا علىهو قوة اهللا القدير غير المنظور، وهو القوة الدافعة عبيد ا إن الروح القدس. بإجراء عمل خاص مهما كان نوعه

 .إرادته
 :  176ص]  الحياة األبديةى هذه ه[ويقولون في كتابهم  

 ".إنه القوة القدوسة الفعالة النابعة من مصدرها الفياض الذي هو اهللا. الروح هو قوة وليس شخصاً" 

 :132ص]  المباحثة من األسفار المقدسة[ ويقولون في كتابهم  

 " .إن روح اهللا القدوس هو قوته الفعالة" 

) الثالوث القدوس(أي أنهم ينكرون عقيدة .  الثالثةمقانيلألء من إنكارهم إنكارهم أقنومية الروح القدس، هو جز 
 .تبعاً لذلك

 : دَعتهم  بالَرد على 
 .م الناس، والقوة ال تتكلمكلِّالروح القدس كان ُي 
 ىهم إلن، ويرشدعيَّ مكان ُم يمنعهم من الذهاب إلى:د لهم أماكن خدمتهمحدِّوكان يرسلهم، وُي. سلكان يختار بعض الرُّ 

 .تبكِّوأحياناً ُي.  ألسنتهمى كل الحق، ويقود مجامعهم، وينطق علىويرشدهم إل  أفواههم،ىوكان ينطق عل. خرآمكان 
 .ختار، وال تمنعتبينما القوة ال تنطق، وال ترشد، وال  
 .د قوة، بل كان يمنح القوةجرَّالروح القدس لم يكن ُم 
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 1أع.." ( تكونون لي شهوداً الروح القدس عليكم، وحينئٍذّل َحستنالون قوة متىولكنكم "سل ب للرُّوهكذا قال السيد الر 
 :8.( 

ومع ذلك فالروح القدس ال يختص بالقوة .  نتيجة لحلول الروح القدسى الروح القدس، بل هىالقوة إذن ليست ه 
 :شعياء النبيإوحدها، بل يختص بأمور عديدة، كما ورد في سفر 

 ).2 :11شإ" ( روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب:يحل عليه روح الرب"  
************ 

 .كان الروح القدس يدعو الخدام، ويرسلهم ويقيم األساقفة 
 " إليهأفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما : قال الروح القدس"  أنه َدَرَو) 4، 2: 13أع(ففي سفر األعمال  

 ..." سلوكية إلىانحدراال من الروح القدس، ِسْرفهذان إذ ُأ ":ا وضعوا عليهما األيادي، قيلفلمَّ
وما كان " فرزواا ": ما كان يقول– كما يعتقد شهود يهوه –د قوة جرَّهنا الروح القدس يأمر ويدعو ويرسل لو كان ُم 
 .عو للخدمة، وال تحدد العمل، وال ترسل الرسلد القوة ال تقول وال تدجرَّفُم". العمل الذي دعوتهما إليه ":يقول

احترزوا إذن ألنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم فيها : "كذلك قال القديس بولس الرسول لرعاة الكنيسة في أفسس 
 ).28 :20أع.." (الروح القدس أساقفة

 الروح ىسب اعتقاد شهود يهوه فح! جرد القوة أو الريح ال تقيم أساقفةوُم. إذن الروح القدس كان يقيم األساقفة 
 !القدس

 : الخدمةىوفي مثل عمل الروح القدس في الدعوة إل 
 :ر الخصي الحبشيبشِّس أن ُيبُّدعوة الروح القدس لفيلُ 

) مركبة الخصي" (ركبةم ورافق هذه الَمتقدَّ: قال الروح لفيلبس: "صحاح الثامن من سفر أعمال الرسل في األَدَرفقد َو 
 .دهر الخصي، وعمَّ وأطاع فيلبس الروح القدس، ورافق المركبة وبشَّ.)29 : 8أع(

 !؟فأطاع فيلبس، أمرتهل نصدق أن ريحاً أو قوة  
 .دعوة الروح القدس لبطرس أن يبشر كرنيليوس 

نزل اقم و.  هوذا ثالثة رجال يطلبونك:قال له الروح" في سفر أعمال الرسل عن القديس بطرس الرسول أنه َدَرَو 
قال لي ":  القديس بطرس عن األمر فقالى وقد رو.)19 :10أع(طمئنه  الخدمة وُيى هنا الروح يدعوه إل."رتابغير ُممعهم 

 ! الخدمة وتطمئن؟ىفهل الريح أو القوة ترشد إل) .. 12: 11عأ" (الروح أن أذهب معهم غير مرتاب
************ 

تي في نبوءة عنه في سفر ود يهوه أنه إله قدير، نقرأ اآلبل في عالقة الروح القدس بالسيد المسيح الذي يؤمن شه 
 :شعياءإ

 ) 2، 1: 61شإ.." ( المنكسري القلوبألعصبأرسلني . ر المساكينشِّ ألُبمسحني ألنه يَّ،روح السيد الرب عل" 

وه د قوة لم يحدد شهود يهجرَّأو ُم! أهو الريح؟! ن هذا الذي يمسح السيد المسيح، ويرسله، ويعين عمله؟َم 
 !كنهها؟

 .)32: 1يو (،)10: 1مر (،)22: 3لو" (ليه الروح القدس مثل حمامةنزل ع"وفي قصة العماد نقرأ أنه  
 !د القوة تظهر كحمامة؟جرَّوهل ُم! ه في هيئة حمامة؟فهل الريح تتشبَّ
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 ؟) 12: 1مر( ،)1: 4مت("  البرية من الروح ليجرب من إبليسىثم اصعد يسوع إل ":اإلنجيلل ووماذا عن ق 
 !أو أصعدته قوة مبهمة؟! هل الريح أصعدت الرب يسوع؟ 
 !م؟د القوة تتكلَّجرَّأو ُم! م؟ فهل الريح تتكلَّ.م الكنائسكلِّم الناس وُيكلِّويشهد الكتاب المقدس أن الروح القدس ُي 

) ،7 : 2رؤ" (نائسوح للكن له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الرَم ":يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا أكثر من مرة 
 ).29 : 2رؤ(
 )25 : 28أع (..."شعياء النبي قائالًإ بباءناآم الروح القدس  كلَّحسناً" :اوقال القديس بولس الرسول لليهود في روم 
 3عب" (وا قلوبكمقسُّإن سمعتم صوته، فال تُ: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ": العبرانيينىوقال في رسالته إل 
:7 ، 8.( 
  ).17 : 22رؤ  ("ن تعالوح والعروس يقوالالرُّ"في سفر الرؤيا عن السيد المسيح  َدَرَوَو 
 !م وتقول؟د القوة تتكلَّجرَّوهل ُم! م وتقول؟فهل الريح تتكلَّ 

************ 
 أنه ى وهذا كله يدل عل.تبكِّلم، ويذكر بكالم التعليم، وُيّعفي مواضع كثيرة في الكتاب المقدس إن الروح القدس ُي 

 !!د قوة أو ريحجرَّشخص ، وليس ُم
ا أمَّ" :وقال أيضاً). 16: 14يو" (ءيمكم كل شعلِّفهو ُي..  الروح القدس امَّأو ":قال السيد المسيح لرسله القديسين 

 ).26: 14يو(" ركم بكل ما قلته لكمذكِّمكم كل شيء، وُيعلِّفهو ُي.. ي الروح القدس عزِّالُم
م من نفسه، بل ما يسمع  ألنه ال يتكلَّ. كل الحقىك، روح الحق، فهو يرشدكم إلا جاء ذىا متوأمَّ ":وقال كذلك 

 ).13: 16يو" (ةتيآم به، ويخبركم بأمور يتكلَّ
 .)8: 16يو" ( دينونة وعلىرٍّت العالم على خطية وعلى ِببكِّومتى جاء ذاك، فإنه ُي ":وقال عنه أيضاً 
 )13: 2كو1( "بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس ال.. منتكلَّ"وقال القديس بولس الرسول  

 !؟آتيةوهل تخبرنا بأمور ! ت؟بكِّم وتُعلِّفهل الريح أو القوة تُ
************ 

   .سل، وإنه يشهد للمسيح وإنه يشفع في المؤمنيني الرُّعزِّقيل عن الروح القدس أيضاً إنه ُي 
 :ي منهاعزِّ بها الروح القدس الُمفَِصما أكثر اآليات التي ُو 
 ياًعزِّب فيعطيكم ُموأنا أطلب من اآل" : يقول الرب يسوع في واحدة منها. من يوحنا14 صحاحاأل في تياآثالث  
، 16: 14يو.." ( ال يراه وال يعرفهألنه يقبله نبد، روح الحق الذي ال يستطيع العالم أاأل ىر ليمكث معكم إلخَآ

17.( 
 !د قوة؟ وكيف أن العالم ال يقبل هذه القوة، بينما كثيرون قبلوا اإليمان بسبب اآليات والقوات؟جرَّي ُمعزِّفهل هذا الُم 
ه بكل ما قلت مكرذكِّء وُييمكم كل شعلِّ، فهو ُيسمىاِبب ي الذي سيرسله اآلعزِّا الُموأمَّ: ")26: 14وي(ويقول أيضاً في  

 !دة؟جرَّد ريح أو قوة ُمجرَّرهم، هو ُمذكِّيهم وُيعزِّء وُييمهم كل شعلِّفهل هذا الذي ُي". لكم
 ب ، روح الحـق الـذي مـن عنـد اآل          باآل أنا إليكم من     سأرسلهي، الذي   عزِّ جاء المُ  ىومت) "26: 15يو(ويقول في    

 .. المسيحمهم، وألنه يمكث معهم، وألنه روح الحق وهو الذي يشهد للسيدعلِّيهم، ألنه ُيعزِّإنه ُي". ينبثق، فهو يشهد لي
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ـ خبر ويُ ن هذا الذي يأخذ ويُ     مَ ،"ا لي ويخبركم  مَِّم ني، ألنه يأخذ  مجدِّذاك يُ  ":)14،13 : 16يو( ويقول في   د؟ أهـو   مجِّ
 !د ريح أو قوة؟جرَُّم

************ 
 .د لهم أماكن خدماتهمحدِّوكان ُي. مقراراتهكان الروح القدس يرشد مجمع التالميذ، ويشترك معهم في إصدار  

 نضع الأ الروح القدس ونحن ىقد رأ"وه بعبارة ر صّد–جتمع فيه التالميذ ا الذي –قرارات مجمع أورشليم ف 
 ).28: 15أع" (..عليكم ثقالً أكثر

ورة ك في فريجية واجتازوابعدما "ا عن تحركات التالميذ وتحديد أماكن خدمتهم، فيذكر سفر أعمال الرسل أنه أمَّ 
 بيثينية فلم ى ميسيا، حاولوا أن يذهبوا إلىا أتوا إلفلمَّ. موا بالكلمة في أسيا يتكلَّأنغالطية، منعهم الروح القدس 

" متحققين أن الرب دعاهم لتبشيرهم"  مكدونيةىأنه أرشدهم برؤيا أن يذهبوا إل إلى  األمرىنتهاو "يدعهم الروح
 ).10 – 6: 16أع(

 ! مكان خدمتهم؟ىأم أن أقنوم الروح القدس هو الذي أرشدهم إل !؟د ريح أو قوةجرَّد سير خدمته، كان ُمفهل الذي حدَّ 
************ 

  :والروح القدس يشفع فينا كما يقول القديس بولس الرسول 
 ال اٍتغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بآيي ألجله كما ينبصلِّألننا لسنا نعلم ما نُ. كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا" 

 ...اتن كان ذلك بآيوبخاصة إ) أقنوماً(ن يكون شخصاً  والذي يشفع فينا البد أ)26: 8رو" (نطق بهاُي

************ 
  .والروح القدس هو أيضاً مصدر المواهب الروحية 
ولكنه لكل واحد يعطي إظهار .  ولكن اهللا واحد الذي يعمل الكل في الكل...أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد" 

. الواحدخر إيمان بالروح وآل. خر كالم علم بحسب الروح الواحدعطي بالروح كالم حكمة، وآل لواحد ُيفإنه: الروح للمنفعة
خر خر أنواع ألسنة، وآلوآل. يز األرواحي تمخروآلخر نبوءة، خر عمل قوات، وآلوآل. خر مواهب شفاء بالروح الواحدوآل

 .)11 -4 :12كو1" (ماً لكل واحد بمفرده كما يشاءها الروح الواحد بعينه، قاسملولكن هذه كلها يع. ترجمة ألسنة
 !؟)أقنوم(  أنه شخص ىأال يدل كل هذا عل) الروح القدس( كل هذه المواهب يمنحها الروح الواحد  

************ 
 .النبوءة: ومن المواهب التي يهبها الروح القدس  

: ورد عنه في قانون اإليمان المسيحي إنهوكما ) 13: 16يو" (إنه يخبر بأمور آتية"كما قال عنه السيد الرب  
"  كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذا جعل الرب روحه عليهمتا ليي":  النبيىوقال موس" األنبياءالناطق في "
 )29: 11عد(
يحل عليك روح الرب ": وقال له صموئيل النبي في ذلك. ا مسحه صموئيل النبي أن شاول الملك تنبأ لمَّىوال ننس 

 .)6: 10صم1" (خرآل ُجَر إلى لهم وتتحوَّفتتنبأ مع
وقال الشعب متعجباً  " عليه روح اهللا، فتنبأ في وسطهمفحّل" األنبياء صادف زمرة من وحدث ذلك فعالً، إذ 
 ).11 ، 10: 10صم1!" (اول أيضاً بين األنبياءأش"
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نه إكن الروح يقول صريحاً ل ":ما كتبه القديس بولس الرسول: ومن أمثلة النبوءات التي مصدرها الروح القدس 
غير أن الروح القدس ":  وقول بولس الرسول أيضاً،)1: 4تي1( .."في األزمنة األخيرة يرتد قوم عن اإليمان

 ).23: 20أع .." ( إن وثقاً وشدائد تنتظرني:يشهد في كل مدينة قائالً
 . أنه شخصىء الروح يدل علتنبو  

************ 
 :راً للوحيذلك كون الروح القدس مصدك 

 والروح القدس الذي فيه صار مصدراً ،)13 :16صم1(ا مسحه صموئيل النبي  داود لمَّى روح الرب عللقد حّل 
قال الرب لربي :  بالروح القدس داود نفسه قالألنَّ ":وهكذا شهد الرب بذلك فقال.  مزاميرهىللوحي بالنسبة إل

إذن الروح ). 1: 110مز( ،)43: 22مت (،)36: 12رم( " لقدميك أضع أعدائك موطئاًًىت حيجلس عن يمينا
 .، أو هذه النبوءة عن السيد المسيحلداود النبي أن يقول هذه العبارة ىالقدس هو الذي أوح

 ).20: 10مت" (م فيكمبل روح أبيكم الذي يتكلَّمين، تكلِّلستم أنتم الُم ":ذلك قال السيد المسيح لتالميذهك 
م أناس اهللا القديسون مسوقين  نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلَّألنه لم تأِت ".. :ولأيضاً يقول القديس بطرس الرس 

 . الروح القدس إذن هو مصدر الوحي عموماً،)21: 1بط2" (من الروح القدس
 :عمل الروح القدس في المعمودية 

ال يولد من الماء والروح، إن كان أحد " :كما قال الرب لنيقوديموس. في المعمودية يولد اإلنسان من الروح القدس 
وطبيعي ) 6، 5 :3يو" ( والمولود من الروح هو روح.من الجسد، جسد هوالمولود . ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا

 .بل من اهللا أي من أقنوم. د قوةجرَّأن المعمد ال يولد من ريح أو من ُم
: 28مت" (ب واالبن والروح القدسم اآلاسم ِبدوهوعمِّ. وا وتلمذوا جميع األممذهبا ":وقال السيد المسيح لتالميذه 

 .اسم األقانيم الثالثةأي ِب) 19
 !!د قوة أو ريح وليس شخصاًجرَّويظن أنه ُم!  أن ينكر أقنوميته، أو ينكر الهوته؟– بعد كل هذا –أيجرؤ أحد إذن 

************ 

 : الهوت الروح القدس 
 .نروح االبوب، هو روح اهللا، روح اآلالروح القدس  

 وقال ،)9: 5أع" ( تجربة روح الرب؟ىتفقتما علاما بالكما  ":القديس بطرس الرسول قال لسفيرة زوجة حنانيا 
  ،3: 5أع (" اهللاى الناس بل علىأنت لم تكذب عل!.. الروح القدس؟ىلماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب عل"لزوجها 

 . الروح القدس هو اهللا نأوهذا يعني ) 4
 . ب، وهو أيضاً روح االبنآلوح االروح القدس هو ر 

 ).6 : 4غل " (..قلوبكم إلى بما أنكم أبناء، أرسل اهللا روح ابنه": قال القديس بولس الرسول ألهل غالطية 
 . أزليته: ومما يثبت الهوت الروح القدس 

م نفسه هللا بال زلي قدَّفكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أ": ني العبرانيىقال القديس بولس الرسول في رسالته إل 
 .)14: 9عب" (عيب
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 . وجوده في كل مكان: يثبت الهوت الروح القدس أيضاً 

السماء  إلى إن صعدت! ومن وجهك أين أهرب؟! أين أذهب من روحك؟":  اهللاىياً إلصلِّقال داود النبي في المزمور ُم 
 ). 8، 7: 139مز.." (وإن فرشت في الهاوية فها أنت. فأنت هناك

 الروح يفحص ألنَّ. فأعلمه اهللا لنا نحن بروحه": ه اهللا للذين يحبونهل القديس بولس الرسول أيضاً عن الذي أعّدوقا 
واهللا وروحه . أليس هو روح اهللا!  أعماق اهللا؟ىن يكون هذا الذي يفحص حت فَم،)10: 2كو1" ( أعماق اهللاىء حتيكل ش

 .كيان واحد

    :عتراضا 

). 4: 2أع " (وامتأل الجميع من الروح القدس" ما ورد في سفر أعمال الرسل عن يوم الخمسين ىق شهود يهوه علعلُِّي 
]  الحياة األبديةىالحق الذي يقود إل" [ بل امتألوا من قوة اهللا الفاعلة .هل امتألوا من شخص؟ كال" :ن قائلينوفيرد 

 .24ص
 .أي امتألوا من الروح. ألوا من أقنوم الروح القدسبل امت! حاشا. هم لم يمتلئوا من شخص كالبشر مثالً: والجواب 
 ".امتلئوا بالروح): "18: 5أف(وهذا ما يقوله الرسول في  
 ."و امتألوا كلهم من الروح"عن الرسل ] 177 الحياة األبدية ص ىهذه ه[ويوافق ما ورد في كتابهم  
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 الق للكل     ـوَخ، إن الَسيد املسيح إله قديريقولون 
 ويف نفس الوقت إنه خملوق وليست له نفس َخالدة

   :م ــمعتقده 
 : يقولشعياء النبي، حيثإ ولعل هذه الصفة قد أخذوها من سفر .يقول شهود يهوه عن السيد المسيح، إنه إله قدير 

"  أبدياً، رئيس السالمباأشيراً، إلهاً قديراً، سمه عجيباً ُما ىدعوُي.  كتفيهىعل ةالرئاسوتكون .  ابناًىد لنا ولد ونُعطولَألنه ُي"
 ).6: 9شإ(

 بواسطة يهوه قَر مخلوقاته السمائية، وأنه خُِلكْنه أول خلق اهللا، وِبأيقولون إنه مخلوق، وولكنهم في نفس الوقت،  
  ".ابن اهللا الوحيد"وحده، بدون مساعدة من أحد، لذلك ُدعي 

 .قولون إنه اللوغوس، وكان ذا قدرة كبيرةوي 
 كلمة ىيبدو من هذا إنهم لم يفهموا معن! ولكن كيف يكون إلهاً ومخلوقاً في نفس الوقت، وبدون نفس خالدة؟ 

 .د سيد متسلطجرَُّم: ، ويرون أن معناها)إله(
م الشعب كلِّهو ُي ":ن هرون أخيهوقوله له ع). 1: 7خر" (جعلتك إلهاً لفرعون ":ويشبهون ذلك بما قاله الرب لموسي 

إله هذا الدهر قد  ":ن أيضاً قول الكتاب عن الشيطانكما يذكرو). 16: 4خر ("كون لك فماً، وأنت تكون له إلهاً وهو ي،عنك
" نا قلت إنكم الهة وبني العلي تدعونأ ": كما يستشهدون بقول الرب في المزمور.)4: 4كو2" (ى أذهان غير المؤمنينأعم

 ).6 :82مز(
 .ياتوعلينا أن نناقش معهم الهوت المسيح، ومفهوم تلك اآل 

 ]:ليكن اهللا صادقاً [ يقولون عن السيد المسيح في كتابهم  
واللفظ  ""م عن لسان اهللا وبأمر منه، يتكلَّبكلمة اهللا أي كليم اهللا) 3 – 1 :1يو( لقبه الوحي في ): "43 ،42في ص( 

ر كل كْ مناصب السماء بعد اهللا، ألنه ِبىسَمأثم أن من كان قديراً مثل لوغوس وشاغالً  ""هو لوغس) كلمة(اليوناني المترجم 
لي ه الكُولكنه لم يكن اإلل ."تسلطاً وقديراًمع العلم أن كلمة إله تعني سيداً ُم.  إلهاًىدَعال يستحق أن ُيأقة في السماء، يخل

 .القدرة، بل إلهاً قديراً
. )1 :1يو" (وإلهاً كان الكلمة. كان الكلمة) وليس في البدء(في بدء " من إنجيل يوحنا هكذا ىلذلك يترجمون اآلية األول 
ولوسيفر لقبه الوحي بإله . بزمن طويل) أي الشيطان(غس في مطلع الخلق، قبل لوسيفر يهوه أوجد لو"ويقولون إن  
  ).4 : 4 كو 2" ( هذا الدهر
نه لم يشترك أحد مع اهللا بن اهللا الوحيد ألاب َيُدِع 42 ص ]ن اهللا صادقاًليك[ويقولون أيضاً عن المسيح في نفس كتاب  

 إياه وبعدما خلقه اهللا جاعالً. ن ظهر بقوة الخالق في السماءر جميع مخلوقات اهللا السمائية، ألنه أول َمكْ كان ِب.في خلقه ابنه
 .)أي المخلوقات(ر المبروءات ره، استخدمه في خلق سائكِْب
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 : يقولون30ص] قيثارة اهللا[ وفي كتابهم  
 ."، ألنه كان ذا قدرة إلهاًَيُدِع. ذو قدرة) لوغوس( الكلمة " 

 :44 ،43ص] الحق يحرركم[لون في كتابهم ويقو 
) في الهامش يهوه صنعني(يهوه قناني :  به، ويقولىاسم الحكمة الرمزي الموحم ِبلهذا يجعل الخالق بدء خليقته يتكلَّ" 

 ).23، 22: 8أم.." (ل أن كانت األرضمن البدء من قب. من األزل ُمسحت. أعماله منذ القدممن قبل . أول طريقه
، وقد نال الحياة وبجانبه مهندس منعم عليه بالحكمة) 44ص( بدأ يهوه اهللا وشرع في قصد الخلق الالمتناهي فاآلن" 

. كان المنتج أو الخالق الوحيد بدون مساعدةللحياة، فهو في توليده هذا االبن أو إبرازه . من اهللا، األمر الذي جعله ابن اهللا
 ."ابن اهللا الوحيد "لىولذلك كانت خليقته الحية األو

 مثال اهللا، فهذا االبن الوحيد كان ىولكونه روحاً وعل. وهو كان روحاً نظير يهوه أبيه، قادراً أن يراه ويكون معه" 
 ". صورة اهللا
 49ص] الحق يحرركم[ويقولون في نفس كتابهم  
 )17 –15: 1كولوسي(وفي ) 9: 3أفسس(ياء بعده، مذكور أيضاً في إن استخدام اهللا البنه في خلق كل االش" 
، ى حيث أبدع خالئق روحية أخرمهندسنه أ نفسه ىإن االبن تحت إرشاد أبيه، برهن عل: يقولون) 51ص(وفي  

 ". ة الكروبيم والسرافيم والمالئكى وسلطات، وهى لها مراتب وقوىأعط
 ".المهندس عند اهللا في خلقها" يقولون أنه )50ص(وفي  

************ 

 : ِبدَعهم ىالَرد عل

 

 
 

