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، والذين منعهم كثير من الحكومات ولـم  (watch Tower)شهود يهوه، الذين ُعرفوا قبالً باسم جماعة برج المراقبة  

 ...، 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 . نقرأ في هذا الكتاب عن ملخص لما يؤمنون به 

 . كل هرطقة من هرطقاتهميس كل ذلك في الكلية اإلكليريكية، مع الرد علىوقد قمنا بتدر 

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

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

 .مواضع عديدة جداً لتتفق مع تعليمهم الخاطئ

 .، والرد عليها بين صفحات هذا الكتاب ليتعرف على البدع التي ينشرونها العزيزئونترك القار 

 .م إلينا من القديسين اإليمان السليم الُمسلّكنيسته من تعليم هؤالء، حرصاً علىاهللا أن يحفظ نسأل 

 2005ديسمبر 

 البابا شنوده الثالث                                                                                    
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 ع للبَدع واهلَرطقاته جمّمشُهود َيْهَو
 ضد الدين ى، وه مجموعة من البدع وتحريف للكتابىشهود يهوه ليسوا بدعة واحدة تأسست منذ قرن وربع، بل ه 
 .عموماً 
 :ليسوا مسيحيني  
 أتباعها أوالً بالرصليين، وفجر الحكم األلفي، ثم بدارسي ىتسم  ).1916 – 1852(  أسسها تشالز رسل بدعةىه 
 في عهد رزرفورد، اقتباساً من 1931وتسموا بشهود يهوه سنة .  والكراريس، وجمعية برج المراقبةة، وجمعية التوراةالتورا

  ).10 : 43أش (
 . الرغم من إیمانهم باألناجيل األربعةهم ليسوا مسيحيين على 

 :وبكل كتب العهدين القديم والجديد 

 . العهد القديملم ينتسبوا للمسيح بل ليهوه أحد أسماء اهللا في

 .ال يؤمنون بقانون اإليمان المسيحي، وال بالعقائد المسيحية األساسية 

 .يعتقدون أن المسيح هو أول خلق اهللا

 .وأن هناك كنيسة واحدة بناها يهوه . يعتقدون أن الكنائس كلها من عمل الشيطان ، يستخدمها الشيطان لخداع الناس

 .سطورية، والتهود، وبدعة الصدوقيين في عدم قيامة األرواح لهم بدع كثيرة تشمل األريوسية، والن

 )10تك( ويرون أنها كلها من عمل الشيطان، وأن الذي أسسها هو نمرود ،ينكرون جميع األديان

 The New World Translation Of Theلهم ترجمة خاصة للكتاب المقدس حرفوها لتؤيد بدعهم واسمها 

Scripture.  

 : دفنتست َمع األشتراكهمإ 

 ) .شهود يهوه( السبتيين األدفنتست، ثم كون مذهبه الخاص ، ثم تتلمذ علىُولد رسل من عائلة بروتستانتية 

 :ويشترك شهود يهوه مع األدفنتست في البدع اآلتية 

 .د الربالمسيح هو المالك ميخائيل رئيس جن -1

 .الروح القدس هو نائب رئيس جند الرب -2

 . وبحياة مادية سعيدة في فردوس أرضيباإليمان بالملكوت األرضي، -3

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

 . الفناءىالعقوبة األبدية ه -5
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 .يؤمنون مثلهم بتقديس السبت -6

 .لهم بدع مثلهم في المجئ الثاني، ولكن تختلف في النوعية -7

 .)مع إحتالف في التفاصيل( يؤمنون بالملك األلفي للمسيح  -8

 .ات كاذبة كثيرةلهم نبوء -9

 ..التقاليد ال يؤمنون بأسرار الكنيسة وال بطقوسها، وال بالكهنوت وال الشفاعة، و ال -10

 : كتبهم 
كتاب نظام كتاب ليكن اهللا صادقاً، وكتاب الحق يحرركم، وكتاب قيثارة اهللا، و: ىأهم كتبهم التي تشمل كل عقائدهم ه 

 ).الدم(ب  وكتا، الحياة األبديةالدهور اإللهي، وهذه هى

، والسالم، وكشف ، والخليقة، والغنىستعداد، والوقايةاإلمثل المصالحة، والخالص، والحكومة، وولهم كتب أخري  
الحياة األبدية،  إلى  األرض، والحق الذي يقودى الحياة األبدية، ولتكن مشيئتك عللقناع، وملكوت اهللا يسود، وهذه هىا

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

 . ولهم نبذات كثيرةWatch Tower مجلة برج المراقبة ىسمهم وهاولهم مجلة تحمل 

 :عتقاداهتم يف املسيحإ 
 .ير، ولكن ليس اهللا القديرنه إله قدأيعتقدون  -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

 .وأنه المالك ميخائيل، ورئيس جند الرب، ومارشال يهوه العظيم -5

 :بالمراحل اآلتيهيعتقدون أن وجوده مر  -6

 .وله أسم المالك ميخائيل) 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–مرحلة بعد الصعود  -د

 .ض نزوله من السماء هو أن يشهد لملكوت يهوهيعتقدون أن غر -7
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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 إما إله فقط وقت خلقة، أو :  للمسيح– في وقت واحد –ال يؤمنون بالطبيعتين  -9
 .الفداء

 .بب طاعته الكاملة ليهوهون أنه لم تكن له نفس خالدة، وإنما منح الخلود بسعتقدي -10

 . الوحيد الذي خلقه يهوه مباشرة بدون مساعدةألنه ابن اهللا الوحيد، أنه دعى -11

 الثانية، وصار أبناً ففي المعمودية بدأت والدته. بناً هللا في المعموديةايعتقدون أن المسيح اإلنسان صار  -12
 .روحياً هللا

 . عالمة وثنيةىهن عالمة الصليب وأ.  الصليب خشبة وليس علىىرون أن المسيح مات علي -13

والمسيح . يعتقدون أن جسد المسيح المصلوب لم يقم، وإنما أخرجه المالك من القبر وأخفاه بقوة اهللا الخارجة -14
 . األبدىترك بشريته إل

 . كإنسان األبديتاً إلى منسان ويجب أن يبقىأنه مات كإو. يقولون أن المسيح لم يقم، إنما قام بالروح فقط -15

 . كونها لنفسه ، ثم حلها بعد ذلكوأن التالميذ لم يروه بعد القيامة في الجسد الذي صلب، إنما في أجساد -16

 .و جسد مشوه لصار أحط من المالئكة السماء بجسده، ألنه لو صعد بجسده وه وأنه لم يصعد إلى -17

وظهر أنها نبوءات . ة وتأسيسه حكومة بار1918 ودخوله الهيكل سنة،1914 المسيح ثانية سنةئنادوا بمج -18
 .كاذبة