  . كل الصفات الالهوتية الخاصة باهللا وحدهىبمعن) إله( سيد، وكلمة ىبمعن) إله(هناك فرق كبير بين كلمة  
أنه خالق، وموجود في كل مكان، وأزلي، وأنه فاحص : ن سائر الكائناتفمن الصفات التي يختص بها اهللا وحده دو 

فهل هذه الصفات كانت في السيد المسيح، دون سائر الذين .  داخل القلب والفكر، وأنه قدوس فى يعرف ماىالقلوب والكل
 ؟]  سيد أو ما شابه ذلكىبمعن[دعاهم الوحي بصفة إله 

  الالهوتي؟ىمسيح بالمعنوهل هذه الصفات الذاتية موجودة في ال 
 .)17: 4خر(وإلهاً لهرون ) 1: 7خر( إلهاً لفرعون ى موسَي ُدِع-أ 
 فرعون في كل ى سيادة علىبل كانت لموس. حاشا! لهرون؟  كان خالقاً لفرعون أو خالقاًىفهل يعني هذا أن موس 

ليس كخالق لهرون، وإنما  لهرون،  إلهاًىوكان موس.  رفعها عنهىالضربات التي كان يصرخ منها فرعون، ويرجو موس

 )هـإلـَـــ( ى آلمة  معن-1
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ولكن لم يكن ذلك يعني أنه موجود في كل مكان، أو أنه .  إلهاًى موسَيُدِع. يه بما يقول، فينطق هرون به إلكشخص يوحى
 .أزلي، أو فاحص للقلوب وقارئ لألفكار

 
  ).4 :4 كو2( الشيطان إلهاً لهذا الدهر َي وُدِع-ب 
بل كلمة إله . وأنه قدوس، أو موجود في كل مكان! أو أنه أزلي ال بداية له!!  الدهرولم يكن هذا يعني أنه خلق هذا 

 ).4: 4كو2( "غير المؤمنينأذهان ى قد أعم"وهكذا قيل بعدها . ط في غوايته للبشرتسلِّبالنسبة إليه كانت تعني سيد وُم
  )6: 82مز( "دعونألم أقل أنكم آلهة، وبنو العلي ت ": كذلك الذين كتب عنهم في المزمور-ج 
وطبيعي أن ). 7: 82مز" (ولكنكم مثل البشر تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون" : عنهم بعدها مباشرةَبأولئك كُِت 

 .لهة بالحقيقةآالذين يموتون ويسقطون، ليسوا هم 
 . آلهة الوثنيين كذلك كلمة آلهة التي أطلقت على-د 
). 5: 11مل1" (عشتاروت آلهة الصيدونيين، وملكوم رجس العمونيين"كما قيل .. ك الوثنيين فيهاحسب عقيدة أولئ 

 قول الوحي في المزمور ه كل هذا وأمثاله يشرح.)35: 19أع" ( العظيمةلهةاإلرطاميس ين متعبدة أليفسسإن مدينة األ"وقيل 
 .)5: 96مز)" ( أصناماًأو( شياطين األممإن كل آلهة "

 .لأللوهية الكامل ىأنه إله، بكل المعنا السيد المسيح فقد وصفه الكتاب بأمَّ 
 .ىرن كما س،خروهو األول واآل.. لألفكار، وموجوداً في كل مكان، وفاحصاً للقلوب وقارئاً  وقدوساً،فكان خالقاً 
 :وشهود يهوه يعترفون بهذا.  المسيح هو الخالق-1 
 – 15: 1كولوسي(وفي ) 9: 3فسسأ ( ويستشهد شهود يهوه بما ورد فيليس فقط قبل تجسده، إذ خلق كل األشياء، 

 . األرض، قام بعمليات خلق كثيرةىإنما أيضاً في فترة تجسده عل).. 17
، وفضل عنهم واألطفالف رجل غير النساء الففي معجزة الخمس خبزات والسمكتين، خلق ما أشبع به خمسة اآل 
 ).17 – 10 :9لو( األقل نظر علىا .ة في كل األناجيل األربعوهذه المعجزة قد وردت.  عشرة قفة مملوءةثنتاا
  ).9 – 7: 2لو(د مشيئته جرَّ خمر في عرس قانا الجليل، خلق مادة جديدة بُمىوفي معجزة تحويل الماء إل 

: 9 يو" (ركة سلوامغتسل في ببالطين عيني األعمى، وقال اذهب ا ىطل "وفي معجزة منح البصر للمولود أعمى 
 .. ر األعمى بصيراًوهكذا خلق له عينين، وصا). 7، 6

 .ومنذ البدء.  ألوهيتهى بذلك عل وَدّل.يسوع المسيح وحده كان الخالق. مة إله، كان خالقاًوليس أحد من الذين وصفوا بكل 

   )3: 1يو" (كان، وبغيره لم يكن شيء مما كانكل شيء به " 

كيف يكون المسيح خالقاً، بينما الخلق من "وهنا نسأل .  األرضىأي بدونه لم تكن هناك خليقة، ال في السماء، وال عل 
  : ويقف أمامنا هذا السؤال الخطير.)1 :1تك" (لبدء خلق اهللا السموات واألرضفي ا"هللا وحده؟ والكتاب يقول صفات ا

 

 ؟الخــــــالقن هو  َم-2
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  المسيح؟، أْم)باآل) (يهوه(هل هو اهللا  

أنا الرب صانع كل هذه، ناشر السموات ) "5: 42شإ" (اسط األرضهكذا يقول اهللا الرب خالق السموات وناشرها، ب" 
ألنه هكذا قال الرب خالق ) "7 :45شإ" (نا الرب صانع كل هذهأ" ).24: 44شإ(" ن معي؟َم .ي، باسط األرضوحد

 ).18 :45شإ" (ر األرض و صانعهاصوِّ هو اهللا ُم.السموات

سواء كان . ىر وما ال ُيىرما ُي.  األرضما في السموات وما على: كل القَخُِلفإنه فيه "يل عنه  الذي ِق هو المسيحأْم 
) 16،17: 1كولوسي( " وفيه يقوم الكليءالذي هو قبل كل ش. قَِلالكل به وله قد خُ. عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين

 ).3: 1يو( "مما كان يء به كان، وبغيره لم يكن شيءكل ش"

 ؟)30: 10يو" (ب واحداآلونا أ"ل هو قول المسيح  الَحأْم 

كتاب الحق " [المهندس عند اهللا في خلقها" وأنه "ستخدم ابنه الكلمة في خلق كل األشياءا"يقول شهود يهوه إن اهللا  
 :وهذا في الواقع أمر عجيب .]50، ص49يحرركم ص

 خر يساعده في الخلق؟آ كائن ىحتاج اهللا إلاهل  

 لقد أخطأ شهود يهوه في فهم معني كلمة )1: 1يو) (الكلمة(ذي ترجم بعبارة ال) اللوغوس(وهنا نبحث لقب المسيح  
      :نظرا..  كلمة أو عقل أو نطق ى بمعنَمرِجالذي تُ) لوغوس(

 Young: The Analetical Concordance of the Bible     
 أي النطق العاقل، أو العقل المنطوق  المنطقى بمعنLogicومنها كلمة .  ينطقى اليوناني بمعن Leuwإنها مشتقة من الفعَل

 .به

 ). 12: 8أم" (الحكمة"اه الكتاب أيضاً وسمَّ.  العاقلأو نطق اهللا. وس هو عقل اهللا الناطقا كان المسيح اللوغومن هن 

يات الخاصة باهللا وهنا تفهم اآل) 24: 1كو1" (قوة اهللا وحكمة اهللا" ويقول القديس بولس الرسول عن المسيح إنه 
 :لقوالخ

 . وخلق الكل بنطقه، بعقله، بحكمته،اهللا هو الخالق 

 :وبهذا المفهوم نفهم عبارة 

 

 

 :، كما في اآليات اآلتيةىويظهر هذا المعن 

 ".اهللا خلق الجميع بيسوع المسيح) ".. 9 :3أف( 

  خلق به آل شيء-3
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 ".قَالكل به وله قد خُِل.. ) "16 :1كو( 

 ".مينل الذي به أيضاً صنع العا.يءرثاً كل شفي ابنه الذي جعله وا") 2 :1عب( 

 ..". به كانيءكل ش) " 3: 1يو( 

 . خرآ بعقله الناطق، بنطقه العاقل، ليس بكائن يء، أي خلق كل شيءالذي خلق به كل ش 

: 1تك(، فيكون النور "ليكن نور"يكفي أن يقول !! يساعده في الخلق!)  مهندسىأو إل(خر، آكائن  إلى فاهللا ال يحتاج 
3.( 

، كلمة اهللا، عقل اهللا، حكمة اهللا، هو الذي خلقهم، فمن حقهم أن "ابن اهللا الوحيد"فإن كان . الناس يعبدون من خلقهم 
 ) 30 :10وي" (ب واحدأنا واآل" بل كما قال. وهو ليس كائناً منفصالً عن اهللا. يعبدوه

 ب أم االبن؟اآل: ن هو الخالقَم: أنسأل إذن 

 . باالبن، أي بعقله الناطقيءشب خلق كل نقول اآل 

للت المشكلة، وعقلك هو الذي أنت الذي ح.  فهل أنت الذي حلها أم عقلك."ت هذه المشكلة بعقليلأنا حل: "قولنمثلما  
 .وأنت وعقلك كيان واحد. حلها

 :  شهود يهوه وهىى مشكلة بالنسبة إلض إلىوهنا نتعرَّ 

 ...أم! هل هناك إلهان، وخالقان؟ 

 

 

 

 .كما يقولون!! غير يهوهخرفيهوه إله، والمسيح إله آ 

  : اإليمان بإله واحدىبينما الكتاب مملوء باألدلة عل  

 :سمهماشعياء الذي اتخذوا منه إوباألكثر سفر  

 .).."يهوه (أنتم شهودي يقول الرب) "10: 43شإ( 

  ." يكونقبلي لم يصور إله، وبعدي ال"               

 ."صخلِّالرب، وليس غيري ُمأنا أنا ) "11: 43شإ( 

 ."خر، وليس غيريل واآلأنا األوَّ) "6: 44شإ( 

 لهةمنون بتعدد اَآل هل یؤ-4



 - 28 -

 ."، وال إله سوايخرآا الرب وليس أن) "5 :45شإ( 

 ."خرآألني أنا اهللا وليس  ..ليس سواي ..أليس أنا الرب، وال إله غيري) "22، 21: 46شإ( 

 ."ى أماميهة أخرلآال تكن لك ) ".. 3 :20خر( 

 . "..أنت تؤمن أن اهللا واحد، حسناً تفعل) "19 :2يع( 

 : سيد، وإنه مخلوق نقولىفإن قيل إن المسيح إله بمعن 

 

 

 صعدتأين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن  ":اهللا هو الوحيد الموجود في كل مكان، يقول له المرتل 
" ، واألرض موضع قدميههى كرسيالسماء ه) "8، 7: 139مز" (السماء فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنتإلى 

 .ألنه غير محدود) 27 :8مل1(السموات وسماء السموات ال تسعه ) 35 ،34: 5مت(

 18مت" (هناك أكون في وسطهمسمي، فاثنان أو ثالثة ِباحيثما اجتمع "كما قال . والسيد المسيح موجود في كل مكان 
 وهو موجود عن يمين اآلب كما رآه )9 :1أع (سلالرُّ السماء كما رآه ى وأيضاً هو وجود في السماء إذ صعد إل،)20:
وهو موجود في قلب كل مؤمن كما قال القديس ) 43 :23لو(الفردوس كما قال للص موجود في  وهو) 56: 7أع(طفانوس اس

 ).20 :3رؤ( أبواب الكل ليفتحوا له وهو يقرع على) 20: 2غل" (المسيح يحيا فيَّأحيا، ال أنا بل "بولس 

نسان الذي  السماء، إال الذي نزل من السماء، ابن اإلىحد صعد إلليس أ ": األرض قال لنيقوديموسعلىوفي تجسده  
 . األرضىم نيقوديموس علكلِّبينما ُيأي أنه في السماء ) 13 :3يو" (هو في السماء

 :هوته أنهالكذلك من . د سيدجرَّن ليس هو ُمإذ 

 

 

" ألنه يعرف خفيات القلوب ":ويقول أيضاً) 9: 7مز" ( هو اهللا البارىفإن فاحص القلوب والكل ":يقول المزمور 
 .)21: 44مز(

؟موجود في آل مكان) المخلوق(  هل الَسيد -5

 يعرف ما في القلوب واألفكار-6
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عرف أفكار الكتبة في معجزة شفاء  وقد .)23: 2رؤ" ( والقلوبىإني أنا هو فاحص الكل ":والسيد المسيح يقول 
 9لو( وعرف أفكار التالميذ في أكثر من مناسبة .)8: 6لو) (24 :12مت( وعرف أفكار الفريسيين .)6: 2مر( المفلوج

 ).27 :20يو( وعرف شك توما .)47:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 !كيف يكون املسيح خملوقاً وهو األول واآلخر؟
 بناً هللا يف املعمودية؟ا املسيح هل صار

 ونتابع في هذا المقال حـديثنا       .هوهينقاط حول الهوت المسيح في مناقشتنا مع شهود          6منا في المقال السابق عن      تكلَّ 
 :في نفس الموضوع

 

 

 .قد سبقه من خلقهالبد ال يستطيع مخلوق أن يقول هو األول، ألنه  

 هاالق وحده هو األول، وبعد ذلك المخلوقات حسب ترتيب وجودفالخ 

 .لذلك يقول اهللا أكثر من مرة إنه األول 

قبلي لم يصور "يقول الرب اإلله ) 12 ،10 :43شإ(صحاح الذي أخذ منه شهود يهوه اسمهم حتى في نفس األ 
معناها " قبلي لم يصور إله"عبارة و) 11 ،10 :43شإ( "صخلِّأنا أنا الرب، وليس غيري ُم. إله، وبعدي ال يكون

  األلف والياء. األول واآلخر-7
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معناها " أنا أنا الرب، وليس غيري"وعبارة . أنه اآلخر في األلوهيةمعناها " وبعدي ال يكون"وعبارة . أنه األول
 ! األلوهية؟ ى غيره إلهاً بمعنىدعفكيف إذن ُي. أنه اإلله الوحيد

 .)6: 44شإ" (يله غير إ الو. أنا األول واآلخر ":وأيضاً يقول الرب في صراحة كاملة 

فهو . .".ويدي أسست األرض، ويميني نشرت السموات. أنا هو األول، وأنا اآلخر ":)12 :48شإ(ويقول في  
بل أنه )!  شهود يهوهىكما يدع(ن يستخدمه في الخلق  َمىاألول واآلخر، وهو الخالق وحده، لم يكن محتاجاً إل

 ."ست األرض ويميني نشرت السمواتيدي أسَّ ":يقول

 وفق إذن بين القولين؟نفكيف . يقول السيد المسيح أنا األول واآلخر. أنا األول واآلخر) يهوه(وبينما يقول اهللا  
ل من صحاح األوَّ، واجهتهم بما ورد في األ)قبل رهبنتي (1954 ،1953ي شهود يهوه في سنتمنذ كنت أناقش 

ن طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل األرض، نعم ، وستنظره كل عين والذيهوذا يأتي على السحاب"سفر الرؤيا 
"  كل شيءىعل، والذي يأتي القادر، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كانأنا هو األلف والياء. مينآ
 ).8 ،7 :1رؤ(

تي في مجيئه  ألنه هو الذي سيأ،مع أن الثانية أيضاً عن المسيح.  عن المسيح والثانية عن يهوهىفقالوا إن اآلية األول 
 ).31 :25مت (،)27 : 16مت(الثاني 

يقول القديس يوحنا . ل الكالم عن هذه اآلية، ونتابع ما كتب في سفر الرؤيانؤجِّ:  قلت لهم، للمناقشةواختصاراً 
أنا هو األلف والياء، : قائالًصوتاً عظيماً كصوت بوق وسمعت ورائي . كنت في الروح في يوم الرب"الرائي 

ر ي، رأيت سبع مناا التفتُّولمَّ.  ألنظر الصوت الذي تكلم معيفالتفتُّ.. كتب في كتاباوالذي تراه . راألول واآلخ
 تضيء ووجهه كالشمس وهى.. نْيجلَالرِّ إلى تسربالً بثوٍببن إنسان ُمار شبه يمناالمن ذهب، وفي وسط السبع 

 ىتسربالً بثوب إلُم"وعبارة " نسانإ بناشبه "وواضح أنه المسيح، من عبارة ) 16 – 10 :1رؤ" (في قوتها
 .)18 :1يو(ط لم يره أحد ق) يهوه(والكتاب يقول إن اهللا ". نْيجلَالرِّ

 ."أنا هو األلف والياء، األول واآلخر ":إذن المسيح هنا يقول 
يَّ  علنىمفوضع يده الُي.  عند رجليه كميتا رأيته سقطتفلمَّ ":وبمتابعة نفس الرؤيا يقول القديس يوحنا الرائي 

 ).17،18 :1رؤ" (مينآأبد األبدين  إلى يُّأنا هو األول واآلخر، والحي وكنت ميتاً، وها أنا ح. ال تخف: قائالً لي
ال يمكن ) يهوه (ألنَّ. مه القديس يوحنا وكلَّى علىمنم، وهو الذي وضع يده الُيوواضح أن السيد المسيح هو الذي يتكلَّ 

 !!ن ميتاً وكايُّأن يقول عن نفسه إنه ح
صحاح كل هذا في األ. وأنه األلف والياء. ل واآلخرة مرات إنه األوَّثبت إذن أن السيد المسيح قال عن نفسه عدَّ 

 .األول من سفر الرؤيا
جازي كل واحد كما يكون جرتي معي، ُألتي سريعاً وُأآها أنا  ":صحاح األخير من هذا السفر يقولكذلك في األ 

شهد لكم بهذه األمور عن أنا يسوع أرسلت مالكي أل.. خرل واآل، البداية والنهاية، األوَّعمله، أنا األلف والياء
 ).16 – 12 :22رؤ" (رية داود، كوكب الصبح المنيرذأنا أصل و. الكنائس

أو عن كونه الخالق، فهو األصل . ن وجوده قبل التجسدعا كونه أصل داود، فمَّأ. طبعاً هو ذرية داود حسب التجسد 
 ... أنشأ داودالذي
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 : نضع السؤال أمام شهود يهوه..ياتآبعد كل ما أوردناه من  
 يهوه أم المسيح؟: ن هو األول واآلخرَم 
   "أنا األول واآلخر"ر عبارة كرِّوكل منهما ُي 
 ).30 :10يو" (ب واحدأنا واآل" إال قول السيد المسيح ال يوجد حّل 
 فحاول شهود يهوه أن يجدوا مخرجاً من. 1953 مدارس األحد في يوليه في مجلة ىكنت قد كتبت مقاالً بهذا المعن 

 عن المسيح من حيث هو األول واآلخر، إنما قيل َدَر بأن ما َو1953في نوفمبر) برج المراقبة(فكتبوا في مجلتهم . هذا المأزق
 !!فقط من جهة أمور محدودة، تختص بموت المسيح وقيامته

أنا هو األول واآلخر فمن جهة الموت، ليس هو أول من مات :  قولهىمكن أن ينطبق علوالواقع أن هذا التعليل ال ي 
 قيامة ال موت ،دمجَّن قام بجسد ُم أنه أول َمبمعنى" باكورة الراقدين"ومن جهة القيامة فإنه وإن كان . خر من مات آوال

. )21 :3في" ( صورة جسد مجدهى ليكون علناعر شكل جسد تواضغيِّسُي" إن الكل سيقومون، وأنه :بعدها، فإن الكتاب يقول
 .)23: 15كو1" (المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه"كما يقول 
 .خرفإن كان المسيح هو األول في القيامة الممجدة، فليس هو اآل 
 .خر في القيامةإذن ليس هو األول واآل 
 .ن هو قبله ليخلقهنه ال يوجد َمكون إن السيد المسيح هو األول، يعني أنه ليس مخلوقاً، أل 
 ]. مجلة برج المراقبة وتعليقي عليه هذا الجزء الخاص برد شهود يهوه فىبعد[ 
 :ى تخص اعتقادهم في المسيح وهىنقطة أخر إلى ننتقل

 
 
 
 عليه َمِكدم تماماً الذي ُحآ صار إنساناً فقط شبه ،دا تجسَّنه لمَّولك. ابن اهللا الوحيدكان  ،ا كان في السماءيعتقدون إنه لمَّ 
 .دمآذلك لكي يستطيع أن يفدي . بالموت

 :49ص] ليكن اهللا صادقاً[ويقولون في كتابهم  
 لى هذا عفدّل. عترف يهوه بأن يسوع ابنه الحبيباوهناك . إنه في المعمودية أعلن يسوع عن خضوعه الكامل ليهوه" 
،  األعلىىالمستو إلى إن اهللا ولده في األردن... وصيرورته ابناً روحياً هللا كما كان نزوله من السماء يسوع ثانية، بدء والدة
 .بناً روحياً لهاوحسبه 

 " اهللا في المعمودية ابنأنه صار "21ص] ىالغن[وفي كتابهم  
 :ويفهم من كل هذا أن المسيح صار ابناً مرتين 
عيدت له البنوة في ثم ُأ. دم تماماًآد وصار مثل ا تجسَّثم فقد هذه البنوة لمَّ. ابن اهللا الوحيدفي السماء قبل تجسده كان  
 .المعمودية

بنًا هللا في المعمودیة ؟اار المسيح  هل َص-8
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 :الــَرد 
 المناسبات التي أعلن فيها اهللا أن يسوع ىحدإوإنما المعمودية كانت . السيد المسيح لم يصر ابناً هللا في المعمودية 

 وهو .)7 :9مر" (هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا" : حينما قال عنهيجلِّ التى هىومناسبة أخر. المسيح هو ابنه
 وشهد بهذا القديس بولس .)7 :2مز" ( اليوم ولدتكوأنا، يأنت ابن ":ابنه منذ األزل كما قيل له في المزمور

 ). 5 :1عب(الرسول في 
 ها أنِت: "وة في البشارة لمريم أنه في تجسده، وقبل المعمودية بأكثر من ثالثين سنة، شهد له بهذه البنىعل 

القدوس المولود "وأيضاً ) 31 :1لو.." (ىدَعهذا يكون عظيماً وابن العلي ُي. ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع
 ).35 :1لو" ( ابن اهللاىدَع ُيمنِك

 1لو" (يَّ إلي رب أميأن تأت:  هذاىمن أين ل ":ليصاباتأ، قالت لها ليصاباتأا زارت مريم وفي أثناء الحمل، لمَّ 
:43.( 
لماذا  ":للقديسة مريم والقديس يوسف النجار) ة سن12وكان عمره ( أورشليم، قال السيد المسيح ىوفي الرحلة إل 

آلب ان يعلنها أأي أنه اعترف ببنوته هللا قبل ) 49 :2لو" (ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما ألبي. كنتما تطلبانني
 . سنة18ثناء المعمودية بـأ
ويحتاج أن . دا تجسَّ أن المسيح كان ابن اهللا الوحيد وهو في السماء قبل التجسد ثم يفقد هذه البنوة لمَّىما معن 
منح له، وتسحب منه، ثم تعود  مسألة فخرية تشريفية تُىأو ه! د لقب؟جرَّهل البنوة ُم! وهب له في المعمودية؟ن

 .إليه
 . بنوة المسيح هللاىوهنا علينا أن نشرح معن 

 
 
 

لذلك في معجزة شفائه مريض .  عند اليهود أنفسهم، غير بنوة باقي البشر هللاحتى -خرآ ىبنوة المسيح هللا كان لها معن 
 ).18 :5يو" (عادالً نفسه باهللا إن اهللا أبوه ُمأيضاً لم ينقض السبت فقط بل قال ألنه"بيت حسدا أرادوا أن يقتلوه، 

 .نوته كانت تعني في مفهومهم مساواته باهللاإذن ب 
  "! شهود؟ىما حاجتنا بعد إل. فقد جدَّ"ق رئيس الكهنة ثيابه، وقال  فمزَّ: فهم مجمع السنهدريم بنوته هللاىوبهذا المعن 

 .)65 – 63 :26مت(
: 14مت" (قة أنت ابن اهللابالحقي: سجدوا له قائلين"وا له كابن هللا، كركاب السفينة من به البعض وسجدآ ىوبهذا المعن 

 ونثنائيل لما .)38 –35: 9يو" (أؤمن يا سيد، وسجد له: ا عرف أنه ابن اهللا، قال له لمَّ– بعد شفائه–ىعموالمولود أ) 23
 ).50 – 48: 1يو" (أنت ملك إسرائيل. م أنت ابن اهللاعلِّيا ُم"عرف معجزة رؤية المسيح وهو تحت التينة، قال له، 

هـيح للــ بنـــــوة المس-9
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 :به السيد المسيح قائالً لهطوَّ" أنت هو المسيح ابن اهللا الحي" :ا شهد لهذه البنوة قائالً لهلرسول، لمَّوالقديس بطرس ا 
 ).17 ،16: 16مت" (ن لك، لكن أبي الذي في السمواتإن لحماً ودماً لم يعل"

 . الهوتهىإذن بنوة المسيح من اهللا تدل عل 
 بنوة وال هى. )12 :1يو" (سمها أن يصيروا أوالد اهللا، أي المؤمنين ِبالذين قبلوه أعطاهم سلطاناً"وليست كبنوة البشر  
 ).23 :8رو(  بنوة بالتبنيىوال ه) 10 :3يو (" أوالد اهللاىدعنب أن ة محبة أعطانا اآلنظروا أيَّا"بالمحبة 
 .ولكنها بنوة ذاتية من جوهر اهللا ومن طبيعته 
 َيِعر، وبنوة الفكر من العقل، بهذه البنوة التي لها نفس الطبيعة ُدكبنوة الشعاع من الشمس، وبنوة الحرارة من النا 

 14يو (" اآلبى فقط رأآنين رَم) "30 :10يو" (ب واحدأنا واآل"وبهذه البنوة قال السيد المسيح . السيد المسيح ابن اهللا الوحيد
 ).10 ،11: 14يو" (يَّب فب واآلأنا في اآل) "9:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )7( د یهــوه بدعة شـــــــهو

 يؤمنون أن املسيح هو املالك ميخائيل
 :م ــمعتقده 
يؤمنون أن السيد المسيح هو المالك ميخائيل، وهو رئيس مالئكة ورئيس جند الرب، وهو قائد ومارشال هيئة يهوه   

 .تبهمويظهر كل هذا في ك. "ة الذي يسحق رأس الحيةأنسل المر"الحربية، وأمير جيوش يهوه العظيم، وأنه 
 :50ص] الحق يحرركم[فيقولون في كتابهم  

خر في السماء هو ميخائيل الذي آوفي هذا المركز له اسم . فالكلمة هو أمير أو رئيس بين جميع الخالئق األخرى 
    ."ن مثل اهللاَم"ى يعن
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وح غير المنظور، إنما في كل الرئاسات التي خلقت في عالم الر.  الزمانى في مجر أيضاًىنح أسماء أخروهو قد ُم 
 10دا( شعب اهللا المختار إلسرائيلن صار الرئيس غير المنظور عيَّوفي الوقت الُم. لينكان ميخائيل واحداً من الرؤساء األوَّ

 .)6 ، 5 :34تث) (9يهو) (1 :12دا  ) (23 ،13:
مالئكة، كما أنه هو الذي مره، ولهذا هو رئيس  أكذلك كرئيس يهوه القدير وحامل رسالة، كان لميخائيل مالئكة تحت 

ف له نظير من قبل عَر األرض لم ُي ولئن كان ذلك في وقت ضيق علىىحت. يستخدمه يهوه في تطهير كل عصيان من الكون
 ؟ )16 :4تس1(، )3 ،21 ،22 :24مت(، )1 : 12دا(، )9 – 7: 12رؤ(نظر ا. قطعاً

 :24 ص]االستعداد[ويقولون في كتابهم  
س الذي في  فرس أحمر، وهو واقف بين اآلىوإذا رجل راكب عل: ")8 :1(ي سفر زكريا  ما ورد فىتعليقاً عل[ 

ما بال لباسك محمر، وثيابك كدائس ) "3 ،2 :63شإ( في َدَر ما َوىوكذلك تعليقاً عل". مر وشقر وشهبالظل، وحوله خيل ُح
 :فقالوا.." ] قد دست المعصرة وحدي. المعصرة
 .)11 :1زك(، والذي يقدم له المالئكة الباقون بياناً بنتيجة تفحصهم ك الرب المتأنس مالالراكب الفرس األحمر كان" 

المسيح ل مثِّ الفرس األحمر ُياكب علىويظهر أن الر) 2 :63شإ( فرس أحمر استعارة عن حرب دموية ىكان راكباً عل
 ).4 : 45مز" (ربيةيسوع قائد ومارشال هيئة يهوه الح

  :272ص ) الحرب ( 12الفصل ) ستعداداال( وقالوا في نفس الكتاب  
: ولهذا يقول. ال يحارب إال في سبيل أمر بار). 10 ،8 :24مز) (3 :15خر( القتال ىيهوه إله الحرب القدير عل" 

 )...8 – 1: 3جا" (للحرب وقت وللصلح وقت..  زمانيءلكل ش"
 األرض ىأن تسبق يوم السالم األبدي علتلك الحرب يجب .. تنشب حرب ضروس )..للشيطانن عيَّبعد الوقت الُم..( 

 110مز(ضد الشيطان  دون أن يحرك ساكناً االنتظار  المسيح يسوع أمير جيوش يهوه المعظمىن عليتعيَّ..والمسرة بالناس
 ) .7 :12رؤ (،)18 ،17 :11رؤ( أثره حرب في السماء ى، ونشبت عل1914 ذلك الوقت في عام ىوقد انته) 1:
 
 

 :289 ص] الحياة األبديةهذه هى[م ويقولون في كتابه 
إن . س ساحق العقب، وقتل رأس الحية ودوس نسلها وقتلهمأنة لسحق رعيَّوتأتي الساعة الُم" ةأنسل المر"ويحين يوم  
إنه رئيس . ح بالقوة للقيام بهذا العمل الجبار والموشَّل يهوه،َبيسوع المقلب بالنسل، هو المالك العظيم الموفد من ِقالمسيح 

 وهو الذي طرح الشيطان ومالئكته من السماء بعدما أصالهم حرباً موفقة ".ثل اهللان ِمَم" الذي معناه المالئكة المدعو ميخائيل،
 ).3 – 20:1رؤ(

، 347ص] لهينظام الدهور اإل[، و319 ص]الخالص[، و18ص] الخليقة[ما ورد في كتبهم يضاً أنظر ا 
 .60ص] ليكن اهللا صادقاً[و ،309 ص]وقيثارة اهللا[
     :تعليق 

فيكون هو . تكلم هو المسيح، وهو رئيس جند الربفهم يعتبرون أن الذي " أنا رئيس جند الرب) "13 :5يشوع(في  
 :المالك ميخائيل
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 : ِبدَعتهم الَرد على 
 وظهر كرئيس جند .)6 – 2: 3خر( النبي  الرب حينما ظهر في العليقة لموسى حقاً إن اهللا ظهر كهيئة مالك-1 

 ).15 – 13: 5يش(مه كإله الرب ليشوع بن نون، وكلّ
 :لكن ظهور اهللا كمالك، ال يعني أنه مالك 
 الفجر، ىباء كإنسان صارعه حت اآلىظهر ليعقوب أب. كما أن اهللا ظهر مراراً كإنسان، وذلك ال يعني أنه إنسان 

 ).2،17: 18تك(ر كإنسان إلبراهيم وظه. حاشا! فهل كان اهللا إنساناً ؟) 30 –24: 32تك(سمه ار وباركه وغيَّ
 :خر، فالردود كثيرة نذكر منهاآمالك أي ا عن أن السيد المسيح ال يمكن أن يكون المالك ميخائيل وال أمَّ 
 :العبرانيين من أن السيد المسيح أعظم من كل طغمات المالئكة إلى  ما أورده بولس في رسالته-2 

 نبوءة  وهى.)13 :1عب" ( موطئاً لقدميككء أعداأضع حتى  يمينيجلس عنإ: ن من المالئكة قاللَم" منها  
ثم أن ) "19: 16مر( في َدَرب، كما َو وقد جلس السيد المسيح فعالً عن يمين اهللا اآل.)1: 110مز(ت في َدَرَو

 :قال إذ ،سطفانوس الشهيدارؤيا  فى .)56 :7أع(وفي "  السماء وجلس عن يمين اهللاىالرب بعد ما كلمهم ارتفع إل
ذكر في الكتاب المقدس أن المالك ميخائيل ولم ُي". بن اإلنسان قائماً عن يمين اهللاأنا أنظر السموات مفتوحة، و"

 .و جالس عن يمين اهللاأقائم 
 . أن المالئكة سجدوا للسيد المسيحأيضاً َدَر َو-3 
 ىر إلكْ الِبَلِخْد ُأوأيضاً متى ": الرسولوفي هذا يقول القديس بولس.. مر الذي لم يحدث إطالقاً للمالك ميخائيلاأل 

لم يرد في سفر الرؤيا أن أ!  فهل قيل مثل هذا عن المالك ميخائيل؟.)6 :1عب" (ولتسجد له كل مالئكة اهللا: ولالعالم، ويق
 !رض؟ األى فهل المالك ميخائيل تجثو له كل ركبة في السماء وعل.)10 :19رؤ(المالك رفض أن يسجد له يوحنا 

ن الذي تخدمه َم. )13 : 1مر" (وصارت المالئكة تخدمه"  الجبلىل عن السيد المسيح أيضاً في نهاية التجربة عليِق 
 ! اهللا؟المالئكة سوى

ن ، وَمن في السماءكبة ممَّاسم يسوع كل ُرلكي تجثو ِب" حيث قيل) 10 :2في(سجود المالئكة للسيد المسيح وارد في  
 .ضمن كل ركبة في السماء تجثو للمسيح"أم أنه ! هل المالك ميخائيل تجثو له كل ركبة؟ف". ن تحت األرض، وَمعلى األرض

 : قيل عن السيد المسيح في سفر المزامير-4 
 ].ك تترجم أيضاً عرشكرسيُّكلمة كُ) [ 6 : 45مز ("لككدهر الدهور قضيب استقامة هو قضيب ُم إلى ك يا اهللارسيُّكُ" 
إذن المسيح .  عظمة السيد المسيحى، مستشهداً بها عل)8 :1عب(ية في ول بهذه اآلالرسستشهد القديس بولس اوقد  
" رسلة للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا الخالص، ُمأليس جميعهم أرواحاً خادمة"ئكة بينما قيل عن المال.  عرشىملك عل

 إلى ك يا اهللارسيُّكُ"ا المسيح فقيل عنه أمَّ) 4 :104مز" (لذي خلق المالئكة أرواحاً وخدامه لهيب نارا"قيل عنهم ) 14 :1عب(
 ".بد الدهورأ

 .وقل السيد المسيح هو الخالق، والمالك ميخائيل مخ-5 
وطبعاً المالك ميخائيل ضمن كل ) 3: 1يو" ( مما كانيءوبغيره لم يكن ش. كل شيء به كان" قيل عن السيد المسيح  
ما في السموات وما  : الكلقَِلفإنه فيه خُ" كولوسي ىلمسيح في الرسالة إليؤيد هذا ما قيل عن السيد ا.  الذي به كانيءالش
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 .)16: 1كو" (لقالكل به وله خُ. سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين. ىر وما ال ُيىر األرض، ما ُيىعل
 .يءوشهود يهوه أنفسهم يؤمنون أن السيد المسيح خلق كل ش

 ).4: 104زم" (الذي خلق مالئكته أرواحاً"الك ميخائيل، فهم أرواح مخلوقة وقد قيل عنهم ا المالئكة، ومنهم المأمَّ 
 .)6 : 8مز" ( تحت قدميهيءأخضعت كل ش"قيل عن السيد المسيح  -6 
ألنه إذ أخضع الكل له، لم يترك شيئاً غير خاضع "وقال بعدها . ية أيضاًستشهد القديس بولس الرسول بهذه اآلاوقد  

 . وال شك أن المالك ميخائيل ضمن هذا الكل الخاضع للمسيح.)8: 2عب" (له
  كل سلطان فيّيدفع إل"ل، قال السيد المسيح لتالميذه قبل صعوده لطة السيد المسيح هذه التي يخضع لها الكُوعن ُس 

 . وسلطان المسيح هذا يخضع له طبعاً المالك ميخائيل ضمن الباقين.).18: 28مت" ( األرضالسماء وعلى
 

  :ىمالحظات أخر 
افتراء، جسر أن يورد حكم ، لم َيىحاجاً عن جسد موسا خاصم الشيطان ُملمَّ" قيل عن ميخائيل رئيس المالئكة إنه -7 
 .)9يه" (لينتهرك الرب: بل قال

 .إذن المالك ميخائيل لم يجسر أن ينتهر الشيطان 
صرخ ،  المرات وهو يخرج شيطاناًحدىإفي .. تهر الشيطانناا السيد المسيح فكم من مرة أمَّ" لينتهرك الرب"بل قال  

اخرس :  يسوع قائالًهنتهرا ف.قدوس اهللا: ن أنت َمكأنا أعرف. ، ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أتيت لتهلكناهآ: "الشيطان 
رواح النجسة لطان يأمر حتى األُسبألنه .."ر الناسوتحيَّ) 26 ،25: 1مر" (فصاح بصوت عظيم وخرج منه.. واخرج منه

 ).27: 1مر" (طيعهفتُ
) 1،8 :10مت( أن يخرجوا الشياطين:  لتالميذهأيضاًلطان  هذا السُّأعطى، ، بل أن السيد المسيحوليس هذا فقط 

 ).17: 10لو(
إنه لم ) 9يه(بينما قيل في . ألنه لو كان المسيح الستطاع أن ينتهر الشيطان.ذن المالك ميخائيل ليس هو المسيح إ 
 ).17: 10لو(وكانت الشياطين تخضع لهم . ن وأخرجوهميطابينما تالميذ المسيح انتهروا الشي .أن يفعل ذلكيجسر 

 . ذاته وأخذ شكل العبدى قيل عن السيد المسيح إنه أخل-8 
 ا المالئكة فكل واحدأمَّ"تضاع وإخالء للذات في شكل العبد ا إذن حالة تجسده كانت حالة .)7: 2في( في َدَركما َو 

 .)10: 19رؤ" ( بطبيعته هو عبد هللانهمم
 . لهم بنوة تشريفية). 7: 38أي) (6: 1أي( أبناء اهللا م قيل عن المالئكة إنه-9 
 .ألنه ابن اهللا الوحيد. ا السيد المسيح فيختلف عنهمأمَّ 
. ومن الهوتهبن هللا من جوهره، ومن طبيعته، األنه الوحيد الذي هو ). 9: 4يو1 (،)18: 1يو (،)18، 16: 3يو( 
 .زه عن بنوة كل الناس هللا، وعن بنوة كل المالئكة هللا بما فيهم المالك ميخائيلميِّتُ) االبن الوحيد(وعبارة 
 ).30: 10يو" (ب واحدأنا واآل"  قال السيد المسيح -10 
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كما ال يجرؤ ". دب واحأنا واآل ":ن يجرؤ المالك ميخائيل أن يقولوال يمكن أ). 22: 17يو( في ر هذا المعنىوكرَّ 
" ب اآلىني فقد رأآالذي ر) "11 ،10: 14يو" (يَّب فب، واآلأنا في اآل "–  كما السيد المسيح– المالك ميخائيل أن يقول

 ).14:9يو(
السيد  إلى  ال المالك ميخائيل، وال غيره من رؤساء المالئكة نسبت إليهم الخصائص اإللهية التي نسبت-11 
  .المسيح
معجزة ) 30 : 22أم (،)27 -25: 102مز( الخلق ىوالقدرة عل). 6: 9شإ (،)5: 9رو (،)1: 1يو (األلوهية مثل 

  ..، اشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتين)2يو(خمر  إلى تحويل الماء
ثنان احيثما اجتمع "وكما قال السيد المسيح عن نفسه ). 13: 3يو(وال أحد من المالئكة نسب إليه الوجود في كل مكان  
 ). 20: 18مت" (اسمي، فهناك أكون في وسطهمأو ثالثة ِب
الهوت : وعن الخصائص الالهوتية للسيد المسيح، اقرأ كتابنا) . 8 -6: 2مر(فكارومن الهوت المسيح قراءة األ 
 .المسيح

 .جازي كل واحد حسب عمله، ُي السيد المسيح هو الديان-12 
ويجتمع . رسي مجده كُ فحينئذ يجلس علىميع المالئكة القديسين معه،نسان في مجده، وج جاء ابن اإلىومت": لقد قال 

فيقيم الخراف عن يمينه، والجداء عن . ز الراعي الخراف من الجداءميِّ بعض كما ُيمنز بعضهم ميِّفُي. أمامه جميع الشعوب
 ثم يقول .. . لكم منذ تأسيس العالمعّدالُم وتثوا الملككي أبي، ِرباَر يا ُميَّتعالوا إل: ثم يقول الملك للذين عن يمينه. اليسار
 ).41 – 31: 25مت" (ة إلبليس ومالئكتهدََّع النار األبدية الُمىي يا مالعين إلذهبوا عنِّا :للذين عن اليسارأيضاً 

دين الذي يأتي لي) 6: 50مز (؟يان، أم الديان هو اهللالدفإن كان المالك ميخائيل هو المسيح، فهل المالك ميخائيل هو ا 
 . القديراإللهوهو المسيح ). 9: 98مز  (،)13 : 96مز(المسكونه بالعدل 

"  حسب عملهجازي كل واحٍد ُي وحينئٍذ،إن ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته ":لقد قال المسيح أيضاً 
 .حاشا! د حسب عمله؟جازي كل واح، سُي)9يه (ن ينتهر إبليسأ فهل المالك ميخائيل الذي لم يجسر .)27: 16مت(

 !ب؟وهل المالك ميخائيل سوف يأتي في مجد اآل 
: بينما يقول الرب" ببمجده ومجد اآل"إنه يأتي ) 21: 9لو(وأيضاً في ) 27: 16مت( عن السيد المسيح في َدَركما َو 

 ).43: 13مت" (ذنان للسمع فليسمعأن له َم" ).8: 42شإ" ( سمي، ومجدي ال أعطيه آلخراأنا الرب هذا "
 

  )8( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 م قُ َيْمشُهود َيْهَوه ُينادون بأن َجَسد املسيح لَ
  هاها مث َحلّه كّون لنفسه أجَساداً يظَهر ِبوأن

 :م ـمعتقده 
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  :251ص) الخليقة ( يقولون في كتاب  

 .كإنسان قد بذله لحياة العالموحقه في الحياة . بد األى كإنسان إلىويجب أن يبق . الصليب كإنسانىمات يسوع عل 

 : قالوا عن معموديته50ص] ليكن اهللا صادقاً[وفي كتاب  

 ."األبد إلى اها بذل بشريته، مفارقاً إيَّىمعمودية، وهو مصمم علالإن يسوع طلب " 

 : قالوا51وفي ص 

 . األبدىاً بها إلضحيَّنعم، بذل يسوع المسيح حياته البشرية، ُم 

 : عن اهللا191 ص]ارة اهللاقيث[ويقولون في كتاب  

 . جسده األول بطريقة ال نعرفها، وفي مكان مناسب ال يعلمه إال هوىوأخف. وهكذا أقام فتاه بطبيعة إلهية جديدة 

 : يقولون203 وفي ص

 لىر نفسه فيها لتالميذه بعد قيامته، لم تكن هذا الجسد اإللهي الذي لمحه بولس عظِهإن األجساد التي كان يسوع ُي 
وبهذه  .ن تالميذه من رؤيته بسهولةنها الرب عند مسيس الحاجة، لكي يتمكَّستعارية يكّوابل كانت أجساداً . ق دمشقطري

 .قناعهمايمكن الوسيلة يقتنعون أنه قد قام من األموات وبغيرها ال 

 . اهللا الخارقة وأخفاه المالك من القبر بقوةه في القبر، فقد أخرجَنِف الصليب وُدىا الجسد الذي بذله يسوع علأمَّ 
 .منوا بكالمهم أن يعتقدوا بقيامة يسوع من األمواتآ التالميذ والذين ىلر ع، لتعذَّى في القبرولو أنه بق

 : يقولون197وفي ص 

ولكنه عند قيامته صار .  األرضىكان إنساناً مدة وجوده عل.. مات يسوع بالطبيعة البشرية، وقام بالطبيعة اإللهية" 
 ).3: 1عب.." (، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهرهرسم جوهر اهللا

 : يقولون302 ص]الحق يحرركم[وفي كتاب 

 . السماءى لتالميذه، إال في خالل األربعين يوماً بعد القيامة وقبل صعوده إلىإنه لم يظهر بهيئة بشرية حت 

 وهذا تدعمه .ز التميُّىن الفهم وقو بأعيى األرض في مجيئه المجيد هىالطريقة الوحيدة التي سيراه فيها الناس عل 
 ).7: 1الرؤيا(أيضاً كلمات 

حب في سُّلإال أن ا.  عن أعين تالميذه وراء السحاب عند صعوده، هكذا يجعله السحاب هنا غير منظورىختفافكما  
 .الوقت ذاته رمز لحضوره غير المنظور

 ..شاهد باألعين البشرية لن ُيى ذلك فإن مجيئه الثانىبناء عل 

 : يقولون300وفي ص
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نه من  الخشبة، بل جسداً كّوىر علمِّالجسد الذي رآه التالميذ صاعداً نحو السماء، لم يكن هو الجسد الذي ُس 
 عناصره كما فعل باألجساد  الجسد إلى السحابة عن أعينهم، حّلولما أخفته.  لذلك الحين فقط، حتي يظهر لهمعناصر المادة

 .ربعين يوماً السابقة األتخذها في غضونا التي ىاألخر

ولما .  أن األعين البشرية لن تراه في مجيئه الثاني، وال هو سيأتي في جسد بشريىقرر علس ُمقدَّلذلك هو حق ُم 
وكان الجسد ضرورياً حتى يقدر أن يكون ..".  ذاتهأخلى"اتضاعاً ل بين الناس كان ذلك جاء في الجسد في حضوره األوَّ

 .د ذبيحة الفداء أو ذبيحة الخطيةع، وُيإنساناً كامالً

. تي بدون تنبه سابق، بدون إعالن، بهدوءاللص يآ: قالوا) 16 -14: 16رؤ" (صتي كلآها أنا "وفي تأملهم عبارة  
 .. المسيح كروح هو غير منظوريء أن مجىخر علآوهذا برهان . ويجتهد أن يظل غير منظور من الذين في البيت

 : قالوا202 ص]قيثارة اهللا[و في كتاب 

ا الجسد الذي يلبسه الرب في السماء فهو جسد أمَّ. لم يكن جسماً روحانياً بل بشرياًه التالميذ حينئذ فالجسد الذي جسَّ" 
 ."د، وال يقدر أحد أن ينظره ويحيا، بدون قوة خصوصية فائقة يمنحها يهوهمجَُّم

 دمشق، أبرق نور من ىا كان مسافراً إلألنه لمَّ. دمجَّ الرب في جسده الُمهللا منح بولس قوة فائقة، لكي يرىإن ا 
 ".د نفسه، بل لمعانه فقطمجَّإنه لم ينظر الجسد الُم. السماء

 : قالوا 199وفي ص 

 ى يظهر لهم في الجسد الذي بذله علمولكنه ل. يهحبِّإن يسوع ظهر يوم قيامته وفي أيام تالية لتالميذه وسائر ذويه وُم" 
نه لو قام يسوع بالجسد العادي، لما كان تردد التالميذ في معرفته عند أثم .. ب التي لفوه بها عند دفنهوال في الثيا. الصليب
 ".ظهوره

 : قالوا 53، 52ص) ليكن اهللا صادقاً[وفي كتاب 

 ."ختلفة، كما كان مالئكة اهللا قديماً يفعلونر نفسه لتالميذه بهيئات بشرية ُمظِهوظل بعد القيامة ُي"  

 من المالئكة ى أوطىألنه لو صعد كذلك، لبق .وأنه ليس إنساناً بعد. ىالسماء بجسمه البشر إلى لم يصعد"يضاً وقالوا أ 
 ." األبدىإل

 :قالوا عن المسيح268 ص]الحق يحرركم[وفي كتاب 

 ، وأثر جرح حربة في جنبهلتحمَّع أو مستتر مجده بجسد بشري يغير مقنّفي جسم روحاني " السماء ىإنه صعد إل 
 ". ظهرهى من ضرب السياط علخدوش شوك في جنبه، وعالمات وخطوطاًمسمار في يديه ورجليه، و