يقة غير منظورة العالم بطريقة منظورة، بل يأتي ثانية بطر إلى لكي يخفوا خجلهم، قالوا إن المسيح لن يأتي -19
 .وهكذا دخل الهيكل في أورشليم السمائية غير مرئي. ال يراه فيها أحد

 .، ويؤسس مملكة اهللا الشيطان في معركة هرمجدون سينتصر على–ند الرب  كرئيس ج–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  وزنوا مع النساء، وأنجبوا نسالًيقولون بزواج المالئكة، وأن الشيطان يثير غرائزهم، وإنهم اتخذوا أجساداً -2
 .الجبابرة

 .ال يؤمنون بخلود المالئكة -3

 .أما خلود البشر، فهو كذبة أخترعها الشيطان. ويقولون أن الخلود هو ليهوه فقط -4

 . عيناه النورى، وليست له فدية، ولن ترىيرون أن أبانا أدم قد فن -5
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 .يقولون أيضاً بفناء الشيطان -6

 .دم قد شمل أوالدهآ ن الحكم علىأصلية وال بال يؤمنون بالخطية األ -7

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

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

 .ؤمنون بعدة قياماتي -10

ويبنون .  ألفاً فقط، أما باقي األبرار فيعيشون في فردوس أرضي144مون بأن الذين يدخلون السماء هم يعلّ -11
 .ها، ويغرسون كروماً ويشربون منهابيوتاً ويسكنون في

وأن اهللا . وأن كل األديان تعرقل عبادة يهوه. ، وأنه ال يحرر بل يقيدين ذل، وأنه فخ ولصوصيةلديرون أن ا -12
 .برئ من األديان، وقد حاربها المسيح

 .ال يؤمنون بأقنومية الروح القدس، بل هو مجرد قوة -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

 .ام بتولية القديسة العذراء مريمينكرون دو -16

، وينكرون وجود رئيس  الكهنوت تأسيس بشري يجب أن يزوليرون أن اإلكليروس هو هيئة الشيطان، وأن -17
 . لهىأعل

 ).6مت(نكرون العبادة الجمهورية، ويقولون إن المسيح علَم بالَصالة والصوم في الخفاء ي -18

 .عقائد يهودية إلى وهكذا يعودون. كون عاصمة الكونيؤمنون بتقديس السبت والهيكل، وبأن أورشليم ست -19

 .يمكن أن تكون عندهم في بانيووالمعمودية  .ولذلك ليست لهم كنائس. ال يؤمنون ببناء بيوت اهللا -20

 . األرض، وأنهم هيئة اهللا الخاصةىون أنهم هم وحدهم سفراء يهوه علروي -21

  .ياته جراحة خطيرة إلنقاذ حى نقل الدم، مهما احتاج المريض إلى يوافقون إطالقاً علال -22

 
 

   ضد احلكومات 
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وأن كل أنظمة العالم تُدار بيد . ينادون بأن كل الحكومات من عمل الشيطان، وأنها تشكل نظام العالم الفاسد -1
 . للحكاماعةولذلك ال يدينون بط. الشيطان الذي يهزأ باهللا

 . االنخراط في الجيش والتجنيدىال يوافقون عل -2

 .القومية والزعماءوبمقاطعة الحكومات واالنتخابات والتجنيد لذلك ينادون  -3

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

 هذا العالم الشرير، يقولون إن شهود يهوه اليوم يعلنون أحكام اهللا العادلة، والقاضية بتدمير جميع حكومات -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(

 :ـدــوبعـ 

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

  أجَساداً ختذواإ أن املالئكة قد  يؤمنونشُهود َيَهَوه
 وا اجلًبابرةُبوتزوجّوا ببنات الناس و أجن

هن أبناء اهللا رأوا بنات الناس أنأن : " أخطأ شهود يهوه في فهم ما ورد في اإلصحاح السادس من سفر التكوين 
د ذلك أيضاً، إذ دخل بنو وبع. كان في األرض طغاة في تلك األيام".. " ختارواأتخذوا ألنفسهم نساء من كل ما فأ. حسنات
 ).42 :6تك" (سم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا إهؤالء هم.  بنات الناس، وولدن لهم أوالداًاهللا على

 .اهللا هم المالئكة وقد تزوجوا بنات الناسفاعتقدوا أن أبناء  

 : في كتبهم هذا األساس أفكار كثيرة كما سنرىوبنو على

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

الئق روحانية، كخهؤالء كرجال، أي أنهم تركوا مكانهم في السماء " أبناء اهللا"قبل الطوفان أيام نوح، تجسد بعض " 
 ".؟ ليتمتعوا بالشهوات البشرية بواسطة الزواج ببنات الناس الحسنات المنظرلماذا. ولبسوا أجساداً لحمية

ومسلكهم . صال الجنسي، كان بخالف طبيعتهم السماوية اإلتكذلك فإن نزول المالئكة، وسعيهم وراء الجسد البشري من أجل" 
وأولئك األبناء الروحانيون هللا، بتمردهم جعلوا أنفسهم . دعوا طغاة" جبابرة"ر طبيعية جلب نتائج رديئة بما في ذلك ذرية غي

 ".أبالسة

الحيز  إلى وعندما أهلك الطوفان أيام نوح كل البشر األشرار، حل المالئكة غير األمناء أجسادهم اللحمية، وعادوا"  
 " الروحي
 " ، كما فعلوا قبل الطوفانحميةليسيين باتخاذ أجساد لومنذ الطوفان، لم يسمح اهللا ألولئك المالئكة األب" 

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

 ". ذلك الحينىإن أبناء اهللا الذين تزوجوا من بنات الناس كانوا مالئكة أمناء ليهوه اهللا حت" 

 أجساداً بشرية بقصد منفعة الذرية ، أتخذوا، وهم بعد في هيئة يهوه، كأعضاء في عائلة أبنائهن هؤالء المالئكةإ" 
الذي يكون مرسالً من " النسل"فهذه لم تكن طريقته إليجاد .  دون شك إال أن ذلك لم يكن بسلطان من اهللا أبيهمالبشرية الضالة

 "  من المالئكة والبشر الذين عملوا اسماً ألنفسهم خليطاً "جبابرة ذوي اسم"أوجدت ... السماء لسحق راس الحية

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

كانوا . كانوا فوق البشر. كال. نمواً غريباً لضعف في الغدد  نموافمن كان أولئك النفاليم الجبابرة؟ أنهم لم يكونوا بشراً"
 ". أصلهم المتفوقىة بقامات كبيرة ليبرهنوا عل أجساداً بشريتخذواأشياطين 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"  أن أسمهم عينهحتىالقساوة والجور، 