 : قالوا202ص،201 ص]قيثارة اهللا[ في كتاب و

  فيه؟َبِليد، إذا كان لم يقم بالجسد الذي ُصـمن أين جاء بالجسد الجد 
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جتمعون في العلية واألبواب ة وهم ُممرَّ ثقة من أن يسوع لم يقم بجسده الترابي، ألنه ظهر لتالميذه ىإننا عل 
 تكوين جسد ى الوحيد لهذه المشكلة أن الرب قام من األموات شخصاً إلهياً، وله قدرة عل فالحّل. )26–19: 10يو" (مغلقة

 ..بشري بالصورة والثياب التي يختارها، وفي الزمان والمكان الذي يعينه

.  ما أرادى الرب موافقته علىإلقناع عن طريق النظر واللمس، فرأ ألنه طلب اعندما جاء خصيصاً إلقناع توما، 
 .ألنه ال يمكن أن يقتنع بغير تلك الطريقة التي طلبها. ثار المسامير وحراب إلقناع توماآولذلك ظهر له بجسد فيه 

 .ندما أراد ذلكعناصره البسيطة ع إلى د أراده، لكي يظهر فيه ثم يحله تكوين أي جسولقد كان له مقدرة فائقة على 
 ثياباً عادية خلقها في تلك ىرتدافإنه حال وجوده بينهم، لبس جسداً بشرياً، و: ر لنا ظهوره في العلية واألبواب مغلقةفسِّوهذا ُي

 .ىختفااللحظة ثم حلها بأسرع من لمح البصر و

 : قالوا197وفي ص 

ولكنه عند قيامته .  األرضىإنساناً مدة وجوده علكان يسوع .. مات يسوع بالطبيعة البشرية، وقام بالطبيعة اإللهية 
 ).3: 1عب(صار رسم جوهر اهللا 

 :قالوا123 ص]ليكن اهللا صادقاً[وفي كتاب 

مال، قد بذلها يسوع بموته الذي ذاقه ال بسبب إثم آفإن تلك الحياة البشرية الكاملة، مع كل ما يقترن بها من حقوق و" 
 .وال عصيان

قيم شخصاً روحياً خالداً ولكنه ُأ.  بها بموتهىتي ضحَّلموات، لم يسترجع الحياة البشرية ااألقيم يسوع من وعندما ُأ 
 ".داًمجَُّم

 :ملخص بدعتهم 
 .إن الجسد المصلوب أخذه مالك من القبر وأخفاه -1

 السماء، لم يكن هو ىه، والذي صعد إلالجسد الذي رآه التالميذ بعد القيامة وجسوه، والذي رآه توما وجسَّ -2
 . وماتَبِلـالجسد الذي ُص

 .قل من المالئكةأه، ويكون شوَّلم يصعد بالجسد المصلوب، وإال كان يصعد بجسد ُم -3

 .ثم يحل هذه األجساد. ن لنفسه أجساداً إلقناع تالميذه بالقيامةكان المسيح يكّو -4

 . األبدىشريته إلاألبد وهكذا فقد ب إلى  بهاى أنه ضحَّىالمسيح بذل بشريته عن حياة العالم بموته بمعن -5

 .بل سيأتي بطريقة غير منظورة يمكن إدراكها بالفهم. ون البشر في مجيئه الثانيه عيان ترل -6

 : هذه البدعةىالرد عل 
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 .دعاء ال يوجد ما يسنده في اإلنجيل المقدسد إجرَّهى ُم "اً أخذ الجسد من القبر وأخفاهإن مالك" عبارة -1 
فهذا نوع واضح . قنع التالميذ وتوماثار الجروح لكي ُيآن لنفسه أجساداً فيها ح كّو ما يقولونه عن أن السيد المسي-2 

 . يليقان بالربمن الخداع والكذب ال

 جسد ست جروح أيولي.  من أجلهَبِلـريد أن يضع أصبعه في مكان الجروح التي للجسد الذي ُص فتوما كان ُي 
ألن الجسد  .ثار جروح يضع توما يده عليه فيؤمن وهو منخدعآفيه فكيف يخدعه الرب بجسد غير الجسد المصلوب، و!! خرآ

 .غير الجسد، والجروح غير الجروح التي أراد توما أن يتأكد من قيامة الجسد بواسطتها

نظروا، إن الروح ليس له لحم وعظام كما اوني و ونفس الخداع بالنسبة للتالميذ أيضاً، حينما يقول لهم الرب جّس 
نه قام أ به المالك كما بشّر" يسوع المصلوب"فيصدقون خداعاً، بينما ال عالقة لذلك الجسد بجسد ). 39: 24لو" (ترون لي

 ).10، 9: 28مت(

 .أليس هذا كذباً! وه ليس هو الجسد القائمبينما ما قد جّس.  عنهم قد قامَبِلـإذن هو أشعرهم أن الجسد الذي ُص  
خذها إني أضع ذاتي آل": خالف قول الرببينما هذا ُي .بداأل إلى ة، فقد انتهت يقولون إنه مادام قد بذل ذاته البشري-3 
 ).18، 17: 10يو" (لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها. بل أضعها أنا من ذاتي. ليس أحد يأخذها مني. أيضاً

) 16: 3يو( .."هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد ":كذلك قيل .بداأل إلى إذن بذله لذاته، ليس معناه أنه أضاعها 
 ! األبد؟ىفهل بذله هذا يعني ضياع االبن الوحيد إل

  األبد؟ىقد أضاعوها إل  وبمفهومهم في بذل الذات، هل يعني ذلك أن الشهداء الذين يبذلون ذواتهم،-4 

 .ألن الجسد الذي مات لم يقم. اك قيامة إذنفإن كان الجسد لم يقم، ال تكون هن.  قيامة الجسدى القيامة ه-5 

ون رويكر. فأحياناً يقولون إن المسيح قد قام روحاً، وأحياناً بجسد ممجد.  نالحظ في كالمهم لوناً من التناقض-6 
 "...رسم جوهر اهللا"أو " شخصاً إلهياً"وأحياناً يقولون إنه قام . عبارة هذا الجسد الممجد في كتبهم

فيها الرب يسوع أظهر حبه وبذله ألن . ها قيمتهالاألبد، هي بشرية  إلى مسيح التي يقولون إنها انتهت إن بشرية ال-7 
  األبد؟ى إلفكيف تفنى. ل السيرة في كماهتوأظهر فيها مثالي. تضاعهوا

حب ُمفجراح ال. ستتر، وال أنه أقل من المالئكةاه، وال أن مجده قد  صعود الجسد بجروحه، ال يعني أنه مشّو-8 
 أن القديس يوحنا رآه في سفر الرؤيا كخروف كأنه ىوال ننس. وهكذا جراح الشهداء أيضاً.  مجد وفخرىليست تشويهاً، بل ه

 .ولم يكن الذبح نقصاً بل مجداً). 6: 5رؤ(مذبوح

 تطهيراً بعدما صنع بنفسه"ى العبرانيين أنه  فقد ورد في الرسالة إل.) من المالئكةىأوط( كذلك من جهة عبارة -9 
 .)4، 3: 1عب.." (لخطايانا، جلس في يمين العظمة في األعالي، صائراً أعظم من المالئكة

 .بعد قيامته) اإلنسانابن (دليل بقاء بشريته، بقاء لقبه -10 

 ]والكلمة، واالبن الوحيد بن،ولم يستخدم بدالً منه لقب اال[ 
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إن لم تكن  ":وقال. في حديثه عن قيامة األجساد) 23: 15كو1" (باكورة الراقدين" لقبه بولس الرسول بلقب -11 
 ونوجد نحن شهود .ن لم يكن المسيح قد قام، فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً إيمانكمإو. ت، فال يكون المسيح قد قاماقيامة أمو

  ).15 ـ 13 :15كو1.." (زور

 :سمه البشريا أيضاً يسوع، وهو ىبعد القيامة تسم -12 

 ،" قائماً عن يمين اهللاويسوع  مجد اهللا،ىرأ"طفانوس الذي ه يسوع في قصة استشهاد القديس اسموهكذا تكرر اس 
، يسوع الرب أيها ":وفي استشهاده قال). 56، 54: 7أع" ( قائماً عن يمين اهللاوابن اإلنسانأنا أنظر السماء مفتوحة،  ":فقال

 ).59: 7أع" (اقبل روحي

 الالهوت ال يستطيع أحد أن يراه وال الروح يمكنه أن رب يسوع في بشريته؟ ألنَّه اسطفانوس؟ أليس الآن الذي رفَم 
 .يراها

 "أنا يسوع ".)8: 22عأ" ( الذي أنت تضطهدهأنا يسوع الناصري"  كذلك عندما ظهر لشاول الطرسوسي، قال له-13 
 .فلم يقل له أنا االبن أو الكلمة.  بشريتهى وهذا يدل عل.)5: 9أع(

 قال ى ومرة أخر.)9: 18أع" (ال تخف. م وال تسكتتكلَّ ":وقال له. هر لبولس الرسول في رؤيا وهكذا ظ-14 
؟ أليس ن الذي رآه بولس الرسولفَم .)21، 18: 22أع" ( األممىها أنا أرسلك بعيداً إل: وقال لي.. رأيته"القديس بولس 

 ).11: 23عأ( وأرسله ليشهد له في رومه ىالرب في بشريته؟ وكذلك ظهر له مرة أخر

من .. سالم"وقال ) 1: 1رؤ ("الن يسوع المسيحإع ":وقال. ا في أول سفر الرؤياإلنجيلييوحنا  رآهثل  وبالِم-15 
 . وكل هذه ألقاب وأعمال بشريته.)5: 1رؤ" ( نا من خطايانا بدمهغسلَ الذي... ر من األموات كْالِب.. يسوع المسيح

وها . والحي وكنت ميتاً ،أنا هو األول واآلخر"فقال له الرب.  طبيعته البشريةي ورآه يوحنا في الرؤيا في تجلِّ-16 
 ...وهذا عن بشريته طبعاً، ألنه فيها كان ميتاً".  أبد اآلبدينىأنا حي إل

.  اسمه كإنسانكلمة يسوع هى. )16: 22رؤ ("رية داودصل وذُأأنا .. أنا يسوع" ر سفر الرؤياِخآ ويقول في -17 
 .ف بها الناس عليه بشريته التي احتفظ بها، ليتعرَّىتدل طبعاً عل"  داودذرية"وعبارة 

يسوع " أو ،"يسوع" وعبارة .)20: 22رؤ" (تعال أيها الرب يسوع. أمين" بل أن سفر الرؤيا ينتهي بعبارة -18 
 .تفن أن بشريته مازالت مستمرة ولم ىمما يدل عل. تتكرر كثيراً جداً في رسائل بولس الرسول" المسيح

 . بشريتهى له لقب ابن اإلنسان الدال علىكذلك بق -19 

ابن اإلنسان، ويسوع، :  أسماؤه وألقابه– بعد قيامته – ولو كانت بشريته قد فنيت كما يدعى شهود يهوه، الختفت 
 .والمسيح، ويسوع المسيح

 :في مجيئه الثاني) ابن اإلنسان(وقد استخدم لقبه  -20 
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". جازي كل واحد حسب عمله ُي سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئٍذابن اإلنسانإن ف) "27: 16مت(فقيل في  
وحينئذ تظهر عالمة ابن ) "30: 24مت( وورد في ."ابن اإلنسان في مجيء هكذا يكون أيضاً) "27: 24مت(وقيل في 

"  سحاب السماء بقوة ومجد كثيرىلتياً عآويبصرون ابن اإلنسان . وتنوح عليه جميع قبائل األرض. اإلنسان في السماء
 ). 39، 37: 24مت (نظر أيضاًا) 30: 24مت(

 .بداأل إلى فكيف يبصرونه إن كانت بشريته قد انتهت 

 ).46 -31: 25مت( في َدَر كما َوتي للدينونة كابن اإلنسانأهو أيضاً ي -21 

حيث أكون أنا، تكونون أنتم  ": يقولإن كانت بشريته قد انتهت؟إننا سنكون معه في األبدية فكيف سنراه  -22 
 فكيف .)23: 1في" (ذاك أفضل جداً. مع المسيحلي اشتهاء أن أنطلق وأكون " : ويقول بولس الرسول.)3: 14يو" (أيضاً

 !!ىرسيكون معه بغير بشريته؟ وكيف يراه؟ واإلله القدير ال ُي

 والذين وستنظره كل عين. هوذا يأتي مع السحاب"فهى ضد قول الكتاب . ه أحد في مجيئها عبارة ال يبصر أمَّ-23 
 سحاب آتياً علىويبصرون ابن اإلنسان  ".)30: 24مت(وكذلك في ) 7: 1رؤ" (وتنوح عليه جميع قبائل األرض. طعنوه

 ".السماء بقوة ومجد كثير

 !شرية؟ شهود يهوه مشاعر الناس في مناداتهم بأن ربنا يسوع المسيح لن تراه عين بى لماذا يتحدَّ-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )9( بدعة شـــــــهود یهــوه 

  م1914 ة سنمَّ الثاين للَمسيح َتيءَيَرون أن اجمل
  م1918ج سنة وأنه جاء بصورة غري منظورة وتوِّ

 :مـمعتقده 
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) الفرس( نصر بدأت منذ حكم نبوخذ –  أي حكمها– وأزمنة األمم". ممنهاية أزمنة األ "ىم ه1914يرون أن  سنة  
 .م. ق606سنة 

  ]:242 – 239الحق يحرركم ص[ ويقولون في كتابهم  
 حدث ..)م.ق606من(وأنه بحكم نبوخذ نصر . إن إسرائيل كانت تحكم بثيئوقراطية ملوكية، أي بحكم إلهي ملوكي 
ليقيم الحكم اإللهي مرة )  عن يهوهنائباً( السيد المسيح يأتي 1914ولكن في نهاية أزمنة األمم سنة .  لهذه الثيئوقراطيةانقالب
 ).240ص( وحدها في الميدان اآلن الوثنية  األممصارت حكومات"، إذ ىأخر

 بوها؟َسكيف َح 
وفيه إنه مضت عليه في سبيه أو في عقوبته سبعة أزمنة .  حلم نبوخذ نصر الذي فسره له دانيال النبيرجعوا إلى 

 .جده وبهائهم إلى وبعدها عاد). 32، 25، 23، 16: 4دا(
إن زماناً وزمانين "حيث ورد فيه ) 14 ،26: 12رؤ( سفر الرؤيا ىومن حيث طول هذه األزمنة السبعة، رجعوا إل 

 إلى وبحسبان اليوم بسنة تكون الفترة من السبي. 2520تعادل) سبعة أزمنة(إذن ضعفها .  يوما1260ًتعادل " ونصف زمان 
 . سنة2520المجد تعادل

 .م.ق606 سنةاألمم أنهم من بدء سبيهم ببدء أزمنة فسهمأن ىها علووطبق 
 ).1914 = 606 – 2520 (1914تنتهي سنة ) الفرس، اليونان، الرومان، العرب (األمم سنة من حكم باقي 2520 

 :تغطية بدعة ببدعة 
 !فكيف يخفون خجلهم؟!  المسيحئ، ولم يج1914جاء عام  
 ه أزمنة األممولم تتكون الحكومة الثيئوقراطية ولم تنت 
 ؟كوكيف ذل !ىإنهم يخفون البدعة ببدعة أخر 
 ! ولكن بطريقة غير منظورة1914يقولون إن المسيح قد جاء سنة  
 ويكررون هذا الكالم في الكثير من كتبهم فماذا يقولون؟ 
 "أتي في جسد بشريإن األعين البشرية لن تراه في مجيئه الثاني وال هو سي" الثاني للسيد المسيح يءيقولون عن المج 

 ]301 الحق يحرركم ص[                                                      
شعر به بالحواس فال عجب إذا كان حضوره ال ُي. دمجَّيسوع اآلن هو شخص روحي خالد وُم ":ويقولون أيضاً 
 ."ير منظورة وجوده بهيئة غىر هذه المرة لقضائه، يستدعضثم أن الغرض الذي يح. البشرية

 .]230ص  الحياة األبديةىهذه ه: كتابهم[
 بعد .".: ويستدلون بقوله". ال اللحمرمق بعين الذهن وُي. يالحظ رجوع الرب بالبصيرة ال بالباصرة" :يقولون كذلك 

 وال يقدر أن ،نساب الذي لم يره إن رؤية اآلى علنه لن يقدر إنسانكما أ ": ويقولون.)19: 14يو" (أيضاًقليل ال يراني العالم 
  ."دمجَّ االبن الُمى كذلك ال يقدر أحد من الناس أن ير،هيرا

 ) 229،230 ليكن اهللا صادقاً ص:كتابهم[
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 :ووجه املغالطة يف هذا الكالم 
ل أنه قا بدليل ،قاصداً بعد صلبه وقيامته، ولم يقصد عند مجيئه الثاني" بعد قليل ال يراني العالم ":إن السيد المسيح قال 

  .)19 :14يو " (ا أنتم فتروننيأمَّ ":بعدها مباشرة لتالميذه
 وقال .)20 :20يو" (ففرح التالميذ إذ رأوا الرب ".)في ظهور الرب لتالميذه(ا أن اإلنجيل يقول بعد القيامة كم 

 ).41 :10أع" (نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته ":القديس بطرس الرسول عنه
********** 

.." ا أنتم فتروننيوأمَّ . قليل ال يراني العالمبعد" :أن رجوعه أن يكون منظوراً قائالًوالمسيح نفسه أوضح ": ا أيضاًقالو 
فسيرونه ألنه سيأخذهم ليكونوا " القطيع الصغير"ا أفراد  أمَّ.ه أيضاًفالجنس البشري بصورة عامة ال يرا.. . )19: 14يو(

 ". معه هناك
 ]81 الحياة األبدية ص الحق الذي يقود إلى: كتابهم[                       

 ]230 الحياة األبدية ص ىهذه ه[                                                 
 ).81ص( " أننا ندرك ونفهمىبمعن"وحتى هؤالء سيرونه بعيون أذهانهم، . والمقصود هنا بالقطيع الصغير شهود يهوه 

********** 
ولكنه .  بها بموتهى ضحَّت، لم يسترجع الحياة البشرية التىوعندما أقيم يسوع من األموا ":ول شهود يهوهومع ذلك يق 

 "أقيم شخصاً روحياً خالداً ممجداً
 .]123ليكن اهللا صادقاً ص: كتابهم[                                     

اولون أن يغطوا أحياناً يح. وه وأكلوا معهأنهم جّس ظهوره للتالميذ بالجسد، ووال يستطيعون بهذا أن يردوا على 
 .ستعار أجساداً ظهر بهاا، فيقولون إن المسيح بدعتهم ببدعة أخرى

مريم وكيف تكون مريم المجدلية و.  خاص قد خدع التالميذ جملة، وخدع توما بوجه– بفكرهم –وهنا يكون المسيح  
 ).9: 28مت (ة بعد القيام" ا بقدميه وسجدتا لهأمسكت" األخرى قد

 
 دعاءاهتم إ الرد على 
 : املسيحيءخبصوص جم 

 : وال يراه أحدةيقولون إنه سيأتي بطريقة غير منظور 
 السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وتنوح عليه جميع تي علىأهوذا ي"لكتاب حيث يقول وهذا ضد تعليم ا 

 !يكون مجيئه غير منظور؟ فكيف ستنظره كل عين، بينما .)7: 1رؤ" (قبائل األرض
********** 

كينة مثل ، وال في حفلة وال مهرجان، بل بهدوء وَس، بال ضجة وال صوت بوقيقولون إنه سيأتي كما ذهب 
  ]230قاً صليكن اهللا صاد[              ".اللص
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س مالئكة وبوق اهللا سوف  الرب نفسه، بهتاف، بصوت رئينَّأل ":تعليم الكتاب المقدس، إذ يقولوهذا الكالم مخالف ل 
 ).16: 4تس1" (ينزل من السماء، واألموات في المسيح سيقومون أوالً

. ن في القبور صوتهيسمع جميع َم ":سيكون هناك صوت وأبواق، إذ قيلومادامت قيامة األموات تصحب مجيئه، إذن  
فإنه  ":وقيل أيضاً) 29 ،28: 5يو" (قيامة الدينونة إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات

 ).52: 15كو1" (فيقام األمواتسيبوق 
 !كينة وبال صوت؟فهل كل قيامة األموات، ستكون بَس 

 !تي بال مهرجان؟أوكيف أنه سي 
تي في مجده وجميع المالئكة القديسين معه أوسي). 14يه" (في ربوات قديسيه"تي أأي مهرجان أكثر من أنه سي 

مع مالئكة قوته، في لهيب ) "13: 3تس1" (مع جميع قديسيه) "27: 16مت.." (يأتي في مجد أبيه مع مالئكته) "31: 25مت(
فيرسل مالئكته ببوق .  سحاب السماء، بقوة ومجد كثيرتياً علىآويبصرون ابن اإلنسان  ":كما قيل ).8، 7:  1 تس2" (نار

 غير يء فهل هذا مج.)30: 24مت  (قصائهاا إلى  السمواتقصاءارياح، من عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من األربع ال
 !وهل ال يراه أحد؟! منظور؟ وهل هو في سكينة وبال صوت؟

********** 
 !هذا المجيء الذي تكون معه الدينونة، كيف يكون مخفياً؟

فيقيم الخراف عن   . راف عن الجداء  ز الراعي الخ  ميِّز بعضهم من بعض كما يُ     ميِّتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيُ    "حيث   
 !هل كل هذا سيحدث بمجيء غير منظور ال يراه أحد من الناس؟). 46 – 32: 25مت.." (ثم يقول.  والجداء عن اليسار،يمينه

هه هربت األرض ج عرشاً عظيماً أبيض، والجالس عليه الذي من وثم رأيتُ ":وعن هذه الدينونة قيل في سفر الرؤيا 
ودين . خر هو سفر الحياة آفٌرنفتح ِسا، ونفتحت أسفاٌراو. أيت األموات صغاراً وكباراً واقفين أمام اهللاور. ..والسماء

 ).13 – 11: 20رؤ.." ( في األسفار بحسب أعمالهماألموات مما هو مكتوٌب
 والذي قال عنه. جازي كل واحد حسب عملههل كل هذا سيحدث في مجيء غير منظور للسيد المسيح الذي سُي 

 المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد، بحسب ما صنع خيراً كان أم رسيِّظهر أمام كُألنه البد أننا جميعاً نُ ":الرسول
 ).10: 5كو2" (شراً

 !ختطاف؟به االبينما يصح.  المسيح غير منظوريءوكيف يكون مج 
ثم نحن . ي المسيح سيقومون أوالًاألموات ف و.سوف ينزل من السماء"..  : الربيءفي ذلك يقول الرسول عن مجو 

: 4تس 1" (وهكذا نكون كل حين مع الرب. القاة الرب في الهواءحب لُماألحياء الباقين، سنخطف جميعاً معهم في السُّ
16 ،17.( 

 !ونحن ال نراه؟فكيف نكون كل حين مع الرب، 
********** 

 .ارثة ال يحتلمها المؤمنون ك هى– في عقيدة شهود يهوه –إن حرمان المؤمنين من رؤية الرب  
 !، مع الحرمان من رؤية الرب؟يم نعيماًكيف يكون النع     
حتى حيث أكون أنا، . يَّخذكم إلآوأيضاً تي آوإن مضيت وأعددت لكم مكاناً "..  :وما معني قول السيد المسيح 

 ).3: 14يو" (تكونون أنتم أيضاً
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.  السماءىكن من المؤمنين، من ُسى حرمان الغالبية القصوىفة إل تعلنها عقيدة شهود يهوه، مضاىإنها كارثة أخر 
 ".يبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويشربون منها"ويكفي أن يعيشوا في فردوس أرضي، 

********** 
 .، هو ضد تعليم السيد المسيح نفسه1914 المسيح كان في سنةيءالن أن مجإع

 ،)7: 1أع( "لطانهب في ُسآلاليس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها  ":الذي قال لتالميذه قبل صعوده  
حدد شهود يهوه  فكيف ُي.)36: 24مت(وأيضاً قوله إن ذلك اليوم ال يعرفه أحد، وال مالئكة اهللا في السماء إال أبي وحده 

 ! ؟ السيد المسيحيءوقت مج
 !ره أحد؟غير منظور لم ي يءوكيف يثبتون ما قالوه عن مج 

********** 
 : المسيح تسبقه عالمات لم تحدث حتى اآلنيءكذلك فإن مج  

ويصنع ..  حتى أنه يجلس في هيكل اهللا كإله، إلهاًىدعُي كل ما ى ضد المسيح المقاوم والمرتفع عليءمنها مج -1
 ).2تس2( وعجائب بقوة الشيطان وبكل خديعة اإلثم في الهالكين تياآ

 ).المسيح الدجال(بعض     هذا الذي يسميه ال
 .)3: 2تس2(رتداد أوالً  اإلوال يأتي المسيح إن لم يأِت -2
 ).11رؤ( سفر الرؤيا أنبأمجيء إيليا وأخنوخ، حسبما : ويسبق مجيء المسيح -3

 .)26، 25: 11رو(ويسبق مجيء المسيح، إيمان اليهود به  -4

وفك الختم ) 9 ، 8رؤ (المالئكة السبعة ت في سفر الرؤيا، عند أبواق َدويسبق مجيء المسيح الضربات التي وَر -5
 ).17 – 12: 6رؤ(السادس 

 من السماء، ، والنجوم تسقطُُهعطي ضوَء الشمس، والقمر ال ُيُمظِل، تُوبعد ضيق تلك األيام ": قال الربوأخيراً -6
.." ض تنوح جميع قبائل األرينئٍذحو. بن اإلنسان في السماء تظهر عالمة اوحينئٍذ. موات تتزعزعوقوات الس

   )30 ، 29: 24مت(
 ؟1914 كل هذه العالمات قبل سنةفهل ظهرت

 )10( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 ة قياَماتيؤِمنون بعدَّ
  :مــتقدهمع 
 .اد شهود يهوهقعتإال توجد قيامة عامة في  
 ىكتاب الغن[  سنة ألفىبل هم يؤمنون بقيامة سماوية، وقيامة أرضية، وقيامة لألشرار حيث يعطون فرصة للتوبة ه 

 ] .370ص
 ).للقطيع الصغير( القيامة السماوية -أ 



 - 48 -

 ).32: 12لو(لعلهم أخذوا هذا االسم من  
وينضم إليها . م1918 سنةىم واستمرت إل1914وقد بدأت سنة.  ألفاً فقط144 للمختارين، لشهود يهوه، يقوم فيهاىه 

ن يقومون في هذه القيامة سوف يكونون الحكومة السماوية في السماء، وهذا القطيع الصغير ممَّ. بقية شهود يهوه األحياء حالياً
 . وتكون لهم وحدهم الحياة الروحية،]315 صىب الغناكت[ ويكونون عشراءه ويكونون ملوكاً وكهنة تحت رئاسة يسوع، 

أخذ جسداً جديداً . د السيد المسيح حسب عقيدتهم قام في جسد جديوأيضاً(ويقولون إن القيامة تكون في أجساد جديدة  
 )!!ظهر به
 !!عاد تكوينهمعيد المسيح تكوينه في شخص المالك ميخائيل، كذلك هؤالء ُيويقولون إنه كما ُأ 

********** 
 ) :خرقيامة الخراف اُأل( القيامة األرضية -ب 
 )...16: 10يو(ولعلهم أخذوا هذه التسمية من  
كن يقومون في أجسام مادية لين، ويروح إلى وهؤالء ال يغيرهم الرب. ناسل السواد األعظم من المثِّوهذه القيامة تُ 
 !! ألفا144ًـ األرض، ويحكمها من السماء المسيح والىتعيش عل
سحق ويعقوب ورجال اإليمان الذين وردت أسماؤهم في إومن الذين يقومون هذه القيامة األرضية إبراهيم و 

وبواسطتهم تؤسس حكومة بارة . ح األرض ممثلين شرعيين للمسيىكاماً عل هؤالء يخرجون ويصيرون رؤساء وُح.)11عب(
 ]400كتاب قيثارة اهللا ص [              . األرضعلى

.. ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويشربون منها. وهم يتزوجون ويلدون في ظل حكومة الملكوت 
 . ويخضعون األرض

 .نبياء ويوحنا المعمدانومنهم سيكون داود ودانيال واأل
 ]80 ، ص79الحياة األبدية ص إلى كتاب الحق الذي يقود                    [ 

  :يقولون في شرح نظريتهم هذه   
أن و.  األبدىإلويحقق بها وعده إلبراهيم أنه يسكنها . ىكنعدها للّسبل اهللا يطهرها، وُي. إن األرض لم يخلقها اهللا عبثاً 

 ... منذ البدء، وسيتحققهذا هو غرض اهللا
 .كانها الحاليين، وال بُسف ال تكون األرض بحالتها الحاضرةوسو 
 العاصمة، ى وتصير أورشليم ه.ليوم األخير التي تأكل األشرار ستطهر األرض من كل لوثة الخطيةاوإنما نيران  

 .عاصمة الكون
تكون مربعة (  ميالً مربعاً 130665مة، ومساحتها حجار الكريبوابها من األأ ووأورشليم تكون شوارعها من الذهب، 

وتوجد فيها الجداول واألشجار والوهاد وقمم الجبال الجذابة .  وهكذا تكون أعظم من كل العواصم.) ميال375ًوكل ضلع 
 .والسهول الهادئة، وشجرة الحياة

وتصبح األرض . البشري الحاقدا قريب سينهي يهوه كل النظام وعمَّ. ل اهللا هذه األرض فردوساً مجيداًوسيجع 
 .فردوسية
 ]113 إلى102الحياة األبدية من ص إلى كتاب الحق الذي يقود[   

 ] لهمىتب أخر وكُ– 46 صىلإ 14، كتاب عالمات األزمنة من ص 82 ى إل76كتاب المجيء الثاني من [ 
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********** 
 .المجموعة الثالثة من الذين يقومون 
 .، ولكنهم من الصالحينوهؤالء ليسوا من شهود يهوه 
 .)في األلف الثاني(يقومون في القيامة الثانية  

********** 
 داود النبي ىحت و.  شهود يهوه ليسوا كلهم يدخلون السماءوحتى. الذين يدخلون السماء هم قلة – في عقيدتهم –وبهذا  

سحق ويعقوب، واألنبياء وأبطال اإليمان إواهيم باؤنا العظام إبرآو) 11: 11مت" (أعظم من ولدتهم النساء"ويوحنا المعمدان 
ويكون هذا هو غرض اهللا منذ البدء، . في العهد القديم، كل أولئك سوف ال يدخلون السماء، بل يعيشون في فردوس أرضي

 .الذي حققه

 :الرد عليهم 
 ... لم يذكر الكتاب هذه القيامات ونوعياتها-1 
قيامة الحياة،  إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات. الذين في القبور صوتهع جمييسمع فيها  تأتي ساعةٌ ":وإنما قال 

 )...29 ،28: 5يو" (قيامة الدينونة إلى لسيئاتا والذين عملوا
 .لم يرد فيما يقصده شهود يهوه" القطيع الصغير" تعبير -2 
 ىطوب.. بيعوا مالكم وأعطوا صدقة.  أن يعطيكم الملكوتّرن أباكم قد ُسألال تخف أيها القطيع الصغير،  ":بل قال 

 )40 – 32: 12لو.." (ألولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين
 ! السماء؟ ألفاً لهم وحدهم سكنى144يهوه عن ما عالقة هذا الكالم، بما يذكره شهود  
...  نجسوا مع النساء ألنهم أطهاٌريتلم الذين "، فهو عن )4، 3: 14رؤ( ذكرهم في َدَرالذين َو)  ألفا144ًـال(ا عن أمَّ 

 .كما لم يكن الحديث عن القيامة. ولم يذكر أنهم من شهود يهوه. " لم يوجد غش، ألنهم بال عيب قدام عرش اهللاأقواهموفي 
 12 عشر، من كل سبط ىثن االفقد ذكر أنهم من أسباط إسرائيل" مه جباهالمختومين على) " ألفا144ًـال( ا عن أمَّ 
اد واألرقام ، وكذلك األعد معنى رمزيولعل األسباط هنا لها!  هؤالء بشهود يهوه؟لفما عالقة ك) 8 – 4: 7رؤ(م ألف مختو

 . حسب عادة الكتاب
 :صحاحاأل بعد ذلك في نفس َدَر أنه َوعلى 
اقفون أمام  من كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة، وُه أن يعدَّ كثير لم يستطع أحٌدوإذا جمٌع  نظرت،هذابعد " 

." ..وجميع المالئكة كانوا واقفين حول العرش..  وفي أيديهم سعف النخل بيٍضتسربلين بثياٍب، ُمالخروفالعرش وأمام 
 ) .11 – 9: 7رؤ(

 .... كان في السماء، ألنه أمام عرش اهللا، حيث وقف أيضاً جميع المالئكةىحصوطبيعي أن كل هذا العدد الذي ال ُي 
 ألفاً سيقومون قيامة روحية ويدخلون السماء، وأنهم كلهم من شهود يهوه، أمر ال يتفق مع تعليم 144إذن اعتقادهم أن  
 ..الكتاب

حرم منها كبار اآلباء السماء بينما ُي إلى وحدهم هم الذين يدخلون ،ليس من المعقول أن شهود يهوه فقط -3 
 !!واألنبياء
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سحق إأنه سيكون في قيامة األموات أفضل من إبراهيم و شخص من شهود يهوه، أليس من الغرور أن يظن أى 
وأن شهود يهوه )! 6: 3خر) (32: 22مت.." (سحق وإله يعقوبإأنا إله إبراهيم وإله  ":ويعقوب، الذين قال الرب عنهم

ي، ويوحنا ويتمتعون بما ال يتمتع به داود النبي، ودانيال النب. سيسكنون السماء بينما اآلباء واألنبياء سيسكنون األرض
 !!المعمدان
 أبطال ى اآلباء واألنبياء، وال عليمكن أن تنطبق علىال ) 16: 10يو(التي وردت في ) خرالخراف اُأل( عبارة -4 

 ).11عب(هم في ؤاإليمان الذين وردت أسما
 هم القطيع فهل شهود يهوه. الف السنين قبل شهود يهوه وأمثالهماختارهم الرب وصاروا خاصته، منذ آفإن أولئك قد  

 وسيقومون بأجساد مادية، وال !!ظيرةحلخر ليست من تلك اُأواألنبياء العظام هم خراف . وحية سيقوم قيامة رىالصغير الذ
 ...!!، يبنون بيوتاً ويسكنون فيهاي األرض في فردوس أرضىون علبل يعيش. يدخلون ملكوت السموات

  .)4 – 2: 12كو2( قال عنه الكتاب إنه السماء الثالثة الفردوس -5 
 يإن التمتع الماد.  األرضىن الناس يمكن أن يحيوا حياة فردوسية علأ األرض، وىولم يقل أن الفردوس عل 
، ولم  عيٌنَرما لم تَ ": يقولى ذكره شهود يهوه عن الحياة بعد الموت ال يتفق مع تعليم الكتاب الذي الذي واألرضيوالحسِّ

 ).9: 2كو1" (هنه اهللا للذين يحبو، ما أعدَّساٍن بال إنذن، ولم يخطر علىسمع ُأت
 .لم يقل الكتاب إنه سيكون تناسل بعد القيامة من الموت -6 
 : الرب في الرد على االصدوقيينبل قال!! خر شهود يهوه عن الذين يقومون قيامة أرضية من الخراف اُأليعكما يدَّ 

هذا عكس ما يقوله شهود و ) 30: 22مت" (ئكة اهللا في السماء كماليكونونجون، بل جون وال يتزوَّوَِّزإنهم في القيامة ال ُي"
 ..! سوف يعيشها أصحاب القيامة األرضية الحياة األسرية بعد القيامة التييهوه عن
 .ر بالنار ويسكنها الناسرض سوف تتطهَّ األوليس حقاً أن -7 
 ... بل ستزول،ىألنها سوف ال تتطهر وتعد للسكن 
 ).18: 5مت" ( أن تزول السماء واألرض، ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموسىإل ":لربوهكذا قال ا 
 حلُّن فيه تزول السموات بضجيج، وتيالذ) " يوم القيامة العامةيأ(وقال القديس بطرس الرسول عن يوم الرب 

 ) 10: 3بط2" ( فيهايالعناصر محترقة، وتحترق األرض والمصنوعات الت
والبحر ال يوجد .  مضتاى واألرض األولألن السماء األولى.  وأرضاً جديدةيت سماء جديدةأر" في سفر الرؤيا َدَروَو 
 ).1: 21رؤ" (فيما بعد
 . يسكنها األبرار، أمر مخالف لتعليم الكتابيإذن تطهير األرض بالنار لك 
 .لم يقل به أحد ختراع من شهود يهوه ا أيضاً القول بأن يوم القيامة هو ألف سنة، هو -8 
: 10مر(  مستطاع عندهيءفكل ش. يقيم البشر أو لكي يدينهملف سنة، لكي  إلى أحتاجاً ليس ُم–ت قدرته  جلّ–فاهللا  

 ).29 ، 28: 5يو(يسمع جميع الذين في القبور صوته فيقومون : كما أن الكتاب يقول) 27
 !ف سنة للتوبةوأيضاً لم يقل الكتاب أن الذين فعلوا السيئات يقضون أل -9 
منا الكتاب باستمرار أنه ال توجد توبة بعد علِّبل ُي) 29: 5يو" (قيامة الدينونة إلى يقوم الذين فعلوا السيئات"بل قيل  
 ).27: 9عب" ( ثم بعد ذلك الدينونة، للناس أن يموتوا مرةَعِضُو" لقد كتب. الموت
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ال إليكم  أن الذين يريدون العبور من ههنا حتى. تْتَِبثْ عظيمة قد ُأةٌبيننا وبينكم هوَّ ": لغني لعازرإبراهيم أبوناوقد قال  
حيث أمضي أنا، . تون في خطيتكموتم" :لليهودوقال السيد المسيح ). 26: 16لو" (يقدرون وال الذين من هناك يجتازون إلينا

 إلى  الذين يريدون أن يتوبوا، ال يحتاجونإذن التوبة بعد القيامة غير مستطاعة كما أن) 21: 8يو" (أن تأتواأنتم قدرون تال 
 .لف سنة ليتوبواأ

منا أن الجميع فالكتاب علَّ. دم، هو فكر خاص من شهود يهوه ال نقبلهعدم قيامة البعض نهائياً، ومنهم آ كذلك -10 
 .يقومون
: قد قال الكتابو) 33 – 31: 25مت(لسيد المسيح، أو الذين سيقفون على يساره  يمين اىسواء الذين سيقفون عل 

: 5كو2" (حسب ما صنع، خيراً كان أم شراًبرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد ر أمام كُظَه أننا جميعاً نُدَُّب الألنه"
 . أحداًولم يستثِن) 10

 ).43: 13مت" (ن له أذنان للسمع فليسمعوَم" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )11( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 
 ون بفناء األشرارشهود يهوه يؤمن

  بفناء الشيطان وجنوده،
 دم ومجيع اخلطاة وفناء آ
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  :مــمعتقده 
 إنما تشير) 10: 20رؤ" (بحيرة النار والكبريت" عبارة ن إن ويقولو) 46: 25مت(هم ال يؤمنون بالعذاب األبدي  

 .الفناء إلى إنما تشير أيضاً) 28: 10مت(كلمة جهنم وكذلك . الفناءإلى 
 :ونذكر منها كمثال. يكررونه في كتبهموهذا ما  
 : يقولون127ص] ليكن اهللا صادقاً[ففي كتابهم  
د األخطاء، وحكم عليه بالجزاء حكماً مبرماً كال ألنه تعمَّ ":دم حظ بين المفديين؟ ويجيبون على هذا السؤالهل آل" 

 .فمات وصار في حكم الفناء
ن كان مثله ليس له وَم.  حس وال شعورىه النور، ولن يحصل عل عيناإلى الحياة، ولن ترىدم آوهكذا لن يعود  

 ".فدية وال عوض
   ;Akcw دمآصت أبانا خلَّ: ع صالة باكرطَدم، كما نقول في ِقطبعاً ضد عقيدتنا في خالص أبينا آوهذا  

`nAdam   peniwt   
 : يقولون71ص] ليكن اهللا صادقاً[وفي نفس الكتاب  
 مسمع المنقادين ى تلفظ بها عليية الحكم التآوهذا ما أكده لنا المسيح في . و الفناء التامالشيطان فها مصير وأمَّ" 

 ).41 :25مت" (ة إلبليس ومالئكتهّدَعالنار األبدية الُم إلى ي يا مالعينذهبوا عنِّا: "ن والواقعين في شباكهابروح الشيط
 ... الفناءهىوهم يدعون أن النار األبدية  
 يكون كالحيوان يموت نفساً وجسداً – حينما يموت–، وأن اإلنسانقيدتهم في عدم خلود النفسذلك ع إلى يضاف 

 . طاعتهىعل لهمنح الخلود مكافأة عتقادهم ليس له خلود، وإنما ُيافاإلنسان في 
 :ونريد هنا أن نرد عليهم من جهة المنطق، ومن جهة تعليم الكتاب المقدس 

 :ليهمالرد َع  
 .الفناء إلى موت أبدي إلى ىول ان يقيم اهللا الناس األشرار من الموت، لكي يعيدهم مرة أخر من غير المعق-1 
أن يجمع اهللا الذين غرقوا في البحار، :  معجزة جبارةى ليست بالعملية الهينة، بل هومعروف أن قيامة أجساد الموتى 

كل أولئك يقيمهم اهللا، .. تراب إلى لوا، والذين تحوَّمتصتهم األرض، والذين أكلتهم الوحوشرقوا بالنار، والذين الذين ُحوا
 !ما الحكمة إذن من قيامتهم؟! هل هذا معقول؟!! الفناء إلى وبعد ذلك يدفعهم

 .الكتابأما إن كان األشرار ال يقومون، فهذا ضد تعليم  
قيامة  إلى وا الصالحاتفيخرج الذين فعل. فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته".. : إذ يقول 

 .الصالحون واألشرار: إذن سيقوم الكل. )29 ، 28: 5يو" (قيامة الدينونة إلى الحياة، والذين عملوا السيئات
يجتمع أمامه جميع "  السيد المسيح، إذيءعن الدينونة العامة في مج) 46 – 31: 25مت( في َدَرخر َوآثبات ا
ثم  ...اليسارف عن يمينه والجداء عن فيقيم الخرا. ز الراعي الخراف من الجداءميِّن بعض، كما ُيمز بعضهم ميِّ فُي.الشعوب

 ثم يقول أيضاً للذين عن ... لكم منذ تأسيس العالمّدَع الُموتثوا الملككي أبي ِرباَريا ُم يَّ إلتعالوا: يقول الملك للذين عن يمينه
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حياة  إلى عذاب أبدي، واألبرار إلى  فيمضي هؤالء...ة إلبليس ومالئكتهعدَّالنار األبدية الُم إلى ي يا مالعيناذهبوا عنِّ: اليسار
 ".أبدية

 .إذن هناك قيامة للكل، ثم دينونة ومحاكمة، بعدها عذاب لألشرار، ونعيم لألبرار 
 !قام األشرار، لكي يتلقوا حكماً بالفناء؟فما الحكمة في أن ُي 
 . خطاياهم، فهذا هو المنطق السليمىاموا لكي يأخذوا جزاءهم عقوبة علأما أن يق 

********** 
 ىوهذا ضد الحكم بالفناء الذي يتساو. جازي كل واحد حسب أعماله الرب في القيامة سُي أنَّى النقطة الثانية ه-2
 .فيه الجميع

 بحسب ما صنع، ألنه الُبدَّ أننا جميعاً نُظَهر أمام كُرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد" :يقول الكتاب  
 )10: 5كو2" (خيراً كان أم شراً

وحينئذ يجازي . نسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكتهفإن ابن اإل ":)27: 16مت(ونفس الوضع ما ورد في   
 ."كل واحد حسب عمله

 .)12: 22رؤ" (تي سريعاً وأجرتي معي، ألجازي كل واحد كما يكون عملهآها أنا  ":ويقول الرب في سفر الرؤيا  
فكيف . ، وفي درجة بشاعتها، وفي طول أو قصر مدتهاتختلف أعمالهم في نوعيتها: شرارومن جهة مجازاة األ  
 !؟ درجة خطاياهماختالف هى الفناء على الكل في عقوبة واحدة يتساوى

 وضد المسيح  الطماع والشتام والسكير، مع قاتل النفس، مع السفاح الذي قتل الكثيرين، مع إبليسىكيف يتساو
 !وهل في هذا عدل إلهي؟!  ألم؟يِّأ الفناء، ال يشعرون فيها بى؟ كلهم في عقوبة واحدة ه...والوحش والنبي الكذاب

********** 
 
 :منا السيد المسيح أن هناك تفاوتاً في العقوبات فليست متساويةلَّ لقد َع-3

ألنه لو .  يا بيت صيدا لِكزين، ويٌل يا كوَر لِكويٌل": بتُعت فيها أكثر قواته ولم تَِنفيقول في توبيخ المدن التي ُص
 ءن صور وصيدااولكن أقول لكم .  القوات المصنوعة فيكما، لتابتا قديماً في المسموح والرمادء في صور وصيداتَْعِنُص

 ).22 -20: 11مت" (ماا لكُمَّ يوم الدين ِمتكون لهما حالة أكثر احتماالً
كما أن عبارة . وهو عقوبة واحدة للكلوهذا ضد القول بالفناء .  تعني تفاوتاً في العقوبة"االًحالة أكثر احتم"وعبارة 

 . عذاب متفاوتىأكثر احتماال تدل عل
كم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر لأقول ": ولقد كرر الرب نفس العبارة في حديثه عن ويل كفر ناحوم بقوله 
 .)24 :11مت"( يوم الدين مما لك احتماالً

 واحدة للكل، ىوهذا ضد عقوبة الفناء التي ه.  يصعب احتمالهاىحتمل، أكثر من حالة أخرإذن هناك حالة يمكن أن تُ 
 .خرآوال يوجد فيها احتمال 

********** 
 ! عادي؟ئكيف تكون عقوبته كعقوبة أي خاط:  هنا ونقول عن الشيطان-4
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ات آيبرتداد العام بكل قوة و اإلى الفساد، والذي يساعد علىالوثنية وإلى  إل العالم كله، ودفع العالمىالشيطان الذي أغو 
 يوقع الناس في ىحت" إلهاً ى كل ما يدعىد بها المقاوم والمرتفع علثم في الهالكين، يزَووعجائب كاذبة وبكل خديعة اإل

 فيه مع أي خاطئ، وال ى، يتساو الفناءى ه–ههود يهوش حسب تعليم –هذا الشيطان أتكون عقوبته) 10 – 3تس2(رتداد اإل
 !!يحس في فنائه أي ألم أو عذاب

 ). 12: 2رإ" (ري جداً يقول الرب وتحيَّاقشعريبهتي أيتها السموات من هذا، وا"حقاً   
" ليضل األمميخرج "والذي عندما ُيحّل من سجنه . الشيطان الذي قاوم ملكوت اهللا بكل عنف، وال يزال يقاومه 

 !!ن يفنىأو عقوبته أان هذا ستكون عقوبته مثل سارق أو زان، ويفنى بدون عقوبة، الشيط). 8: 20رؤ(
.  في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذابَحِرهم، طُوإبليس الذي كان يضلّ ":ين قول الكتابأإذن 

 ).10: 20رؤ" (بدينأبد اآل إلى وسيعذبون نهاراً وليالً
 .ألنه ال حس وال شعور في الفناء. ي عذابأ، ال يحس في فنائه بىن الذي يفن أل.وواضح أن العذاب عكس الفناء

 بنهار يمر عليه أو ليل، ىا في الفناء، فال يحس من يفنمَّ أ.ستمرارية العذاباتعني  .."سيعذبون نهاراً وليالً "وعبارة  
 .في عذاب

********** 
 .ب كعقوبة لألشرارفي مواضع كثيرة من الكتا) عذاب( وقد تكررت عبارة -5

ن يسجد وكما قيل عن كل َم". حياة أبدية إلى عذاب أبدي، واألبرار إلى فيمضي هؤالء): "46: 5مت( في َدَركما َو
أبد  إلى ويصعد دخان عذابهم. الخروف أمام المالئكة والقديسين وأمام  وكبريٍتب بناٍرعذَُّي"للوحش وصورته إنه 

 )11، 10: 14رؤ" (ليالًوال تكون راحة نهاراً و. بديناآل
 .ال تتفق مع الفناء" ال تكون راحة" وعبارة 

 .، وانعدم وجوده تماماً، يحس بعدم راحةىفهل الذي فن 
جل قساوتك وقلبك غير التائب، تذخر لنفسك أولكنك من ":  مشابهة في عقوبة األشرارىكذلك قيلت عبارة أخر  