 : قالوا 93 ، ص91ص] المصالحة[وفي كتابهم 

 وصاروا سقطوا من حالة الطهارةوكثيرون من المالئكة في أيام نوح . تاب المقدس يقول إن المالئكة غير خالدينالك" 
 شرار سيهلكون، هو برهان قاطع علىفالقول الحق عن أن هؤالء المالئكة األ) "20 ،19 :3بط1() 4 – 2 :6تك" (أشراراً 

 ".ده اهللاوإبليس وهو الرئيس بينهم سوف يبي. أنهم غير خالدين

 ". منح صفة الخلود لمن يشاءويهوه 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) الرغم من بشاعة عنوان هذا الكتابعلي ( 
، وولدن ى بنات الناسدخل بنو اهللا عل"جانب الشيطان في أيام نوح  إلى  االنحيازى األقل وحملهم علىال بعضهم علوقد أستم

 "لهم أوالداً، هؤالء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو أسم

 ". األرضولكي يتزوج بنو اهللا السمائيون أولئك ببنات الناس، تجسدوا متخذين أجساداً لحمية كأجساد الناس علي " 

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

العصاة من دخول فلك نوح، وذلك لكي ينجوا من مياه الطوفان، خلوا أجسادهم لم يتمكن بنو اهللا   الطوفان،وعندما آتى" 
 " الحيز الروحيىادوا إلالبشرية وع

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

********** 
 :112 – 100ص] ألخليقة [ ابهم وفي آت

تأملوا ما أجمل وأكمل هؤالء النساء اللواتي ال : " من البذاءة كإغراء من إبليس قائالً لهمئيقدمون زواج المالئكة، بش 
فأنتم تستطيعون أخذهن لكم . مما يوفر لكم المسرة واللذة ويقضي لكم الشهوات. يوجد من مثل جمالهن في المملكة الروحية

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

تخذوا أجساماً بشرية، يرتكبون كل جريمة منكرة تخطر علي وكان المالئكة الذين أ: تاب أيضاًوقالوا في نفس الك 
 .بال

 
 :الرد علي بدعتهم
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 .نثييهم ذكر و أف 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  
الجنسية، وال المادة التي تنجب   هذه األرواح ليست لها الشهوة الجنسية وال األعضاء الجنسية، وال الغريزة " . أرواحاً خادمة

 ).الحيوانات المنوية(

 )30 : 22مت (وقال عنهم الرب إنهم ال يتزوجون وال يزوجون 

 ! خلق أجساداً لهم؟ى؟ هل لهم القدرة اإللهية عل لهم هذاأينفمن "أو اتخذوا أجساداً لحمية " سدواتج" أما عن عبارة -3 

ولكنهم ال .. له قدير يعتقدون أنه إألنهموذلك !!  القيامةد له أجساداً يظهر بها بعتخذأ إن السيد المسيح :قال شهود يهوه 
! ؟ "تجعل بنات الناس مثمرات"، أن يتخذوا ألنفسهم أجساداً لحميةفكيف استطاعوا .  الخلقى تقدر علآلهةيعتقدون أن المالئكة 

 .لنفسه جسد إنسانال يقدر أن يخلق لكنه . إن المالك يستطيع أن يظهر في صورة إنسان

فكيف .  كبهيمة وطائر مثالًكذلك من المعروف عند علماء الطبيعة انه ال يمكن التوالد بين طبيعتين مختلفتين -4 
 طبيعة يكون؟ أيةفي " شيطوإنسان"وإنسانه؟ وهل النسل المولود منهما يكون ) شيطان(أمكن الزواج والتوالد بين مالك ساقط 

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

قوي أوبخاصة ألن طبيعة المالئكة . هذا ال تنطبق عليه قوانين الوراثه وإن كانوا قد أنجبوا بشراً فقط، فإن -5 
Dominant.  

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

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

 ! ذلك زواجاً ىلو صح أن يسم! الدوافع الثالثة كان سبباً في زواجهم بالنساء؟

ئكة  وإن كان إبليس قد أغراهم بجمال النساء، فلماذا لم يجرب إبليس نفس السقطة، وهو أكثر من باقي المال-8 
 !شراً؟

وواضح . والمعروف عن المالئكة العفة والطهارة! ؟نة في طبيعتهمئ من أين أتتهم الشهوة الجنسية وهي ليست كا-9 
 ).11 – 4 :19تك( فكر أولئك في خطية الزنا معهم  لمابالعمىهذا من ضربهم أهل سدوم 

، بحيث يقع المالئكة في حبهن، ويسقطون ةهل النساء أجمل من المالئك!  اشتهائهم جمال النساء ؟ى وما معن-10 
 !بسببهن؟

الخلق، كانت لهم أيضاً القدرة  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
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ما أجمل وأكمل هؤالء النساء اللواتي ال يوجد مثل جمالهن في " المالئكة ويقول لهم يغرين سمع الشيطان  م-12 
وهكذا تتمتعون بملذات الجنس، وتوجدوا نسالً أعظم كثيراً من أوالد . أنكم تستطيعون أخذهن زوجات لكم!.. المملكة الروحية

 !؟ "الناس 

. وال يوجد ذكر لهذا الكالم في الكتاب المقدس أو في التاريخ. نالشيطاصدر عن هذا الكالم، ولم يقطعاً لم يسمع أحد  
وله !!  منهئإال أن يكونوا هم قد أوحوا إليه أن يقول ما نسبوه إليه، وهو بر!  لسان الشيطان؟ى به شهود يهوه علىفمن أين أت

 . اهللا بأنهم أدعوا عليه ما لم يقله، وما لم يحدثىالحق أن يشكوهم إل

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

وسبب عدم تكرار السقطة .  وهل بعد الطوفان استمرت الشهوة الجنسية في المالئكة، حتى بعد أن حلوا أجسادهم-14 
  ! الكبتىلهم المنع اإللهي إلوهل حّو!!  كما يقول شهود يهوهىن التجسد مرة أخرأن اهللا منعهم م

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

  ) 26: 4تك( " باسم الربى أن يدعأبندئحينئذ "ويقول الكتاب أن شيث أنجب أنوش  

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

 .ما بنات الناس فهن بنات نسل قايين الذي لعن من اهللاأ 

وهكذا في  أما الطوفان فكان عقوبة للبشر الذين أخطأوا، وليس عقوبة لمالئكة سقطوا في الزنا مع بنات الناس -16 
 ئفهل يخط ).3 :6تك(وأيضاً ) 5 :6تك.." (ب أن شر اإلنسان قد كثر في األرض الرىورأ: مقدمة الطوفان قال الكتاب

 )6 : 6تك (اإلنسانويقال حزن الرب أنه عمل !! المالئكة، ويعاقب اهللا البشر قائالً إن شرهم قد كثر