س فْ نَلِّ كُى عل وضيقٌةٌشدَّ... جازي كل واحد حسب أعماله عادلة الذي سُيغضباً في يوم الغضب واستعالن دينونة اهللا ال
 .)9 – 5: 2ور.." (يفعل الشرإنسان 

 .ال تنفق مع الفناء"  كل نفسىشدة وضيق عل"وعبارة 
 . وجوده وشعورهىنتهالقد . ففي الفناء ال يشعر أحد بشدة وال ضيق

********** 
من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي  ل ابن اإلنسان مالئكته، فيجمعونرِسُي: "ة الرب للدينونيء قيل أيضا في مج-6

 ).42، 41: 13مت" (سنان هناك يكون البكاء وصرير األ.تون النارأثم، ويطرحونهم في اإل
 .دم وجودهنعإإنه قد .  بأسنانه ندماً أو رعبا ال يبكي، وال يصّرىفالذي يفن. ن ال يتفقان مع الفناءافالبكاء وصرير األسن 
إبراهيم أبي يا :  وقالىنادف ..رفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب" كذلك قيل في قصة غني لعازر إنه  

 ).24، 23: 16لو" ( ب في هذا اللهيبعذّد لساني، ألني ُمصبعه بماء ويبّرإ طرف  وارسل لعازر ليبلَّ،رحمنيا
 !انه وهو معذب؟د بها لسبرِّ قطرة ماء ُيىلإ، يحتاج ىفهل الذي فن 

********** 
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 .ر تتعارض مع الفناءويات الكتاب المقدس، تتضح أمآمما أوردناه من 
 من احتماالً أكثر والبكاء وصرير األسنان، وحالة ، كل نفسىالعذاب، وعدم الراحة نهاراً وليالً، والشدة والضيق عل

 .كالم غير منطقي بال شك!  وجوده؟ى وانتهىن فنفهل يحدث هذا كله لَم.. والنار األبدية.. حالة أخري
 شخصي ضد أقوال رأي، فهو ، وكذلك كلمة جهنمالفناء إلى ا قول شهود يهوه بأن بحيرة النار والكبريت إنما تشيرأمَّ

 .وتعليم الكتاب
********** 

 .االستهتار إلى عقوبة الفناء هذه تؤدي -7
يجري الناس وراء التمتع ألماً وال تعباً، إذن  يحّس فمادامت ال توجد عقوبة عذاب لألشرار، ومادام الذي يفنى ال

 ).32: 15كو1" (لنأكل ونشرب، ألننا غداً نموت ":كما كان األبيقوريون يقولون. بشهواتهم
********** 

 . أن الفناء مبدأ إلحاديى وال ننس-8 
 .ن بخلود النفس وال بالحياة األخرى به الملحدون الذين ال يؤمنوىناد 
 ىعطى منحة ت غير أنهم يرون أن الخلود ه. الرغم من إيمانهم باهللايؤمن شهود يهوه بخلود النفس، على وكذلك ال 
 . وبالتالي فاألشرار ال خلود لهم.للصالحين

********** 
 . وفكرة الفناء أيضاً تشجع المنتحرين-9 
م بانتحارهم أنه و.ون عليها بعد الموتجريمة قتل للنفس يحاسبهو نتحار أساس أن اال ى عل،نتحارفإننا نمنعهم من اال 

 ىلعقوبة هافإن كانت .  في األبدية،ال يتخلصون من العذاب الذي يشعرون به في الدنيا، إذ ينتظرهم عذاب أشد بعد الموت
 !!خرةنيا واآلدنتحار يستريحون من التعب في ال فإنهم سيقنعون أنفسهم بأنهم باال،الفناء

 
 

 

 شهود يهوه ال يعتقدون خبلود النفس
 بتدعها إبليسايقولون إن خلود النفس كذبة 

 :مــمعتقده
 : يقولون84، ص83ص] ليكن اهللا صادقاً[ففي كتابهم 

 كال، .بداأل إلى ا نفسه فلن تموت، بل تظل حية شاعرةوأمَّإن اهللا لم يقصد موت المجرم موتاً شكلياً، فينحل جسده، 
 ".فقالت الحية للمرأة لن تموتا) "4 ،3تكوين( كما تقرأ في  السخيف لم يخطر إال ببال إبليسىمعنهذا الإن 
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خلود النفس عقيدة نعم إن . باألكاذيفيبدو أن أول أستاذ قال بالخلود، خلود النفس أو عدم موتها، هو إبليس معلم 
 حجر أساسي لجميع أديان ىوهذه العقيدة ه ..ألجيالوا ممر القرون ىلها لخدع الناس علمستعا من البدء وابتدعها إبليس

 .العالم
 ) 20، 19: 3جا ( وموت الحيواناإلنسانالوحي أنه ال فرق بين موت نعلم من كلمة 
 . وهكذا يفقد اإلنسان عند موته كل حس وشعور وإدراك:وقالوا أيضاً

********** 
 :61وقالوا في نفس الكتاب ص 
 .موت معهالنفس ال تتميز عن الجسد وت 
كذاب وأبو "بتدعها لوسيفر، والتي ألجلها نال لقبه التاريخي الشهير ا التي ى الكذبة األولىهذه ه" لن تموتا: "وقالوا 
 .)44: 8يو" (الكذاب

********** 
  :70وقالوا في نفس الكتاب من ص

 أن اإلنسان ىم يجدوا أقل دليل علول..  أنواع الحيوانىالقول بأن اإلنسان أرق إلى أفضت أبحاث العلماء والجراحين" 
 . نقيض ذلك يقولون بأن لكل إنسان نفساً خالدةىين فعلدا رجال الأمَّ. حائز صفة الخلود، وال أن فيه نفساً خالدة

********** 
 ."واالنحاللالنفس البشرية تقبل الموت "  :78 ويقولون في نفس الكتاب ص

********** 
 :333ص] قاًليكن اهللا صاد[وفي نفس الكتاب 

وجعلوا . ثم جاء المعلمون الكذبة بإيعاز من الشياطين بالعقيدة القائلة بأن النفس عنصر خالد ال يقبل الموت".. يقولون 
 ".هذه العقيدة جزءاً جوهرياً من عقائد ما أسموه بالدين المسيحي

هذه  إلى  المسيحيءألموات قبل مجلم يقم أحد من الرجال األمناء المخلصين هللا من بين ا" : يقولون]334ص [ وفي 
والكتاب المقدس يؤكد لنا أنهم من ساعة موتهم راقدون في قبورهم . كما أنهم لم يكونوا يعتقدون بخلود النفس الذاتي. األرض

 .ن من اهللاعيَّأن يحين زمان يقظتهم الُم إلى بال وعي وال شعور
 ".هذا اليوم إلى  وقبره عندنا.َنِفئيس اآلباء مات وُدداود ر"بأن ): 14: 2أع(ويستدلون بقول بطرس الرسول في 

 ]:ليكن اهللا صادقاً [قولون في نفس كتابهميو
 !!]80ص [ ص " يسوع لم تكن له نفس خالدة"
 ].83، 82ص [ "  الموتىبيه حتالمسيح نال نعمة الخلود بأمانته أل"

********** 
 : يقولون94ص] المصالحة[وفي كتابهم 

 العظيم عند أول لحظة خلقه فيها، فال يكون من المعقول أن يجعل اهللا ابنهيمنح الخلود لمخلوقه األول إن كان اهللا لم "
 .(!!)اإلنسان مخلوقاً خالداً
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 أن اإلنسان فيستدلون بذلك على" لمائت عدم موتيلبس ا): "54 ،53: 15كو1( قول الرسول في  ويعتمدون على
 ].82ص ليكن اهللا صادقاً . [ مائت أي غير خالد
 ].82ص [ ينال اإلنسان الخلود فقط بعد القيامة : ويقولون

: 18حز" (تموت ئالنفس التي تخط" قول الكتاب ىويعتمدون عل. "ية تقول إن النفس ال تموتآال توجد  ":ويقولون 
4.( 

 :  بدعتهمىالرد عل
 .ذكرون الروح منفصلة عن الجسدوال ي.  بين النفس والجسداإلنسانزون في ميِّمشكلة شهود يهوه أنهم ال ُي    

 ". يحين زمان يقظتهمأن إلى من ساعة موتهم راقدون في قبورهم بال وعي وال شعور"لذلك ينادون بأن الناس 
 .ز في اإلنسان بين النفس والجسد والروحميِّبينما الكتاب المقدس ُي

تحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بال لوم عند ول. سكم بالتمامقدِّوإله السالم نفسه ُي) "23: 5تس1( في َدَروهكذا َو
 ". ربنا يسوع المسيحيءمج

فماذا عن الروح؟ . د جسدجرَّولكن اإلنسان ليس ُم. حقاً إن الجسد حينما يموت، يكون في القبر بال وعي وال شعور
" اهللا الذي أعطاها إلى ح وترجع الرو.األرض كم كان إلى يرجع التراب"  :ب في سفر الجامعة عن موت اإلنسانيقول الكتا

 ).7: 12جا(
 . األرض إلى  بينما الجسد الذي من التراب يرجع.اهللا عند موت اإلنسان إلى إذن هناك روح ترجع

 إلى فهذا عن الجسد فقط الذي يعود) 19: 3تك" ( التراب تعودىوإلألنك تراب،  ": بقول الرب آلدماستداللهمأما 
 .التراب

نفخ في أنفه نسمة "فبعد أن خلقه اهللا من التراب، يقول الكتاب إن اهللا . د ترابجرَّ ليس ُم–لنا كما قُ–ولكن اإلنسان
 .)7: 2تك" (دم نفساً حيةآحياة، فصار 

 ! أي كائناً حياً؟" نفساً حية" ماذا إذن عن النفحة اإللهية التي كونت روحاً لإلنسان، فصار بطبيعة خلقه 
فنقول لهم إن الجراحين .  الحيوانات، ولم يجدوا فيه نفساً حيةقالوا إن اإلنسان أرقىا قولهم إن العلماء والجراحين أمَّ

ومع ذلك فماذا يقولون عن سر الموت حينما يلفظ . الكالم عن الروح ليس اختصاصهم..يتعاملون مع الجسد، وليس الروح
 !اإلنسان أنفاسه األخيرة ويصبح جثة هامدة؟

إن موت ) 20 ،19: 3جا( ورد في ايستدلوا ممكما يحاول شهود يهوه أن ! ا يموت؟تماماً حينمأيقولون أنه كحيوان 
ألن . وليس عن الروح اإلنسانية" التراب كالهما إلى يعود"، إذ فهذا من جهة ما يحدث فقط للجسد. اإلنسان كموت البهيمة

 إلى وترجع الروح. األرض كما كان إلى يرجع التراب ":بل سفر الجامعة نفسه يقول. التراب مثل الجسد إلى الروح ال تعود
 ).7: 12جا" ( أعطاهاياهللا الذ

 داود فهذا عن جسد. " وقبره موجود عندناَنِفإنه مات وُد ": قول بطرس الرسول عن موت داود النبياقتباسهما عن أمَّ
 .اهللا الذي أعطاها إلى ، رجعتا روحه ففي الفردوسأمَّ. فقط

********** 
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 ى يتناقض مع قول الكتاب خلق اإلنسان على في النوع،د حيوان ولكن أرقجرَّماماً ُمكالبهيمة تقولهم إن اإلنسان 
 .صورته وشبهه
 طير ى سمك البحر وعلىطون عل كشبهنا، فيتسلَّاوقال اهللا نعمل اإلنسان علي صورتن ":في سفر التكوين َدَروهكذا َو

 : خلقهم وباركهم اهللا وقال لهمىوأنث ذكراً ، صورة اهللا خلقه، علىى صورتهفخلق اهللا اإلنسان عل...  البهائمىالسماء وعل
 ).28 – 26: 1تك.." (خضعوهاواكثروا وامالوا األرض واثمروا ا

 ، صورة اهللا وشبههىت علقَِلفهل البهائم خُ. قال إن اإلنسان الذي هو صورة اهللا وشبهه، هو مثل البهيمة تماماًفكيف ُي
عطيت لطة التي ُأوهل اهللا باركها و أعطاها السُّ. حاشا! ؟!ت على صورة اهللا وشبههقَل البهائم خُِلفه. هو مثل البهيمة تماماً

 !لإلنسان؟
 ىنسان عن البهيمة؟ في أشياء كثيرة لعل في مقدمتها الروح العاقلة الناطقة التي علإذن في أي شيء يختلف اإل

 ...صورة اهللا ، والتي ال تموت بموت الجسد
********** 

 ! المسيحيءا قولهم إنه لم يقم أحد من األموات قبل مجمَّأ
 : الكتاب ثالثة أمثلة عن أموات قامواي األقل يروىفطبعاً عل    

 إلى فرجعت نفس الولد" :يليا النبي ويقول الكتاب في ذلكأقامه من الموت إبن أرملة صرفة صيدا الذي امنهم  -1
 .فس والجسد، وقام الطفل من الموتفهنا تمييز بين الن) 22 : 17مل1" (جوفه فعاش

فعطس "ويقول الكتاب في ذلك . ابن المرأة الشونمية الذي بعد موته أقامه أليشع النبي من الموت: المثل الثاني -2
 .عادت نفسه إليه فعاش). 35: 4مل2" (الطفل سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه

"  رجليه، عاش وقام على عظام أليشعل ومسَُّج الرَّفلما نزل. طرحوه في قبر أليشع"الميت الذي : المثل الثالث -3
 .)21: 13مل2(

 . المسيحيءوهذه األمثلة الثالثة ضد قول شهود يهوه إنه لم يقم أحد من األموات قبل مج
 .ثنان بواسطة القديس بطرس والقديس بولساكذلك نضيف بأنه قام ثالثة من األموات بواسطة السيد المسيح و
********** 

 دفقد تعوَّ. د وخروج النفس ال يعني موت النفسد خروج النفس من الجسجرَُّمهو  أن الموت ى كثيرة علواألدلة
 .الجسدإلى 

 )18: 35تك .." (وكان عن خروج نفسها ":قيل عن موت راحيل
ال  ":لناسأن القديس بولس الذي أقامه، قال ل) 9: 20أع" ( ميتاًَلِموُح"فتيخوس الذي سقط من الطاقة أوقيل عن الشاب 
 . وهذا تمييز للنفس عن الجسد.)10: 20أع" (تضطربوا ألن نفسه فيه

 إلى ، لترجع نفس هذا الولدالرب إلهيأيها :  الرب وقالىلصرخ إ"وفي إقامة إيليا النبي البن أرملة صرفة صيدا 
بل انفصلت عنه . وته إذن لم تكن نفسه قد ماتت بم.)22 ، 21: 17مل1" (جوفه فعاش إلى فرجعت نفس الولد.. جوفه

 .وعادت إليه
ماتت، بل قد إذن لم تكن روحها ) 55: 8لو" (فرجعت روحها وقامت في الحال ":وقيل عن إقامة الرب البنة يايرس

 .خرجت ورجعت
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 )59: 7أع" (أيها الرب يسوع، اقبل روحي ":، قالسطفانوساوفي استشهاد القديس 
 .الرب يسوع ليقبلها إليه إلى فلم يكن موته يعني موت روحه، بل هو يسلمها 

 جبل ى النبي مع الرب يسوع على أن روح اإلنسان ال تموت بموته، ظهور موسىومن األمثلة القوية التي ترد عل
 .يالتجلِّ

ولم تكن .  سنة14 قبل السيد المسيح بحوالي  ماتىبينما موس) 3: 17مت) (4: 9مر(مان معه وكان هو وإيليا يتكلَّ
 .يجلِّ جبل التَّىم مع الرب يسوع عل تتكلَّل هىنفسه قد ماتت، ب

********** 
  ).16لو(ا عن كون النفس بعد الموت ال تحس وال تشعر وال تدرك، فترد عليها قصة الغني ولعازر أمَّ

َد عليه َر، وطلب من أبينا إبراهيم أن يرسل لعازر إليه، َو لعازر في حضن أبينا إبراهيمى رأ– بعد موته -الغني
 ) 25 – 22: 16لو(  خيراته في حياتهى، بينما هو استوفىيتعزَّنا إبراهيم بأن لعازر اآلن أبو

 ! أن النفس قد ماتت وما عادت تشعر؟فهل هذا كله يدل على
" ذ ال تعرفون الكتبتضلون إ ":إن شهود يهوه في بدعتهم هذه يشبهون الصدوقيين الذين بكتهم السيد المسيح بقوله

 ).29: 22مت(
  

    
 
 
 
 
 
 
 

 )13( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 
 داًَسان ميوت كله نفساً وَجيعتقدون أن اإلنَس

 هتاميوم قَي إىل عد املوت ال حيس وال يدركَبو
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 :مـتقده معَىد علَرـال

 . نتابع الرد عليهمواآلن .شرحنا معتقدهم في المقال السابق

 قد أخذوا هذه العقيدة من أساتذتهم ، بما في ذلك الروح والنفس لإلنسان،يلِّ بالموت الكُاعتقادهم أن  ال شكَّ-1
 ".ماذا وراء الموت"السبتيين األدفنتست، كما يظهر ذلك بكل وضوح في كتاب السبتتين 

" المعلم األعظم" أن تعليمهم هذا ضد الكتاب المقدس، وضد تعليم السيد المسيح الذي يدعونه ىومما يدل عل -2
 :ل اهللا القائلَبأفما قرأتم ما قيل لكم من ِق ": عقيدة الصدوقيين المماثلة وأفحمهم بقولهى علدَّسيد المسيح َرأن ال" وأعظم إنسان"

أي أن إبراهيم وإسحق ويعقوب ) 32، 31: 22مت" (ليس اهللا إله أموات، بل إله أحياء. أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب
 ... ألن أرواحهم لم تمت بموت األجساد.ون أحياء كانوا ال يزال– الرغم من موتهم  على-

ومن أمثلة ذلك . م وتسمعومع ذلك ال تزال نفوسهم حية تدرك وتتكلَّ. ن ماتوا أن هناك َمى وفي سفر الرؤيا نر-3
 كلمة لوا من أجلِتا فتح الختم الخامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قُولمَّ"): 11 -9: 6رؤ(قول القديس يوحنا الرائي في 

 ال تقضي لنا ها السيد القدوس والحقُّ أيُّ متىحتى:  عظيم قائلينوصرخوا بصوٍت. شهادة التي كانت عندهملاهللا ومن أجل ا
 يكمل العبيد حتى بيضاً، وقيل لهم أن يستريحوا زماناً يسيرا  ثياباً األرض؟ فأعطوا كل واحدىوتنتقم لدمائنا من الساكنين عل

 ".لوا مثلهمقتَن أن ُيو العتيدخوتهم أيضاًإرفقاؤهم و

واهللا يرد عليهم .  نفوسهم حية تدرك، وتصرخ بصوت عظيم وتطلب حقهالالتزاومع ذلك . لوا وماتواِتهؤالء قد قُ 
وأنها !  شهود يهوه أن النفوس ال تموت بموت األجسادىأليس هذا رداً واضحاً عل. وهم يقتنعون بذلك. االنتظارويطلب إليهم 
 .تتكلم وتسمع، بعكس تعليم شهود يهوهتحس وتدرك و

ورأيت . عطوا حكماًورأيت عروشاً فجلسوا عليها وُأ ":)4: 20رؤ(إذ يقول الرائي في . خر في سفر الرؤياآ مثال -4
 ىة علِمجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اهللا، والذين لم يسجدوا للوحش وال لصورته، ولم يقبلوا السِّأالذين قتلوا من نفوس 
 .إذن كل هذه النفوس لم تمت وينتهي األمر". فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة.  أيديهمىم وعلهجباه

وبعد أن .  األرض يقوم، واآلخر على حيٌّ أن وليّيأما أنا فقد علمتُ ": من سفر أيوب حيث يقولى نقطة أخر-5
بدون  – وإذا به .ز بين النفس والجسدميِّوب وُي هنا يفرق أي.)26، 25: 19أي.." ( اهللاى جلدي هذا، وبدون جسدي أرىفنَُي

 . جلدهى حية بعد أن يفنىبل تبق. اهللا، أي بروحه التي ال تموت بموت جسدهيرى  –جسده 

أقسام األرض  إلى  يقول إن السيد المسيح قد نزل.)9 ،8: 4أف( في سسفأ أهل إلى  وفي رسالة بولس الرسول-6
يوم القيامة  إلى ولم يقل الكتاب إنه انتظر. ءالعال إلى الفردوس، إذا صعد إلى س وأدخلهاوأخذ تلك النف.  سبياًى، وسبىالسفل
 . يرد تلك النفوسىحت

يقول إنها " النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع"م القديس بولس الرسول عن إذ يتكلَّ) 10: 1تي2( وفي -7
 ".لموت، وأنار الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل اأبطلصنا يسوع المسيح الذي خلِّ بظهور ُماآلنظهرت ُأ"
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 .هنا يتكلم عن الخلود وإبطال الموت بالنعمة

 وسمعتُ): "4 -2: 14رؤ( فيقول في همأرمون بترنيمة جديدة، وقد ث عن الذين يترنَّ سفر الرؤيا يتحدَّأن بل -8
حيوانات الأمام العرش وأمام األربعة  جديدة مون كترنيمةوهم يترنَّ. تهماصوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثار

هؤالء هم  .وا من األرضُرشتُام الترنيمة إال المئة واألربعة واألربعون ألفاً الذين ولم يستطع أحد أن يتعلَّ). القسوس(والشيوخ 
 ". أطهارألنهمالذين لم يتجسوا مع النساء 

"  تموتئ هىالنفس التي تخط" )4: 18حز( النبي في  أما محاولتهم إثبات موت النفس مما ورد في سفر حزقيال-9
 إن نفس الجسد هى ":ويينكما قيل في سفر الال) Soul( العنصر الذي يعطي الحياة للجسد ىفليس المقصود هنا النفس بمعن

 .سفك دمه أن اإلنسان يموت وتخرج نفسه منه، حينما ُيىبمعن) 1: 17ال" (في الدم

 .اإلنسان كله) 4: 18حز(بل المقصود بكلمة نفس في  

 .أي اإلنسان كله يحكم عليه كله بالموت في حالة الخطية 

 .ى أن كلمة النفس تعني أحياناً اإلنسان كله، كما سنرىواألدلة كثيرة عل 

: 12خر" (ع تلك النفس من شعبهاقطَن أكل مختمراً، تُكل َم"قول الكتاب عن أسبوع الفطير الذي يبدأ بالفصح   
 Soul النفس بمعنىاإلنسان كله من الشعب، أي فصله من جماعة المؤمنين، وليس المقصود قطع د هنا قطع  فالمقصو.)19

   .فهذا غير ممكن عملياً

 . كلهلإلنسانأي قاتل  "ن يبغض أخاه، فهو قاتل نفسكل َم) "15: 3يو1(قول الكتاب في   

: 2أع" (ف نفسآال في ذلك اليوم نحو ثالثة وانضمَّ عتمدواا" في سفر األعمال عن يوم الخمسين َدَركذلك ما َو  
 .الف شخصاًآنضم ثالثة  أي ا،)41

: 27أع" ( وستة وسبعيننئتيمكنا في السفينة جميع األنفس  ":ن كانوا معه في السفينةأيضاً يقول القديس بولس عمَّ  
 . يقصد بذلك عدد األشخاص طبعاً وليس األرواح،)37

، الذي فيه ىبنَلك ُيإذ كان الفُ ":تحدث بطرس الرسول عن الذين خلصوا في الفلك، يقولوبنفس المعني حينما ي  
 . وليس األرواحصاألشخا: فالمقصود هنا بكلمة أنفس) 20: 3بط1" (خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء

د جرَّوليس ُم وهنا المقصود األشخاص .)27: 46تك" (ن نفساًتو وسجميع النفوس ستٌّ ": يقول الكتابأيضا  
 .نفوسهم

 وال يقصد أن .)21: 14تك(" ، وأما األمالك فخذها لنفسكني النفوسعطا"دوم ألبينا إبراهيم اوبالمثل قول ملك س  
 .عطني النفوس أي الناس، األشخاصاإنما . يعطيه أرواح الناس فهذا مستحيل

وليس .  هو يموتئاإلنسان الذي يخطأي "  تموتئ هىالنفس التي تخط ":تب في سفر حزقيال كُوبهذا المعنى
 .موت النفس بمفهوم شهود يهوه

 .والروح أحياناً يعبر عنها بكلمة النفس.  روحه حيةىفالموت هو طبيعة الجسد ولكنه حينما يموت تبق
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 .ز بين النفس والجسدوالسيد المسيح ميَّ