 .خرآهم، فله موضوع ئأما عن موت المالئكة وفنا -17 
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 ينكرون َعقيدة الثالوث القدوس
 :معتقدهم 
 ذلك في مقال ىكما أشرنا إل(عتقدون أن االبن مخلوق، وأن الروح القدس ليس أقنوماً، وإنما هو مجرد قوة يماداموا  
 :193ص] ىالغن[ويقولون في كتابهم . س، إذن هم ينكرون عقيدة الثالوث القدّو)سابق

 .  ديانات إبليسيةى هىعقيدة الثالوث أخذت عن الديانات القديمة الت 

وما بروح اإلكليريكيون " حيث يقولون 106 ،105ص] ليكن اهللا صادقاً[ويهاجمون عقيدة الثالوث أيضاً في كتابهم  
متشابكة التي أبتدعها إبليس زارع ال اختالف المذاهب والمشارب يتمسكون ويتشبثون بهذه العقيدة ىعل) أي رجال اإلكليروس(

يقولون ما خطرت عقيدة و"إنهم تسلموا هذه العقيدة من الوثنيين " من نفس الكتاب يقولون 117الزوان المعروف وفي ص
 ".ى بال أحد من مسيحي القرون األولولم تخطر على.  اإلطالقى بال يسوع علالتثليث على

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

ويقولون في هذه الكراسة أن اإلمبراطور قسطنطين تدخل في إنشاء هذه العقيدة، كما يهاجمون قانون اإليمان الذي أصدره 
 .مجمع نيقيه المقدس

 :الَرد عليهم 
ب والكلمة اآل: لذين يشهدون في السماء هم ثالثةا] "7 : 5 يو 1[لونه هو الذي ورد في  الرد األول الذي ال يقب-1 

ن هذه اآلية التي يتذرع بها إ "108ص) ليكن اهللا صادقاً(فيقولون في كتابهم ". وهؤالء الثالثة هم واحد. والروح القدس
ع عدم موافقتنا وم كالم اهللا من األقوال الباطلة التي يشجبها اهللا ى ما أضافه إبليس علىالثالوثيون هي من أنصع األمثلة عل

 : إنكارهم وجود هذه اآلية نذكر اآلتيىعل

 28مت ("ب واالبن والروح القدسوعمدوهم باسم اآل" عن المعمودية ورود عقيدة الثالوث في قول السيد المسيح -2 
 . أن الثالثة واحدىمما يدل عل" بأسماء"وليس " باسم"ونالحظ أنه قال عن األقانيم الثالثة ) 19:

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

ولكن ما نود شرحه .  حدهى، والروح القدس، كل منهم علواالبنب، آل اأسماء التي وردت فيها اآليات ما أكثر -4 
 . كيان واحدىإثبات أن هذه األقانيم الثالثة ه: 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

 .حد بعقله وروحهاهللا وا

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

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

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

 14يو" (الذي راني فقد رأي األب) 11 ،10 :14يو (ب فىب، واآلأنا في اآل"ب واالبن، قول االبن ومما يؤكد وحدانية اآل
:9(.  

 .ب واحد الروح القدس واآل

وال يمكن أن نفصل اهللا عن روحه، . وطبيعي أن الرب وروحه كيان واحد) 1 :61أش) (2 :11أش(فهو روح الرب  
) 24 :4وي ( "..اهللا روح "نه والسيد المسيح يقول ع! أو أنه خلق لنفسه روحاً! أو أن نقول إنه مر وقت كان فيه بدون روح

مز (القدوس ال تنزعه مني روحك " ويقول عنه داود النبي في المزمور  ) 20 : 10مت " ( روح أبيكم"ويقول عنه للتالميذ 
وإن فرشت .  السماء فأنت هناكى؟ إن صعدت إلومن وجهك أين أهربأين أذهب من روحك، "كما يقول أيضاً ) 11 : 51(

. ومادام اهللا إذن واحداً مع عقله وحكمته، وواحد مع روحه إذن هؤالء الثالثة هم واحد) 8 ،7 :139مز" (تفي الهاوية فها أن
 ).7 :5يو1(وال داعي للهروب من 

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

 .قانيم الثالثة هو اهللاولذلك كل واحد من األ 

 .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 الجسدظفمادام في تجسده كان يحل فيه كل ملء الالهوت، إذن هو اهللا ال". جسدياً

لماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب "قال بطرس الرسول . الروح القدس هو اهللا، كما يظهر في قصة حنانيا وسفيرا 
 ... إذن الروح القدس هو اهللا.)4 ،3: 5أع( اهللا  الناس بل علىىأنت لم تكذب عل..  الروح القدسىعل

  اهللالروح القدس هو 
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  :هيكل اهللا 
 .)19 :6كو1(، )16 : 3كو1(بمقارنة ما ورد في  

 6كو1( ىخر األاآليةبينما ورد في " أما تعلمون أنكم هيكل اهللا، وروح اهللا يسكن فيكم) "16 :3كو1(فقد ورد في  
 .." . جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكمأنأم لستم تعلمون ) "19:

 .ح القدس هو اهللا وبهذا يثبت أن الرو. إذن فيما نحن هيكل الروح القدس، نحن أيضاً هيكل اهللا 

 : مواهب اهللا 

  مواهب الروح القدسى، وه مواهب اهللاهى. من جهة المواهب 

أنواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد، أنواع أعمال موجودة، ولكن اهللا "يثبت ذلك إذ يقول ) 12كو1(ما ورد في  
خر كالم  بالروح كالم حكمة، وآلىإنه لواحد ُيعطف.  إظهار الروح للمنفعةىولكن لكل واحد ُيعط. الذي يعمل الكل في الكل

ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسماً لكل واحد بمفرده .. خر إيمان بالروح الواحدوآل. الروح الواحدعلم بحسب 
 .)11 – 12:4كو1" (كما يشاء 

 .إذن مواهب الروح القدس، قاسماً لكل واحد كما يشاء 

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

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

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

بل روح أبيكم الذي يتكلم ألن لستم أنتم المتكلمين، " نالقديسيسله كما قال السيد المسيح لر" األنبياءالناطق في "الروح القدس 
 ) .20: 10مت" (فيكم

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

 )14،15: 16يو"(ويخبركميأخذ مما لي "وح القدس  الذي قال لرسله عن الرواالبن العالقة بين الروح القدس، ىأم نتطرق إل
 : املغفرة 

 ).7 : 2مر" (من يقدر أن يغفر الخطايا إال اهللا وحده"واضح أن مصدر المغفرة هو اهللا وحده، كما يقول الكتاب بوضوح  
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وقال للمفلوج ) 4 : 7لو" (مغفورة لك خطاياك"ومع ذلك فإن الرب يسوع قد قال للخاطئة التي بللت قدميه بدموعها  
: 2مر" (ى األرض أن يغفر الخطايالكي تعلموا أن البن اإلنسان سلطاناً عل"وقال بعدها  ) 5: 2مر" (طاياكمغفورة لك خ"

10.(  

اقبلوا الروح " القيامة وقال لهم دفنفخ في وجوههم بع. والسيد المسيح منح لتالميذه الروح القدس الذي به يغفرون الخطايا 
 ). 23 ، 22: 20يو(.." من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم. القدس

 ب أم االبن أم الروح القدس؟  اآل:من يغفر الخطايا إذن 

 .ن هؤالء الثالثة هم واحدأم الثالثة معاً أل 

 :اخللق  
 .)1: 1تك" (في البدء خلق اهللا السموات واألرض"كما ورد في أول سفر التكوين . ب هو الخالقواضح أن اهللا اآل 

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

. ى وما ال يرى األرض ما يرا علىما في السموات وم: فإنه فيه خُلق الكل"  كولوسي ىوقيل عنه في الرسالة إل 
 ).16: 1كو" (الكل به وله قد خُلق. سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين

 )4 :33أي("هللا صنعني، ونسمة القدير أحيتنيروح ا"هة الروح القدس، قيل في سفر أيوب الصديق ومن ج 

" ترسل روحك فتُخلق. رابها تعود تىتنزع أرواحها فتموت، وال" يقول المرتل هللا عن المخلوقات 104وفي مزمور 
 ).30 ،29: 104مز(

 أم الروح القدس؟ االبنب أم اآل: فمن الخالق 

 . الثالثة هم واحدنأأم نقول  

 :املعرفة  
 .األفكار ويقرأ ىب كلي المعرفة، يعرف كل شيء، الخفيات والظاهرات، ويفحص القلوب والكلواضح أن اهللا اآل 

وقيل عنه أيضاً . ومن جهة االبن، هو أقنوم المعرفة، وكان أيضاً يعرف أفكار الغير ويرد عليها دون أن يتكلموا 
 ).3 : 2كو" (مة والعلم فيه جميع كنوز الحكالمدخر"

 واهللا يعلن لنا بروحه .)10 :2كو 1"( أعماق اهللا حتىألن الروح يفحص كل شيء  "وقيل عن الروح القدس  
 .)26 :14يو( والروح هو الذي يعلمنا كل شيء .)10 :2كو 1(

 . ما موقف هذه األقانيم الثالثة من العلم والتعليم؟ أم نقول ببساطة أن الثالثة واحد
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 : وس عليهم يف إنكار الثالوث القّدالرد 
 : النقاط اآلتيةىنتعرض في هذا الرد إل 

 .وس لم تؤخذ من الديانات الوثنيةفكرة الثالوث القّد -1

 .نحن نؤمن بالثالوث، وفي نفس الوقت بإله واحد -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(فقدماء المصريين كانوا يؤمنون بعدد كبير من اآللهة، تحت قيادة  
 ولم يكونوا آلهة وهكذا كانوا أربعة .اإلله الشرير) ست(خر هو آبن اس، كان هناك  حورهماو ابنإيزيس وأوزوريس  قصة

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

 . الوثنية كانت تجمع الكثير منهم قصص زواج وتوالد جسدانيواآللهة 

يزيس إاألمر الغريب عن العبادة المسيحية والثالوث القدوس فمثالً في الديانة المصرية القديمة أوزوريس تزوج  
  إذن مّر،ب واألم مادام االبن أصغرن واألوجد تفاوت في السن بين االب ياالعتقادوأنجب منها حورس وست وفي مثل هذا 

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

 . الطبيعةوفي العقائد الوثنية آلهة تمثل صفات معينة أو بعضاً من 

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

   !..كإله) فرعون( األرواح وعبادة 

ومن غير المعقول أن تقتبس المسيحية عقيدة من الوثنية، بينما الوثنية حاربت المسيحية، والمسيحية حاربتها  
 . االستشهادحتى
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 قانون اإليمان الذي قرره مجمع نيقيه المسكوني في سنة وحتى .مسيحية نادت بالتوحيد منذ نشأتهاوبخاصة أن ال 
 ].بالحقيقة نؤمن بإله واحد[، يبدأ بعبارة يه عقيدة التثليثم، والذي وضحت ف325

 : التثليث والتوحيد 
وعمدوهم باسم " والسيد المسيح حينما قال. )مينآإله واحد، (نقول بعدها "  واالبن والروح القدسباآلباسم "ونحن حينما نقول 

والقديس يعقوب الرسول يقول في .  ألن الثالثة واحد،"بأسماء"وليس " باسم"تخدم عبارة ، أس" واالبن والروح القدسباآل
الذين "والقديس يوحنا يقول ) 19 :2يع" (والشياطين أيضاً يؤمنون ويقشعرون. أنت تؤمن بإله واحد، حسناً تفعل"رسالته 

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

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

 ىمن راني فقد رأ" "ب فيب، واآلأنا في اآل"ويقول ) 30 :10يو" (ب واحدأنا واآل"يقول )  اللوجوس–الكلمة (فاالبن  
عتباره اللوجوس هو وإن كان با) 24، 23: 1كو1" (حكمة اهللا"وهذا طبيعي، ألنه إن كان االبن هو ) 10، 9: 14يو" (باآل

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

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

أين أذهب من "ويقول له المرتل في المزمور ) 28: 2يوء" ( كل أحدىأسكب من روحي عل"وهكذا فإن اهللا يقول  
 .مستحيل بال شك إذن اهللا وروحه واحد!  نستطيع أن نفصل اهللا عن روحه ؟ىهل تر) 7: 139مز! (؟...روحك

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

 كلمة ثالوث 
  فلماذا ؟.لم ترد في األناجيل) 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" خر من عاش من الرسل، أستخدم هذه العبارة في قوله آ، وهو نا الرسولثة أو ثالوث، ولكن يوحثال
 ).7: 5يو1(
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  )4( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 

 ينكرون أقنومّية الُروح القدس
 !بل َجمرد قوَّة ) شخص(ال َيَرون أَنه أقنوم 

 :بدعتـهم 
 :نهاونذكر م.تظهر واضحة في كثير من كتبهم 

إن الروح القدس ليس شخصاً، بل قوة اهللا : "24ص]  الحياة األبدية ىالحق الذي يقود إل[ يقولون في كتابهم  
 ."الفعالة

 :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" 

فكما أن النسمة أو " نسيم"أو " ريح"أو " نسمة" والحقيقة أن المراد باألصل . الشخصيةىصل اليوناني بكلمة تشف عن معناأل
 تفويض من اهللا  إنسان، حصل هذا اإلنسان علىى حل روح اهللا علىفمت. الريح أو النسيم ال يظهر للعين، كذلك روح اهللا

 عمل هللا علىهو قوة اهللا القدير غير المنظور، وهو القوة الدافعة عبيد ا القدسإن الروح . بإجراء عمل خاص مهما كان نوعه
 .إرادته