 وواضح .)28: 10مت" (قدرون أن يقتلوهاال تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس ال ي ":وذلك في قوله  
 :أن يقول إلى وهكذا يتابع الرب في التمييز بينهما. وواضح التمييز بينهما.  النفس ال تموت بموت الجسدأن اآليةمن هذه 

 .لجسدزون بين النفس واميِّولكن شهود يهوه ال ُي".  من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنميبالحرخافوا بل "

 وقول القديس بولس .)41: 26مت" (ا الجسد فضعيفالروح نشيط، أمَّ ":وهذا التمييز يظهر من قول المسيح  
 الذين هم في المسيح ى علاآلن من الدينونة يءال ش ":وأيضاً قوله) 16: 5غل( "لوا شهوة الجسداسلكوا بالروح، فال تكمِّ"

 ).1: 8رو ("بل حسب الروحالجسد يسوع السالكين ليس حسب 

 ).26: 2يع" (الجسد بدون روح ميت":  يعقوب الرسول يقول القديس-10

 .الجسد فقط، إذا ما فارقته الروح إلى وأيضاً ينسب الموت. هنا تمييز بين الجسد والروح

 . هناك مواضع كثيرة في الكتاب تذكر فيها الروح وحدها، دون الجسد-11

بل السيد المسيح ) 59: 7عأ" (أيها الرب يسوع اقبل روحي ": عند استشهادهكما قال القديس اسطفانوس الشماس األول
" إله أرواح جميع البشر" وقيل عن الرب إنه .)46: 23لو" (ستودع روحيأيا أبتاه، في يديك  ":نفسه قال وهو على الصليب

. المولود من الروح، روح هو :وقال الرب لنيقوديموس. )9: 12عب(في " رواحأبي األ ":أيضاً َيكما سمِّ) 16: 27عدد(
م شهود علِّوليس كما ُي. ز بينها وبين الجسدوحدها، كما ميَّم هنا عن الروح  فتكلَّ.)6 : 3يو(والمولود من الجسد، هو جسد 

 الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو اهتمامن أل ": ال تمييز بين الروح والجسد وفي هذا التمييز يقول الرسولبأنهيهوه، 
  ).6: 8رو" (ياةح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )14( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 فة للكتاب املقدسلـُهم ترَجَمة ُمَحّر
 قائدُهم اخلاطئة وَهرطقاتـهم لكي تتفق َمع َع

 
 : يسمونها1950هذه الترجمة الخاطئة بدأت سنة 
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The New World Translation of the Holy Scriptures 
عض بفة تحريفاً سيئاً جداً لحرَّ ترجمة ُموهى. وتوجد بالعربية وباإلنجليزية. كتب المقدسةأي ترجمة العالم الجديد لل

وقام بها أشخاص ليسوا علماء بلغات الكتاب األصلية، حرصوا أن تكون . آيات الكتاب المقدس لتطابق ما ينشرونه من أفكار
 . الترجمة مطيعة لعقائدهم

ض ع هذه الترجمة المحرفة، وإنما أيضاً لهم تفسيرات لبىمقدس قاصرة علوليست أخطاء شهود يهوه تجاه الكتاب ال
 ..الت كثيرة في الكتاب وتأمُّ، وسفر الرؤيا، ورسالة يعقوب، ودانيال،شعياءإ :أسفار الكتاب المقدس مثل

ية معينة في لهم آوحينما تذكر . رمزية، وأحياناً الطريقة الحرفيةأحياناً يستخدمون الطريقة ال: وطريقة التفسير عندهم
خر بغير تركيز آ إلى  يظنون أنها تتعارض مع تلك اآلية، وينتقلون من موضوعىية أخرآحوارك، قد يهربون منها بذكر 

 .بطريقة مملة
********** 

  .)7: 5يو1(ومن أشهر أمثلة تحريفهم حذفهم اآلية 
وهؤالء الثالثة هم . ح القدسب والكلمة والرواآل: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثالثة ":التي يقول فيها الرسول

بينما . دعاء بأنها لم توجد في بعض النسخ واإل،فال مانع لديهم من حذف هذه اآلية. ذلك ألنهم ينكرون عقيدة الثالوث "واحد
 . موجودة في اشهر ترجمات الكتاب المقدسىه

 . اعتراضهم هذا فيما سبقىوقد رددنا عل
********** 

 )1: 1يو(فوها يات التي حّرومن أشهر اآل
 الهوت ألن هذه اآلية تدل على "وكان اهللا الكلمة.  والكلمة كان عند اهللا.)اللوجوس( التي تقول في البدء كان الكلمة

 : فيترجمونها هكذا.المسيح بطريقة ال ترضي معتقدهم
 ".وكان الكلمة إلهاً.  اهللادوالكلمة كان عن. في البدء كان الكلمة"

“In (the) beginning the Word was, and the Word was with God. and the word was a god”.  
 . معناها إله صغير، وليس اهللا الكلي القدرةa godوعبارة 

 :السؤال األساسي هوية الحاالت ما أكثر اآليات التي وردت عن الهوت المسيح ولكن آ ىوعل
   هل هو إله حقيقي أم ال؟

وكيف ! وإن لم يكن إلهاً حقيقياً، فكيف كان هو الخالق؟. قياً يكون شهود يهوه قد وقعوا في تعدد اآللهةإلهاً حقيإن كان 
 ).الهوت المسيح: نظر كتابناا)  (3: 1يو" (كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان"

 إلى الكل إلهاً مباركاً الكائن على"؟ وكيف قيل عنه إنه )20: 18مت) (13: 3يو(في كل مكان وكيف أنه موجود 
 ).5: 9رو" (ميناألبد آ

 " الكلىالكائن عل"ولنتأمل عبارة 
.." ، وبعدي ال يكونر إلٌهصوَّلي لم ُيبأنا هو ق" :شعياء النبيإ فكيف نفسر قول اهللا في سفر ،وإن كان إلهاً وليس اهللا

 .سمهماهود يهوه صحاح، وفي نفس الفقرة التي أخذ منها ش وقال ذلك في نفس األ.)10: 43شإ(
********** 

   .)28: 20أع(فها شهود يهوه حرِّمن اآليات األخرى التي ُي
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احترزوا إذن ألنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم فيها الروح القدس "فسس أوفيها يقول القديس بولس الرسول لشيوخ 
ما ال يعتقده وهذا . َبِلد وُص إذن البد أن يكون قد تجسَّهومادام اهللا اقتناها بدم" وا كنيسة اهللا التي اقتناها بدمهأساقفة، لترع

 : اهللا فيحرفون اآلية هكذاىلشهود يهوه بالنسبة إ
" بنهوا جماعة اهللا التي اشتراها بدم افانتبهوا ألنفسكم ولجميع الرعية التي عينكم فيها الروح القدس نظاراً، لترع"

 : وفي اإلنجليزية.)وليس بدمه(
        “Overseers to shepherd the congregation of God which he purchased with the blood of his 
own (Son)” 

 His own Bloodفبدالً من عبارة                                     
     The blood of his ownيقولون                                      

 .بين قوسين) Son(ويضيفون عبارة 
بعبارة ) كنيسة اهللا(ويغيرون كلمة . ألنهم ال يؤمنون بالكهنوت) نظاراً(بكلمة ) أساقفة(كما أنهم يغيرون عبارة 

 .ألنهم ال يؤمنون بالكنائس) جماعة اهللا(
 !!ية واحدةآنظروا كم من التحريفات ارتكبوها في ا

********** 
 ).9، 8: 2كو( الهوت المسيح ىومن اآليات التي حرفوها لداللتها عل

 ).16: 3تي1" (ه اهللا الذي ظهر في الجسدنأي أ"ً فإنه فيه يحل كل ملء الالهوت جسديا. وليس حسب المسيح.."
وبهذا يغيرون ". وليس حسب المسيح، ألنه فيه يسكن كل ملء الصفة اإللهية جسدياً..  ":فإنهم يحرفون هذه اآلية هكذا

 .وباإلنجليزية". لهيةكل ملء الصفة اإل" بعبارة "كل ملء الالهوت"
       “.. And not according to Christ. Because it is in him that all the fullness of the divine quality 

dwells bodily” 
 ؟..the divine quality   ملء الصفة اإللهية                     ىما معن

األزلي، الخالق، غير المحدود، الموجود في كـل مكـان،          :  أنه ىحده وه هللا و االحظوا أن هناك صفات إلهية خاصة ب      
 .ويتهربون!! الصفات يقصدون؟ أم ال يقصدون أية صفة منها صفة من هذه فأي. الخ.. الكلي القدرة، الكلي المعرفة

********** 
 :)19: 1كو( أنهم تركوا اآلية ىعل

 ". أن يحل كل الملءّرألنه فيه ُس ": فيهاَدَرالتي َو
 : وباإلنجليزية.ألنه فيه استحسن اهللا أن يسكن كل الملء"جموها هكذا وتر

 “Because (God) saw good for all fullness to dwell in him”  
 .لذلك تركوها) 9: 2كو(كما في ] ملء الالهوت[دون أن تذكر ] الملء[ن هذه المثل تحدثت عن ربما السبب أ

********** 
 ]:43: 23لو[  حرفوهاومن اآليات المشهورة التي

وهذه اآلية تثبت أن نفس اللص ظلـت        ". اليوم تكون معي في الفردوس     ":فيها قول السيد المسيح للص على الصليب      و
 .حية بعد موته والتقت بالسيد الرب في نفس اليوم في الفردوس
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سـتكون معـي فـي      :  اليـوم   الحق أقول لك   :فقال له "فوها هكذا   وألن شهود يهوه ال يؤمنون بخلود النفس، لذلك حرَّ        
 :وباإلنجليزية. عن قول الرب له، وليس عن دخوله الفردوس) اليوم(ن عبارة أأي " الفردوس

 And he said to him “Truly I tell you today: you will be with me in paradise” 
 :ومع ذلك لنا تعليق جانبي وهو

 مائي؟فردوس أرضي أم س: ردوس هو المقصودأي ف
البية البشـر سيعيشـون فـي    ألنهم يؤمنون أن غ. اللص سيكون في الفردوس األرضي، أم مع الرب في السماء       فهل  
 . األرض، بينما الرب يسوع يكون في السماءفردوس على

 ).28، 26: 26مت: (ومن اآليات التي يحرفون ترجمتها
 :ي قول الرب للتالميذ في ليلة العشاء السّرىوه

لـذلك ترجمـوا    . فخارسـتيا وألنهم ال يؤمنون بسر اال    " الجديدهذا هو دمي الذي للعهد      ..  هذا هو جسدي   لواخذوا ك "
 :وباإلنجليزية.." فإن هذا يمثل دمي. شربوا منها كلكما.. خذوا كلوا هذا يمثل جسدي" :اآليتين هكذا

 “Take eat. This means my body.. Drink out o it .. for this means my blood”. 
 . من العربيةيءش اإلنجليزية أخف بعض الالترجمة

********** 
 كلـوا   خذوا ": حيث أورد الرسول قول الرب     .)25 ،   24: 11كو1(في) لنفس الغرض (ونفس التحريف في الترجمة     

 .فترجموها هكذا".  للعهد الجديد بدميهذه الكأس هى.. هذا هو جسدي
 ".الكأس تمثل العهد الجديد بدميهذه .. هذا يمثل جسدي"

 ”This means my body “     :وفي اإلنجليزية ترجموها
 “This cup means the new covenant by virtue of my blood” 

 ،  27: 11كـو 1(فقالوا فـي  .  الرغم من ذلك، ففي الكالم عن التناول بدون استحقاق، ذكروا الجسد والدم            ىولكنهم عل  
 يأكـل  ألن مـن     ..جسد الرب ودمـه    إلى   مذنباً بدون استحقاق يكون     ن يأكل الرغيف أو يشرب كأس الرب      إذن أي مَ  " ):29

 :وباإلنجليزية". إذ لم يميز الجسدويشرب، يأكل ويشرب دينونة لنفسه، 
 “.. Will be guilty respecting the body and the blood of the Lord” 

 ! هل ارتكبوا شيئاً من التناقض بين النصين؟ىتر
********** 

 :بديبخصوص العذاب األ) 46: 25مت( في َدَروا ما َوفكذلك حرَّ
ولكن ألن شهود يهوه ال يؤمنون      " حياة أبدية  إلى   عذاب أبدي، واألبرار   إلى   فيمضي هؤالء  ":فالرب يقول عن الدينونة   

 :لذلك فإنهم ترجموا اآلية هكذا..  الفناء وليس العذابألبدي، ويرون أن عقوبة األشرار هىبالعذاب ا
  ".حياة أبدية إلى واألبرار. قطع أبدي إلى الءفيذهب هؤ"

 :وباإلنجليزية. الفناء؟ يبدو هكذا) .. قطع(كلمة فهل يقصدون ب
 “And theses will depait into everlasting cutting off and the righteous ones into everlasting 
life” 

 ).10: 20رؤ(ومع ذلك فقد ذكروا كلمة العذاب في 
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 إلى  يقول عن الشيطان والوحش والنبي الكذاب إنهم طرحوا في بحيرة النار والكبريت، وسيعذبون نهاراً وليالً              الكتاب  
 .أبد اآلبدين

رح إبليس الذي كان يضلهم في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبـي             وطُ" :وقد ترجموها بغير تحريف هكذا    
تهم بفنـاء الشـيطان     اوطبعاً العذاب نهاراً وليالً ال يتفق مـع منـاد         ". د اآلبدين أب إلى   وسيعذبون نهاراً وليالً  . الدجال كالهما 

 :وفي الترجمة اإلنجليزية!! واألشرار
 “And they will be tormented day and night for ever and ever”. 

يف يتفق هذا مـع العـذاب       فك. تعني الموت الثاني أي الفناء في عقيدتهم      ) بحيرة النار والكبريت  (ا يقولون إن    وإن كان 
لـة فيمـا    عدَّفي ترجمة مُ  فة؟ وربما يحاولون تصحيحها     حرَّالُم من ترجمتهم    اآليةهل فلتت هذه    ! ؟اآلبدينبد  أ إلى   نهاراً وليالً 

 !!بعد
********** 

 .)42: 13مت( في َدَرربما فلت منهم أيضاً ما َو
 " البكاء وصرير األسـنان   "وطبعاً   ."كاء وصرير األسنان  هناك يكون الب  . يرمونهم في أتون النار   "حيث ترجموها هكذا    

  ..!  ال يبكيىفالذي يفن. ال يتفقان مع عقيدتهم في فناء األشرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )15( بدعة شـــــــهود یهــوه 

  الكنائس األديان وكُلَّيَرون أن كُلَّ

  من َعمل الشيطانَيه
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 حّرفون كلمة كنيسة يفوُي

 سقَدَّ للكتاب املُةركتاباهتم املزّو
. لكن يمكن أن تكون لهم قاعة لدراسة الكتاب المقدس . االسمهم ال يبنون ألنفسهم كنائس ، وال يستخدمون هذا 

 ":العالم الجديد للكتاب المقدسترجمة "اسم  كنائس في ترجمتهم المعروفة ِبةفون كلمة كنيسة أو كلمحرِّوُي

 The New world translation of the Holy scriptures 

 .وفي هذا المقال سنورد أمثلة لهذا التحريف في الترجمة 

وإن لم يسمع للكنيسة، فليكن عندك كالوثني و .  للكنيسةْلإن لم يسمع منهم فقُ"  قال السيد المسيح في مجال العتاب -1 
 )17: 18مت" (العشار

ممي وجابي م يسمع للجماعة أيضاً، فليكن عندك كاُألوإن ل. إن لم يسمع لهما فقل للجماعة"يه يترجمونها هكذا اآلهذه 
 "الضرائب

 “If he does not listen to them speak to the congregation. If does not listen even to the 
congregation, let him be to you just as a man of the nations and as a tax collector” 

 ).كنيسة( من كلمة بدالً) جماعة(فيضعون كلمة 

 .Church بدالً من Congregationوفي اإلنجليزية كلمة 

********** 

 هذا الصخر ى يترجمونها عل.)18: 16مت" (ى هذه الصخرة أبني كنيستيعل ":حي وبالمثل في قول السيد المس-2
 On this rock – mass I will build my congergation   " بني جماعتيأس

الكنيسة الذين  إلى وكان الرب كل يوم يضمُّ ":سل والشعب بعد يوم الخمسين قيلالكتاب عن الرُّ وفي حديث -3 
 ).47: 2أع" (خلصونَي

 Jehovah continued to join to them“ خلصونوه يومياً يضم إليهم الذين َيستمر يها"هذه اآلية ترجموها هكذا 

daily those being saved  فلم يترجمونها) ةكنيس(، وهنا حذفوا كلمة. 

********** 
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ترجموها ). 11: 5أع" (ى جميع الكنيسةفصار خوف عظيم عل "ة الكتاب بعد قصة حنانيا وسفير أيضاً قول-4
   great fear came over the whole congregationهكذا

 ).22 : 11أع(، ) 1: 8أع(بالمثل   

 .فماذا عن الكنيسة كمبنى. المؤمنينلطة الكنسية أو جماعة السُّبمعني ) كنيسة( كلمة استخدمت في األمثلة السابقة -5

أنهما اجتمعا معهم  ": فترجموها هكذا".أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة" :قيل عن برنابا وشاول) 26: 11أع(في 
 ".عة سنة كاملةافي الجم

 “They gathered together with them in the congregation”. 

********** 

ا الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، فكان لها وأمَّ ":)31: 9عأ(ي كما في بن عن كنائس تَُدَر ما َووحتى -6
 ".وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر.  وتسير في خوف اهللاىبنَ وكانت تُسالٌم

وإذا سارت في . ىبن تُفترة سالم، وهى والسامرة، فنعمت بليهودية والجليلاا الجماعة في كل وأمَّ ":يترجمونها هكذا
 :ونفس الوضع في الترجمة اإلنجليزية". تكاثرت بقيتخوف يهوه وتعزية الروح القدس، 

 “The congregation through out the whole of Judea, and Galilee and Samaria.. being built 
up..” 

" ن له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائسَم ":لكنائس السبعا إلى رت في الرسائلؤيا حيث تكرَّر في سفر الحتى -7
 ).29، 17، 11، 7: 2رؤ( 

 "ن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للجماعاتَم ":هذه يترجمونها هكذا

 “Let the one who has an ear. hear what the spirit says to the Congregation”. 

********** 

كنيسة .. كنيسة سميرنا ..سسفأمالك كنيسة  إلى كتبا ":رت عبارةل السبع، إذا تكرَّ وفي نفس هذه الرسائ-8
 .)3 ،2رؤ" (الخ..ساُمغبر

وفي " الخ..ساُمجالجماعة في بر.. الجماعة في سميرنا.. سسفأمالك الجماعة في  إلى اكتب ":يترجمونها هكذا
 :اإلنجليزية

 “To the angel of the congregation in Ephesus..” 
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 “To the angel of the congregation in Smyrna..” 

 “To The angel of the congregation in Pergamum..” 

 )كشف: (وبالمناسبة هم يترجمون سفر الرؤيا بالعربية

********** 

). 16: 22رؤ" ( الكنائسن مالكي ألشهد لكم بهذه األمور عأنا يسوع أرسلتُ ":خر سفر الرؤيا يقول الربآ وفي -9
 "  لك بهذه األمور من أجل الجماعاتأنا يسوع أرسلت مالكي ليشهد: "يترجمونها هكذا

 “I, Jesus, sent my angel to bear witness to you people of these things for the 
congregations”. 

********** 

 : وعن الكنائس التي في البيوت تستخدم ترجمتهم نفس التحريف-10

ـ  وسـلِّ "  يترجمونهـا هكـذا      ."التي في بيتهما  الكنيسة  : "يقول الرسول عن أكيال وبريسكال    ) 5: 16ور(ففي    ىموا عل
 فيترجمونها  .)4: 16ور(" لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضاً جميع كنائس األمم        "  ويقول الرسول عنهما   ."الجماعة في بيتهما  

   ".بل أيضاً جميع جماعات األمم"

 “But also all the congregation of the nations”. 

 أيضـا وترجموها  ) 19: 16كو1(رت في    التي قيلت عن أكيال وبريسكال، تكرَّ      "والكنيسة التي في بيتهما    ":وعبارة  
 ."الجماعات التي في بيتهما"

وفـي  ) لجماعـة ا(  ترجموهـا بكلمـة      )15: 4كـو " (التي في بيتـه   والكنيسة  "رت نفس العبارة عن نمفاس      تكرَّ  
  Congregationاإلنجليزية

********** 

قرأ أيضاً في كنيسة  تُت عندكم هذه الرسالة، فاجعلوهانَِر قُىومت" :كولوسي إلى  يقول بولس الرسول في رسالته-11
 ".دكيينوتقرا أيضاً في جماعة الال"فيترجمونها ) 16: 4كو" (دكيينوالال

********** 

: 16ور" (ا خادمة الكنيسة التي في كنخريىأوصيكم بأختنا فيبي التي ه ":)فيبي(ل عن  قال القديس بولس الرسو-12
 ". خادمة للجماعة في كنخريةالتي هى ":ترجموها كعادتهم) 1
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********** 

.." كنيسة التسالونيكيينإلى "تسالونيكي  إلى لرسول، يقول في أول رسالته األولى وفي رسائل القديس بولس ا-13
 ..! ليس لها أي معنى روحي أو دينيوواضح أن الكلمة". التسالكونيين إلي جماعة فيترجمونها) 1: 1تس1(

 ).1: 1تس2(الترجمة في ونفس الكلمة و 

********** 

 16رؤ" (كنائس المسيح" :بأسلوب غير الئق مثل..! بجماعاتوترجمتها ) كنائس( ويعوزنا الوقت إن تتبعنا كلمة -14
 )كنائس(نسبت كلمة أو إذا ! وترجمتها جماعات اهللا) 16: 11كو1" (كنائس اهللا"وكذلك "!  المسيحجماعات"وترجمتها ) 16: 

أو ..  دينيبال أي معنى! أية جماعات؟" غالطيةجماعات "ماذا تعني ترجمتهم . )1: 16كو1( كنائس غالطية بلد أو إقليمإلى 
 كل هّم"بترجمتهم ) 28: 11كو2" ( بجميع الكنائساماالهتمعدا "أو قول بولس الرسول ) 1: 8كو2" (جماعات مكدونية"

 "!   الجماعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )16( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 !ياة أبدية يف فردوس على األرضيؤمنون حب
  سنة 1000 وأن يوم الدينونة 

 !ه بعد املوتوفيه توَب
 :ممعتـقدهـ
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. رض األى بين آالف الماليين الذين عاشوا علالسماء من إلى  فقط سيذهبون144000شهود يهوه يعتقدون أن 
 ىفسوف يتمتعون بحياة فردوسية عل" خرالخراف اُأل"ن يخلصون ويسمونهم مَّا الغالبية ِم أمَّ."القطيع الصغير"ويسمون هؤالء 

 .األبد إلى األرض
 ىتمتعوا بالحياة عل [وفي كراستهم]  األرضىاألبد في الفردوس عل إلى يمكنكم أن تحيوا [:يقولون هذا في كتابهم

وحتى . ]حلم أم حقيقة مستقبلية:  عالميةجنة[بعنوان " ستيقظا"وفي مجلتهم ]. أرواح الموتى[ وفي كراستهم .]األبد إلى األرض
تب وفي كُ]. الحياة األبدية إلى الحق الذي يقود[، وكتاب]ليكن اهللا صادقاً[، وكتاب ]ركمحرِّالحق ُي[كتاب : في كتبهم المشهورة

 .خرىأ
" اليوم تكون معي في الفردوس ": قول السيد المسيح للصقون علىعلُِّي و."إن األرض ستصير فردوساً"يقولون 

 ...السماء ؟ كال إلى  يسوع أن اللص سيذهبىهل عن: بقولهم) 43: 23لو(
 من الذين ىالعظمإن قصد اهللا نحو الغالبية "  كموطن للعائلة البشرية- ال السماء–إن اهللا خلق األرض: "ويقولون

 ."األبد إلى يخدمونه، هو أن يجعل هذه األرض موطنهم
 طوبى" قول الرب ىوعل) 29: 37مز" (الصديقون يرثون األرض ": قول المزمورىويعتمدون اعتمادا خاطئاً عل

 أن بشر، وهىجة التي ستكون لرعاياه الاهللا سيوجه المهمة المبه" ويقولون إن .)5: 5مت" (للودعاء ألنهم يرثون األرض
 :؟ يقولونىولكن كيف ذلك؟ ومت". موطن فردوسي للجنس البشري إلى يحولوا األرض بكاملها