 :  176ص]  الحياة األبديةىهذه ه[ ويقولون في كتابهم  
 ".إنه القوة القدوسة الفعالة النابعة من مصدرها الفياض الذي هو اهللا. الروح هو قوة وليس شخصًا" 

 :132ص]  ن األسفار المقدسةالمباحثة م[ ویقولون في آتابهم  
 " .إن روح اهللا القدوس هو قوته الفعالة" 
 .تبعًا لذلك) الثالوث القدوس(أي أنهم ینكرون عقيدة .  الثالثةمقانيلألإنكارهم أقنومية الروح القدس، هو جزء من إنكارهم  

  :  ِبدَعتهمالَرد على 
 .، والقوة ال تتكلمالروح القدس كان يكلم الناس 
 ى مكان معين، ويرشدهم إل يمنعهم من الذهاب إلى:وكان يرسلهم، ويحدد لهم أماكن خدمتهم. يختار بعض الرسلكان  
 .وأحياناً يبكت.  ألسنتهمى كل الحق، ويقود مجامعهم، وينطق علىويرشدهم إل  أفواههم،ىوكان ينطق عل. مكان أخر
 .ختار، وال تمنعتبينما القوة ال تنطق، وال ترشد، وال  
 .لروح القدس لم يكن مجرد قوة، بل كان يمنح القوةا 
 1أع.." ( حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهوداًولكنكم ستنالون قوة متى"ب للرسل وهكذا قال السيد الر 

 :8.( 
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ة ومع ذلك فالروح القدس ال يختص بالقو.  نتيجة لحلول الروح القدسى الروح القدس، بل هىالقوة إذن ليست ه 
 :وحدها، بل يختص بأمور عديدة، كما ورد في سفر أشعياء النبي

 ).2 :11أش" (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 ورد ) 4، 2: 13أع(ففي سفر األعمال  

 .." سلوكية إلىانحدرافهذان إذ أرسال من الروح القدس، "فلما وضعوا عليهما األيادي، قيل 
ان وما ك" أفرزوا" ما كان يقول – كما يعتقد شهود يهوه –هنا الروح القدس يأمر ويدعو ويرسل لو كان مجرد قوة  

 .فمجرد القوة ال تقول وال تدعو للخدمة، وال تحدد العمل، وال ترسل الرسل". 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 القدسىحسب اعتقاد شهود يهوه ف! ومجرد القوة أو الريح ال تقيم أساقفة. س كان يقيم األساقفةإذن الروح القد

 : الخدمةىوفي مثل عمل الروح القدس في الدعوة إل
 :دعوة الروح القدس لفيلبس أن يبشر الخصي الحبشي 

) مركبة الخصي" (م ورافق هذه المركبةتقد: قال الروح لفيلبس: "فقد ورد في اإلصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل 
 . وأطاع فيلبس الروح القدس، ورافق المركبة وبشر الخصي، وعمده.)29 : 8أع(

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

قم وأنزل . وذا ثالثة رجال يطلبونكقال له الروح ه"ورد في سفر أعمال الرسل عن القديس بطرس الرسول أنه  
قال لي ":  القديس بطرس عن األمر فقالىوقد رو) 19 :10أع( الخدمة ويطمئنه ىهنا الروح يدعوه إل" معهم غير مرتاب

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

تي في نبوءة عنه في سفر ح القدس بالسيد المسيح الذي يؤمن شهود يهوه أنه إله قدير، نقرأ اآلبل في عالقة الرو 
 :أشعياء

) 2، 1: 61أش.." ( المنكسري القلوبألعصبأرسلني .  ألبشر المساكينمسحني، ألنه ّىروح السيد الرب عل" 
 !مجرد قوة لم يحدد شهود يهوه كنهها؟أو ! أهو الريح؟! من هذا الذي يمسح السيد المسيح، ويرسله، ويعين عمله؟

 .)32: 1يو) (10: 1مر) (22: 3لو" (ليه الروح القدس مثل حمامةنزل ع"وفي قصة العماد نقرأ أنه  
 !وهل مجرد القوة تظهر كحمامة؟! فهل الريح تتشبه في هيئة حمامة؟

 ؟) 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؟ 
 !أو مجرد القوة تتكلم؟! ويشهد الكتاب المقدس أن الروح القدس يكلم الناس ويكلم الكنائس فهل الريح تتكلم؟ 
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) 7 : 2رؤ" (ئسوح للكنامن له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الر"يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا أكثر من مرة  
 )...29 : 2رؤ(
 ..." بأشعياء النبي قائالًباءناآحسنا كلم الروح القدس "وقال القديس بولس الرسول لليهود في رومة  

 )25 : 28أع (
 3عب" (إن سمعتم صوته، فال تقسوا قلوبكم: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم" العبرانيين ىوقال في رسالته إل 
:7 ، 8.( 
  ).17 : 22رؤ  ("ن تعالالروح والعروس يقوال" الرؤيا عن السيد المسيح في سفروورد  
 !وهل مجرد القوة تتكلم وتقول؟! فهل الريح تتكلم وتقول؟ 

************ 
 أنه شخص ، ى وهذا كله يدل عل.لم، ويذكر بكالم التعليم، ويبكتفي مواضع كثيرة في الكتاب المقدس إن الروح القدس يّع

 !!أو ريحوليس مجرد قوة 
أما "وقال أيضاً . )16: 14يو" (ءىفهو يعلمكم كل ش..  الروح القدس ماأو"قال السيد المسيح لرسله القديسين  

 ).26: 14يو(فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم.. المعزي الروح القدس 
يتكلم من نفسه، بل ما يسمع  ألنه ال . كل الحقىك، روح الحق، فهو يرشدكم إلا جاء ذىوأما مت"وقال كذلك  

 ).13: 16يو" (تيهآيتكلم به، ويخبركم بأمور 
 .)8: 16يو" ( دينونةومتى جاء ذاك، فإنه يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى"وقال عنه أيضاً  
 " )13: 2كو1"(بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدسال .. نتكلم"وقال القديس بولس الرسول  

 !؟آتيةوهل تخبرنا بأمور ! لم وتبكت؟فهل الريح أو القوة تّع 
************ 

   .قيل عن الروح القدس أيضاً إنه يعزي الرسل، وإنه يشهد للمسيح وإنه يشفع في المؤمنين
 :ف بها الروح القدس المعزي منهاما أكثر اآليات التي وُص 
 ب فيعطيكم معزياًوأنا أطلب من اآل"وع في واحدة منها  يقول الرب يس. من يوحنا14 اإلصحاح في تياآثالث  
، 16: 14يو.." ( ال يراه وال يعرفهألنه يقبله نبد، روح الحق الذي ال يستطيع العالم أاأل ىخر ليمكث معكم إلآ

17.( 
 !ت والقوات؟فهل هذا المعزي مجرد قوة؟ وكيف أن العالم ال يقبل هذه القوة، بينما كثيرون قبلوا اإليمان بسبب اآليا 

". ه لكمبكل ما قلت مكء ويذكر، فهو يعلمكم كل شىسمىابب وأما المعزي الذي سيرسله اآل: ")26: 14وي(ويقول أيضاً في 
 !ء ويعزيهم ويذكرهم، هو مجرد ريح أو قوة مجردة؟فهل هذا الذي يعلمهم كل شى

ب ينبثق، ، روح الحق الذي من عند اآلبآلا أنا إليكم من سأرسلهومتي جاء المعزي، الذي ) "26: 15يو(ويقول في  
 16يو(ويقول في. إنه يعزيهم، ألنه يعلمهم، وألنه يمكث معهم، وألنه روح الحق وهو الذي يشهد للسيد المسيح". فهو يشهد لي

 !من هذا الذي يأخذ ويخبر ويمجد؟ أهو مجرد ريح أو قوة؟" مما لي ويخبركم ذاك يمجدني، ألنه يأخذ) "14،13: 
************ 

 .وكان يحدد لهم أماكن خدماتهم. مقراراتهكان الروح القدس يرشد مجمع التالميذ، ويشترك معهم في إصدار 
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 نضع الأ الروح القدس ونحن ىقد رأ"وره بعبارة  صّد– الذي أجتمع فيه التالميذ –فقرارات مجمع أورشليم  
 ).28: 15أع" (..عليكم ثقالً أكثر

ورة ك في فريجية واجتازوابعدما "تحديد أماكن خدمتهم، فيذكر سفر أعمال الرسل أنه أما عن تحركات التالميذ و 
 بيثينية فلم ى ميسيا، حاولوا أن يذهبوا إلىفلما أتوا إل.  يتكلموا بالكلمة في أسياأنغالطية، منعهم الروح القدس 

" تحققين أن الرب دعاهم لتبشيرهمم"  مكدونيةىأنه أرشدهم برؤيا أن يذهبوا إل إلى وأنتهي األمر "يدعهم الروح
 ).10 – 6: 16أع(

 ! مكان خدمتهم؟ى أم أن أقنوم الروح القدس هو الذي أرشدهم إل!؟فهل الذي حدد سير خدمته، كان مجرد ريح أو قوة 
 :والروح القدس يشفع فينا كما يقول القديس بولس الرسول 
ات ال غي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بآينصلي ألجله كما ينبألننا لسنا نعلم ما . كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا" 
 ...اتن كان ذلك بآيوبخاصة إ) أقنوماً(ن يكون شخصاً والذي يشفع فينا البد أ) 26: 8رو" (ينطق بها

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

. الواحدخر إيمان بالروح وآل. خر كالم علم بحسب الروح الواحدعطي بالروح كالم حكمة، وآلفإنه لواحد ُي: الروح للمنفعة
خر واع ألسنة، وآلخر أنوآل.  تميز األرواحخروآلخر نبوءة، خر عمل قوات، وآلوآل. خر مواهب شفاء بالروح الواحدوآل

 " ولكن هذه كلها يعلمها الروح الواحد بعينه، قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء. ترجمة ألسنة
 .)11 -4 :12كو(

 !؟)أقنوم(  أنه شخص ىأال يدل كل هذا عل) الروح القدس( كل هذه المواهب يمنحها الروح الواحد  
************ 

 .النبوءة : ومن المواهب التي يهبها الروح القدس
: وكما ورد عنه في قانون اإليمان المسيحي إنه) 13: 16يو" (إنه يخبر بأمور آتية"كما قال عنه السيد الرب  
: 11عد" ( كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذا جعل الرب روحه عليهمتا ليي" النبيىوقال موس" األنبياءالناطق في "

29( 
يحل عليك روح الرب " وقال له صموئيل النبي في ذلك. وئيل النبيوال ننسي أن شاول الملك تنبأ لما مسحه صم 

 .)6: 10صم1" (خرآرجل  إلى فتتنبأ معهم وتتحول
اول أش"وقال الشعب متعجباً " عليه روح اهللا، فتنبأ في وسطهم فحلاألنبياء صادف زمرة من وحدث ذلك فعالً، إذ 

 ).10،11: 10صم1!" (أيضاً بين األنبياء
لكن الروح يقول صريحاً أنه "ما كتبه القديس بولس الرسول : ءات التي مصدرها الروح القدسومن أمثلة النبو 

غير أن الروح القدس يشهد " وقول بولس الرسول أيضاً) 1: 4تي1.."(في األزمنة األخيرة يرتد قوم عن اإليمان
 ).23: 20أع .." (في كل مدينة قائالً إن وثقاً وشدائد تنتظرني

 . أنه شخصىدل علء الروح يتنبو  
************ 
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 :ذلك كون الروح القدس مصدراً للوحيك  
والروح القدس الذي فيه صار مصدراً ) 13 :16صم1( داود لما مسحه صموئيل النبي ىلقد حل روح الرب عل 

 قال الرب لربي:  بالروح القدسألن داود نفسه قال"وهكذا شهد الرب بذلك فقال .  مزاميرهىللوحي بالنسبة إل
إذن الروح القدس ). 1: 110مز( )43: 22مت) (36: 12مر"( لقدميك أضع أعدائك موطئاًً حنىىأجلس عن يمين
 .، أو هذه النبوءة عن السيد المسيحلداود النبي أن يقول هذه العبارة ىهو الذي أوح

 ).20: 10مت(" بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكملستم أنتم المتكلمين، "ذلك قال السيد المسيح لتالميذه ك 
ألنه لم تأت نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس اهللا القديسون مسوقين ".. أيضاً يقول القديس بطرس الرسول  

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

إن كان أحد ال يولد من الماء والروح، :" قال الرب لنيقوديموسكما. 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. أن المعمد ال يولد من ريح أو من مجرد قوة
: 28مت" (ب واالبن والروح القدسم اآلوعمدوهم باس.  وتلمذوا جميع األممواأذهب"وقال السيد المسيح لتالميذه  

 .أي باسم األقانيم الثالثة) 19
 !!ويظن أنه مجرد قوة أو ريح وليس شخصاً!  أن ينكر أقنوميته، أو ينكر الهوته؟– بعد كل هذا –أيجرؤ أحد إذن 

 : الهوت الروح القدس 
 .روح االبنب، هو روح اهللا، روح اآلالروح القدس  

وقال ) 9: 5أع" ( تجربة روح الرب؟ىما بالكما أتفقتما عل"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،
بما أنكم أبناء، " قال القديس بولس الرسول ألهل غالطية. ب، وهو أيضاً روح االبنآل هو روح االروح القدس 