. يبنون بيوتاً ويسكنون فيها "،"لي فردوسمتعون باالشتراك في تحويل األرض إالناجون من نهاية العالم، سيت"
 "ويغرسون كروماً ويأكلون أثمارها

    .)1997بريل أ (10 – 8ص..] جنة عالمية: يقظستامجلة                        [
كل " ،"بيوت جيدة، وعمل ممتع لكل فرد ":ويشرحون جمال المعيشة في الفردوس األرضي بكلمات إنشائية منها

مع " .. وفرة من الخيرات ليأكل الجميع"، "ال مرض وال شيخوخة وال موت في ما بعد" ،"الجنس البشري يعيش في سالم
 .والفاكهة واألثمارصورة للخضرة 
فكروا في "  فيها اإلنسان األولقَِللجنة التي خُل األرض الفردوسية المماثلة تأكيد أن تحيوا علىتريدون بال ":ويقولون

.. ال بطالة" لن يكون هناك سياسيون غير مستقيمين "،"ىدون خوف من األذ.. ال حرب وال جريمة وال عنف فيما بعد : ذلك
الذين ينجون من هرمجدون سيكون لهم عمل تنظيف األرض، وإزالة أنقاض هذا "" مل ممتع للقيام بهالجميع سيكون لهم ع

..  األرضىكم ستكون الحياة بديعة في الفردوس عل "،"لها مكاناً جميالً للعيش فيهامتياز زرع األرض وجع.. النظام القديم
 ".أرضاً جديدة يسكن فيها البر

وينشرون صوراً لألطفال والسيدات مع األسود والنمور، أو مع الشبل ". س والحيواناتسيكون سالم بين النا"ويقولون 
 .والجدي

 162 -155ص ] " األرضاألبد في الفردوس على إلى يمكنكم أن تحيوا"كتاب [                      
المؤلفين " خرالخراف اُأل " من"الجمع الكثير" هذه األرض المباركة في ظل حكم الملكوت، سينعم ىوعل"يقولون أيضاً 

.. وإطاعة لألمر اإللهي سوف يتزوج هؤالء األوالد األبرار. األمناءمن كل األمم، بالسالم والشركة مع الرؤساء القدماء 
وهم سيربونهم بحرية تامة ال خوف فيها وبتأديب الرب .  ولكن ال لالنزعاج وحروب القتل، بل ليمألوا األرضويلدون أوالداً

 ".وإنذاره
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 ]371، 370 ص "حرركمالحق ُي"كتاب      [                                                
 .ويقول شهود يهوه إن يوم الدينونة هو ألف سنة

كال، فهو يأتي في غضون األلف سنة األخير، من اليوم . وال يعني أن يوم الدينونة هذا طويل مثل أحد أيام خلق اهللا"
 .السابع

 ."بعد ايقاظهم من الموت ى األرضليدينهم بحسب أعمالهم التي يعملونها عل كاف  وقتوفيه" لمسيح األلفيلك اإنه ُم
  "روا باإلثم أثناء هذه الحياة الحاضرةّو بهم بالخطية، وُصَلِبُح لكونهم "عملوا السيئات"هؤالء الذين 

  ]375 ، 374 ص "الحق يحرركم"كتاب [ 
 

 :يقولون]ليكن اهللا صادقاً [ وفي كتاب
   ) 353ص" (يوم الدينونة البالغ طوله ألف سنة"

 ... لن يقوموا في يوم الدينونةويقولون إن هناك أشخاصاً
ا السبب فألنه دين مرة واحدة دينونة عادلة في عدن، األبد، أمَّ إلى  ميتاًىثالً لن يخرج من قبره، بل يبقدم َمآفإن "

 : فيهم الرب يسوع حكمه قائالًأصدر كذلك ال يخرج من القبور رجال الدين الذين .)19- 17: 3تك( برمفذ فيه الحكم الُمونُ
الء توصد في ؤوالذين يخطئون ضد الروح، فه)..." 33: 23مت" (ات أوالد األفاعي كيف تهربون من دينونة جهنمها الحيَّأيُّ"

 ."، بل يظلون أمواتاًفال يخرجون وال يرون النور.. بور القأبوابوجوهم 
 ]352 ص -350ص: كتاب ليكن اهللا صادقاً  [                                                                    

 .، وفيه تعليم للذين فعلوا السيئات، فرصة للتوبة بعد الموت فترة اختباريرون أن فترة األلف سنة هى
فالذي يفشل يهلك ويموت حتى قبل . األلف سنة خطاياهم قبل الموت، بل عن خطاياهم خالل ىال يحاسبهم اهللا عل

 ." األرضق بالحياة األبدية في الفردوس على اهللا عنهم ويبررهم، ويمنحهم الحىيرض"والذين ينجون . انتهاء األلف سنة
 ]375الحق يحرركم ص        [                                                               

 
 :الرد عليهم

، ولم تسمع به ٌن عيَرما لم تَ ": الفردوس األرضي بما فيه من بيوت وجنات وأشجار وثمار، هو ضد قول الكتاب-1
 ).9: 2كو1" (ه اهللا للذين يحبونه قلب بشر، ما أعدَّ، ولم يخطر علىأذٌن

 .لهم في الحياة في السماءماآحدي لمشاعر الناس و لون من التَّى األرض هى وأيضاً الحياة في األبدية عل-2
) 13مت(ثال السيد المسيح في  وهو أيضاً ضد اآليات الكثيرة جداً التي تعد بالسماء وبملكوت السموات، مثل أم-3

طوبي للمساكين بالروح ألن لهم  ": الجبل التي أولهاىوضد عظته عل" يشبه ملكوت السموات ":حيث يقول) 25مت(وفي 
لوا ألن أجركم فرحوا وتهلَّا.. طوبي للمطردوين من أجل البر، ألن لهم ملكوت السموات "،)3: 5مت.." (ملكوت السموات

ما فائدة ذلك إن كانوا ال . )20: 6مت" (اكنزوا لكم كنوزاً في السماء ": قولهوأيضاً. )12، 10: 5مت" (سمواتعظيم في ال
 ..السماء؟ إلى يذهبون
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ا قول شهود يهوه بأن أمَّ) 48، 44: 15كو1(القيامة بأجساد روحانية  إن األكل والشرب في األبدية، ال يتفق مع -4
قامون بأجساد مادية، فهذا ضد قول قام بأجساد روحانية، والذين سيسكنون في الفردوس األرضي سُيالقطيع الصغير سُي

 ).50 :15كو1" (وال يرث الفساد عدم الفساد. إن لحماً ودماً ال يقدران أن يرثا ملكوت اهللا ":الكتاب
 توجد عائالت في السماء، وزواج، وإنجاب بنين، هو ضد قول السيد المسيح للصدوقيين عن  كذلك اعتقادهم أنه-5
زوجون وال يتزوجون، بل يكونون كمالئكة اهللا في ألنهم في القيامة ال ُي. ذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهللاون إتضلُّ ":القيامة
 ".السماء

بينما ! فردوس، كيف يمكن لهم أن يتمتعوا بالفردوس دون أن تختبر إرادتهم؟ن يولدون في الالذيالبنين  كذلك فإن -6
 .الفردوس هو مكافأة للغالبين

 ى، فهو ال ينطبق عل"يبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويأكلون أثمارها ":)21: 65شإ( في َدَر ما َو-7
 .الحياة بعد الموت

 إلى ، لكان هذا أسهل قبوالً، بدالً من تعب البناء في األبدية، والحاجةىكنون بيوتاً جاهزة للسُّوليتهم قالوا إنهم يجد
 :ومع ذلك فكل هذا يتناقض مع قول الرسول! ، وإلي انتظار السكن حتى يتم البناء عمال ومهندسينىتوافر مواد البناء، وإل

 ).1: 5كو2" (، أبديٌّ غير مصنوع بيٍدن اهللا، بيتٌ م بناٌءوات بيت خيمتنا األرضي، فلنا في السمَضِقإن نُ"
ق اإلنسان األول وضعه في جنة لم يتعب اإلنسان في غرسها لَا خَسلوب اهللا، الذي لمَّأوكونهم يزرعون ، فهذا ضد 

 ).2تك(وزرعها 
لة أنقاضها، بل  لم يقل الكتاب إن اهللا سيطهر هذه األرض لتكون جميلة، أو أنه ستكون مهمة البشر تعميرها وإزا-8

) 18: 5مت(السماء واألرض تزوالن، وال يزول حرف واحد من الناموس : وقال) 1: 21يو(قال إن هذه األرض ستزول 
يوم  إلى  مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنارىا السموات واألرض الكائنة اآلن، فهوأمَّ ":وقال القديس بطرس الرسول

 ).7: 3بط2(" ارالدين وهالك الناس الفجَّ
 :بد، بدليل قول الكتاب األىفكلمة األبد تعني فترة طويلة لها نهاية ه. األبد إلى ا استخدام عبارة األرض باقيةمَّأ -9

 ...خر وبالمثل الدهر، والدهورأبد يتلو اآلباد، كل آإذ هناك ) 18: 7دا) (10: 20رؤ" (أبد اآلبدين"
ألف سنة لكي  إلى واهللا ال يحتاج. كر شخصي ال يسنده أي تعليم كتابي القول بأن يوم الدينونة ألف سنة، هو ف-10

) 8: 3بط2" (وألف سنة كيوم واحد"، فقد ذكر بعدها مباشرة "إن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة"أما عبارة . يدين فيها الناس
 .وال تفهم األرقام هنا بطريقة حرفية

 ىضد مثل العذار: فهذا ضد تعليم الكتاب.  لالختيار للذين فعلوا السيئات يوم الدين أو األلف سنة مجاالًعتبارا و-11
تموتون "وضد قول الرب لليهود ) 26: 16لو(وضد مثل الغني ولعازر ) 12- 10: 25مت" (وأغلق الباب"الجاهالت وعبارة 

 ...د الموتوجد توبة بعت  ذلك ال.)21: 8يو" ( ، وحيث أمضي أنا، ال تقدرون أنتم أن تأتوافي خطاياكم
 فهذا ضد تعليم )في األلف سنة( أعمالهم بعد قيامتهم ى أعمالهم السابقة، بل على أما قولهم إنهم ال يدانون عل-12

" حسب ما صنع خيراً كان أم شراًب ما كان بالجسد  واحٍدلُّر أمام كرسي المسيح لينال كُظَه أننا جميعاً نُدَّالُب ":الكتاب إذ يقول
 ) .10: 5كو2(
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 وجود الحيوانات في الفردوس وكذلك األسود والفهود والنمور، وتمتع هذه الوحوش باألبدية مع البشر، أمر ال -13
فهل تلك . وإن كان شهود يهوه يعتقدون أن اإلنسان ليست له نفس خالدة. عقل، فال أبدية للحيوانات والوحوشاليقبله 

 !الحيوانات لها نفوس خالدة؟
ح في السماء، وكل هؤالء البشر في فردوس أرضي، هو لون من التحدي السافر والساخر  إن كون السيد المسي-14

 ى أه.يءال ش! قيمة الفردوس بدون المسيح؟ ىفما ه! لسائر الناس الذين في فردوس أرضي ال يرون المسيح وال يتمتعون به
 !مجرد األشجار والثمار والبيوت والزواج؟

، حتي حيث أكون أنا ّيخذكم إلآني أيضاً و لكم مكاناً، آ وأعددتُوإن مضيتُ" :وعد السيد المسيح القائل ىوما معن
 !تكملة؟ إلى أال ترون الموضوع يحتاج) 3: 14يو" (تكونون أنتم أيضاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )17( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 شهود يهوه يرفضون نقل الدم
 !!موته  إىل األمرملريض ولو أدى

 . في عملية جراحية خطيرةيحرمون ذلك، ولو
 ولتكن مشـيئة اهللا،     ،"فلتمت"فقال والدها   . نقل دم وإال فإنها تموت     إلى    المرات كانت ابنة صغيرة في حاجة      في إحدى 
 !وال نكسر الشريعة
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 حيـث   .ن فهناك أحكام كثيرة في صالحهم     ا اآل أمَّ.  أرواح الناس  ى عل  ضدهم، حرصاً  يفي األول كان القضاء األمريك    
ويمكنه إن كان سليم العقل أن يمنع بشكل صريح إجراء عملية جراحية له بقصد انقاذ               . لقضاة إن اإلنسان هو سيد جسده     يقول ا 
 . نقل دم له في عملية جراحية، وإال يقع تحت حكم القضاءىوالطبيب عندهم ال يرغم المريض عل. حياته

ن يفرض رأيه بدالً مـن رأي       قانون ال يسمح للطبيب أ    بأن ال : ليا في كانساس بأمريكا   ي أعلنته المحكمة العُ   أوهناك ر 
 الطبيب خاضـع    يبل رأ .  فال يخدع المريض وينقل له دماً وهو تحت المخدر         .ي شكل من أشكال المكر والخداع     أالمريض ب 

 .ي المريضألر
عتمـدون  يـات التـي ي    بينما كل اآل  !  تعاليم الكتاب المقدس   ىوالعجيب في رفضهم لنقل الدم أنهم يدعون إن هذه ه         

 ).بالحقن مثالً( وليس نقل الدم عن طريق األوردة ،)أي شربه(عليها، إنما تمنع أكل الدم 
 :بعد رسو الفلك) 3: 9تك( قول الرب في ىيعتمدون عل 

 ". بحياته دمه، ال تأكلوهن لحماًأ كالعشب األخضر دفعت إليكم الجميع غير .كل دابة حية تكون لكم طعاماً"
فشرب أو أكـل    . كل لحماً نيئاً فيه دمه، كذلك ال يشرب الدم كما كان يفعل الهيبز والبيتلز             أن ال ي   هذا أن اإلنسا   ىومعن

 .الوحشية إلى الدم يقود
 :َبِتحيث كُ) 14 – 10: 17ال( في َدَرخذون بعد ذلك ما َوأي
نفس الجسد هى في    ، ألن   كلة الدم وأقطعها من شعبها    أكل دماً، أجعل وجهي ضد النفس اآل      في وسطكم ي  .. كل إنسان " 

يسفك دمه ويغطيـه  "، وحشاً أو طائراً يؤكل ل إنسان يصطاد صيداًكو.. نفسكمى المذبح للتكفير عن  فأنا أعطيتكم إياه عل   . الدم
 ".ال تأكلوا دم جسد ما.. بالتراب

لكن لم ترد وصية    و. الدميمنع اهللا أكل    . ذي يقدم ذبيحة هللا، أو الذي يؤكل      وطبعاً كل هذا عن دم الحيوان أو الطير ال        
 .عن نقل الدم طبياً

 ...ولكنهم ال يحرمون أكل الشحم". ال تأكلوا شيئاً من الشحم وال من الدم ")17: 3ال(ما ورد في  كذلك يعتمدون على
 ". األرض تسفكه كالماءى عل،ال تأكله.. حترز أن ال تأكل الدما) "24، 23: 12تث( في َدَرما َوويذكرون 

فأخطأوا إلى الرب بأكلهم على     . ، حينما أكل الشعب من الغنيمة دماً مع اللحم        )34،  32: 14صم1(ي   ف َدَروأيضاً ما وَ  
 . الدم

أن "اإليمان من األمم     إلى   عن الوصايا التي يلتزم بها الداخلون     ) 29،  28: 15أع( ما ورد في العهد الجديد في        أضافوا
 ... مع ذبائح األصنام والزناى ذلك أن أكل الدم تساوىوقالوا تعليقاً عل"  لألصنام، وعن الدم والمخنوق والزناَحِبيمتنعوا عما ذُ

ولكن مع أن الكتاب لم يناقش مباشرة       . نذاكاء الدم في الوريد لم يكن ممارس آ       إن إعط  ":وتطور شهود يهوه فقالوا   
أن قـالوا إنـه ال       إلى   (!!) المبدأ   جها في الواقع من حيث    لساليب التقنية الطبية العصرية المتعلقة بالدم، فقد توقعها وعا        األ

 (!!).ز أخذ الدم عن طريق الفم، وأخذه عن طريق األوعية الدمويةميِّيوجد ما ُي
 ويدخلون إليه الجلوكوز عن طريق      ،وقالوا إن الشخص يمكن إطعامه بواسطة الفم أو الوريد، فيغذونه بالمحاليل مثالً           

 .الوريد
 عـدم   لهية، حتى لو أدى    هو كسر للشريعة اإل    – عن طريق الفم أو األوردة       – الجسم إلى   وهكذا يرون أن ادخال الدم    

ويدينون ! هون أنفسهم بالشهداء  شبِّوهنا يُ .  وال مانع من أن يموتوا من أجل تنفيذ الوصية         .والدهمألالموت لهم أو     إلى   نقل الدم 
 :ويقولون في ذلك.  اهللامخر ينقل لهم الدم ويحمل مسئوليتهم أماآأي طبيب أو مدير مستشفي أو أي شخص 
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 "ى المريض الطبيب أن يعالج المريض وفق ما يمليه دين المريض، وال يفرض اقتناعاته الخاصة علىيجب عل"
 وثائق قانونية تريح الهيئة الطبية المعالجة من أي قلق، ويقبلون مسئوليتهم الشخصية             ىعوا عل وال مانع عندهم أن يوقِّ    

وهذه الوثيقة تعترف بأن الموقع عليهـا       " ال نقل دم  "ويحمل معظمهم بطاقة موقعه منهم تطلب       .. في ما يتعلق بموقفهم من الدم     
 فإن هـذه البطاقـة   ،)في حادث مثالً (ىالمستشف إلى وهكذا إذا كان ليس في وعيه عند نقله. يدرك ويقبل مضمون رفض الدم 

 . األطباء قانونياً أو أدبياًىلمسئولية يعف وقبول شهود يهوه طوعاً لهذه ا.ح موقفه الثابتالموقع عليها توضِّ
 . الحق البشري في تقرير المصيرىويعتمد شهود يهوه عل

ستشـفاء مهمـا كانـت هـذه        والوثيقة التي يوقعونها بعدم نقل الدم يطلبون فيها عدم نقل الدم أو مشتقاته في أثناء اال               
 .ظ الحياة أو لتعزيز الشفاءي الطبيب المعالج أو مساعديه لحفأالمعالجة تعتبر ضرورية في ر

أو ( ومستخدميه من أية نتائج عـن رفضـي          ىالطبيب المعالج أو مساعديه بالمستشف    ) ىأو نعف ( أعفى"ويقولون فيها   
وهذه الوثيقة يجب تأريخها وتوقيعها من المريض والشـهود الحاضـرين، والقريـب             "... باستعمال الدم أو مشتقاته   ) رفضنا

 ... أحد الوالدينيق، كالزوج أوفاللصيق كر
 ".إمكانية التهمة الجنائية بعيدة عن الطبيب"هذه الوثيقة تكون ل رئيس محكمة أمريكي أنه باوكما ق

 لو كان الدافع هو منفعة      ىحت" إنه أمر غير أدبي أن الطبيب يخدع المريض، وينقل إليه دماً بغير رغبته             ":ويقولون
 ".المريض

او بسوء  ..كراه البدني ع اإل عتداء م ن أن يجعل الطبيب مهدداً بتهم اإل      ريض، يمك إن نقل الدم ضد رغبات الم     : ويقولون
ـ     إن الطبيب له  " " أن يخدع أحداً ولو لمنفعته     :وإن ذلك مستقبح جداً أخالقياً    " "السلوك المهني   ثقـة   ى عالقة إئتمانية مؤسسة عل

ت وال بالصمت فيما يتعلق بطبيعة ونوع اإلجـراء         لتزام مطلق أال يضلل المريض أبداً، وال بالكلما       اوهو مدين ب  . المريض به 
 . عاتقهلطبي الذي يأخذه علىا

 .هن الطبيةصحاب الِمل أَبي من ِقخلِّذر للتَّن ال يستخدم كُعإن رفض المريض قبول نقل الدم، يجب أ: يقولون أيضاًو
فال يجوز في   . ض المريض ذلك   بينما يرف  ، أن نقل الدم ضروري جداً إلجراء العملية الجراحية        ىفإن كان الطبيب ير   

وهم يقترحون بعـض نقـاط      .. ويستخدم كل الطرق البديلة   .  الطبيب عنه، بل يبذل كل جهده في عالجه        ىهذه الحالة أن يتخلَّ   
 ...بديلة عن نقل الدم

 .نتحار، حينما تكون نقل الدم الزماً جداً لعالجهم بينما يرفضون هم ذلكومع أن البعض يتهمونهم بمحاولة اال
بينما األطبـاء  ..أية بدائل لنقل الدمنهم ال يريدون الموت بدليل قبولهم  األنتحار قائلين أإال أنهم ينفون عن أنفسهم تهمةْ   

 .. تلك البدائل ومدي نفعها للعالجى ويبقي ذلك مجاالً لدراسة طبية في ما ه.ال يجدون بدائل أخري تغني عن نقل الدم
 .د جسده، وله الحرية أن يقبل العالج بنقل الدم أو ال يقبلهم يقولون أيضاً أن اإلنسان هو سي

، فـال يتلفـه بالمخـدرات أو التـدخين أو           ف بجسده صرُّليس كامل الحرية في التَّ     ذلك بأن اإلنسان     ىولكننا نرد عل  
. لوسائل المتاحة  ا ىة أو عدم الوقاية من األمراض بشتَّ      الكحوليات، وال يجوز له أيضاً أن يضر جسده بمخالفة القواعد الصحي          

دوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكـم       مجِّ ": وزنة أو وديعة المفروض بنا أن نمجد بها اهللا كما قال الرسول            ىكما أن اجسادنا ه   
 ).20: 6كو1" ( هللاتي هىال

 . أجسادهم أمانة في أيدي والديهم،األبناء إلى كذلك بالنسبة
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 أنا سيد جسد ابني، وأنا حـرّ      :  ال يستطيع األب أن يقول     –وفاته  ى   إل  وقد يؤدي ذلك   –ابن مريض    إلى   فمنع نقل الدم  
 "!!حرية تقرير المصير"أو لي بالنسبة إليه ! أن أتصرف فيه

 .ىشهود يهوه أيضاً في كراستهم عن الدم، يذكرون المخاطر الصحية التي تنتج عن نقل دم ربما يكون ناقالً للعدو
 . أو نقل مرض اإليدز بطريق نقل الدم،Cي عن طريق فيروس لتهاب الكبدى مرض اإلويذكرون مثالً عدو

مسـئولية الطبيـب    ال تكون هـذه     إجسد إنسان مريض، و    إلى    تحليل دقيق للدم قبل نقله     يوالمفروض طبعاً أن يجر   
بنقـل   أمراضاً تنتقل    نعتبار أ ا ىجة أسنانهم، عل  لوهل يمكن بمنطق شهود يهوه أن يمتنع الناس عن معا         . ىومسئولية المستشف 

 ..!الدم أثناء عالج األسنان، إن كانت األجهزة المستخدمة ملوثة لقدمها أو عدم تعقيمها سليماً
 وال يجوز أن نأخذ     .ستبقاء الحياة ا ليست عن نقل الدم و     ىيات الكتابية التي أعتمد عليها شهود يهوه فه       ا عن اآل  أمَّ

 .روح الوصية إلى دخلنوصية اهللا بطريقة حرفية، بل 
ألن الحرف يقتـل،    . ال الحرف بل الروح    ":، إال ان الكتاب يقول    رغم من أن الحرف ال يسند معتقدهم إطالقاً        ال ىوعل

ض إنسـان   عـرِّ  وليس من الرحمة أن نُ     .)13: 9مت" (أريد رحمة ال ذبيحة    ": والكتاب يقول  .)6: 3كو2 ("يحيولكن الروح يُ  
بينما هـم ال يفعلـون ذلـك فـي          " ال تأكلوا الدم  " من أجل عبارة     بلبل أفكارهم للموت وأن نشكك الناس في عالجهم الطبي ونُ       

 . عن الحرف والنصنه تفسير شهود يهوه الذي يخرج حتى ولك.عالجهم

 ظةمالح

  .1951مايو22 في Awakeشر في مجلتهم عقيدتهم في رفض نقل الدم وردت أوالً في مقال لهم نُ  
 ]ألة الدمشهود يهوه ومس[ سم اثم ظهر لهم كتاب صغير ِب  
 ]أن ينقذ حياتكمللدم كيف يمكن [  :ونشروا أيضاً كراسة ملونة بعنوان  
 .رينيراؤهم الموجودة في هذا المقال مأخوذة عن هذين المصدرين األخوآ 
 . القراء ويسرنا تلقي تعليقاتهمعرض الموضوع علىونحن ن 
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