 ).6 : 4غل " (قلوبكم إلى أرسل اهللا روح ابنه
فكم بالحري يكون "  العبرانينىقال القديس بولس الرسول في رسالته إل. أزليته: ومما يثبت الهوت الروح القدس 

 .)14: 9عب" (قدم نفسه هللا بال عيبدم المسيح الذي بروح أزلي 
أين أذهب "  اهللاىقال داود النبي في المزمور مصلياً إل. وجوده في كل مكان: يثبت الهوت الروح القدس أيضاً 

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

ألن الروح يفحص كل . فأعلمه اهللا لنا نحن بروحه: س الرسول أيضاً عن الذي أعده اهللا للذين يحبونهوقال القديس بول 
واهللا وروحه كيان . أليس هو روح اهللا!  أعماق اهللا؟ىفمن يكون هذا الذي يفحص حت) 10: 2كو1" ( أعماق اهللاىء حتىش

 .واحد
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    :إعتراض 

). 4: 2أع " (وامتأل الجميع من الروح القدس"الرسل عن يوم الخمسين  ما ورد في سفر أعمال ىيعلق شهود يهوه عل 
 .24ص]  الحياة األبديةىالحق الذي يقود إل" [ بل امتألوا من قوة اهللا الفاعلة .هل امتألوا من شخص؟ كال" ن قائلينوفيرد

 .أي امتألوا من الروح. دسبل امتألوا من أقنوم الروح الق! 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 ــ إله قديروَخيقولون إن الَسيد املسيح
 ويف نفس الوقت إنه خملوق وليست له نفس َخالدة

   :م ــمعتقده 
ألنه " يقول شعياء النبي، حيثأ ولعل هذه الصفة قد أخذوها من سفر . إنه إله قدير،شهود يهوه عن السيد المسيحيقول  

: 9أش" ( أبدياً، رئيس السالمباأ عجيباً مشيراً، إلهاً قديراً، ويدعي أسمه.  كتفيهى علةالرئاسوتكون . يولد لنا ولد ونُعطي ابنا
6.( 

يقولون إنه مخلوق، وإنه أول خلق اهللا، وبكر مخلوقاته السمائية، وأنه خُلق بواسطة يهوه ولكنهم في نفس الوقت،  
 .رة كبيرةويقولون إنه اللوغوس، وكان ذا قد ".ابن اهللا الوحيد"وحده، بدون مساعدة من أحد، لذلك ُدعي 

 كلمة ىيبدو من هذا إنهم لم يفهموا معن! ولكن كيف يكون إلهاً ومخلوقاً في نفس الوقت، وبدون نفس خالدة؟ 
 .مجرد سيد متسلط: ، ويرون أن معناها)إله(

 هو يكلم الشعب عنك وهو"وقوله له عن هرون أخيه ). 1: 7خر" (جعلتك إلهاً لفرعون"ويشبهون ذلك بما قاله الرب لموسي 
ى أذهان إله هذا الدهر قد أعم"ن أيضاً قول الكتاب عن الشيطان كما يذكرو). 16: 4خر(يكون لك فماً، وأنت تكون له إلهاً  

 ).6 :82مز." (نا قلت إنكم الهة وبني العلي تدعونأ"كما يستشهدون بقول الرب في المزمور ) 4: 4كو2" (غير المؤمنين
 .يات ومفهوم تلك اآلوعلينا أن نناقش معهم الهوت المسيح، 

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

 مناصب السماء بعد اهللا، ألنه بكر كل ىثم أن من كان قديراً مثل لوغوس وشاغالً اسم"هو لوغس ) كلمة(اليوناني المترجم 
ه الكلي ولكنه لم يكن اإلل ."مع العلم أن كلمة إله تعني سيداً متسلطاً وقديراً.  إلهاًىال يستحق أن يدعأخلقة في السماء، 

 .القدرة، بل إلهاً قديراً
 1يو" (وإلهاً كان الكلمة. مةكان الكل) وليس في البدء(في بدء " من إنجيل يوحنا هكذا ىلذلك يترجمون اآلية األول 

ولوسيفر لقبه الوحي بإله هذا . بزمن طويل) أي الشيطان(غوس في مطلع الخلق، قبل لوسيفر ويقولون إن يهوه أوجد لو)1:
  ).4 : 4 كو 2" ( الدهر

أحد مع اهللا بإبن اهللا الوحيد النه لم يشترك  ُدعي 42 ص ]ليكن اهللا صادقاً[ويقولون أيضاً عن المسيح في نفس كتاب  
 إياه وبعدما خلقه اهللا جاعالً.  كان بكر جميع مخلوقات اهللا السمائية، ألنه أول من ظهر بقوة الخالق في السماء.في خلقه ابنه

 .)أي المخلوقات(ر المبروءات بكره، استخدمه في خلق سائ
 : يقولون30ص] قيثارة اهللا[ وفي كتابهم  

 "، ألنه كان ذا قدرةُدعي إلهاً. ذو قدرة) لوغوس( الكلمة " 
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 :44 ،43ص] الحق يحرركم[ويقولون في كتابهم  
) في الهامش يهوه صنعني(يهوه قناني : لهذا يجعل الخالق بدء خليقته يتكلم باسم الحكمة الرمزي الموحي به، ويقول" 

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

. فهو في توليده هذا االبن أو إبرازه للحياة، كان المنتج أو الخالق الوحيد بدون مساعدة. من اهللا، األمر الذي جعله ابن اهللا
 ."ابن اهللا الوحيد "لىحية األوولذلك كانت خليقته ال

 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" 
، ىأخر حيث أبدع خالئق روحية مهندسنه أ نفسه ىإن االبن تحت إرشاد أبيه، برهن عل: يقولون) 51ص(وفي  

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

  :هم ِبدَعَىالَرد عل

 

 
 

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

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

  الالهوتي؟ىوهل هذه الصفات الذاتية موجودة في المسيح بالمعن 
 .)17: 4خر(وإلهاً لهرون ) 1: 7خر( إلهاً لفرعون ى موسى ُدع-أ 
 فرعون في كل ى سيادة علىبل كانت لموس. حاشا! لهرون؟  كان خالقاً لفرعون أو خالقاًىهل يعني هذا أن موسف 

ليس كخالق لهرون، وإنما  إلهاً لهرون، ىوكان موس.  رفعها عنهىالضربات التي كان يصرخ منها فرعون، ويرجو موس
ولكن لم يكن ذلك يعني أنه موجود في كل مكان، أو أنه . اً إلهى موسُدعى. يه بما يقول، فينطق هرون به إلكشخص يوحى

 .أزلي، أو فاحص للقلوب وقارئ لألفكار
  ).4 :4 كو2( الشيطان إلهاً لهذا الدهر  وُدعى-ب 

 )إلـــــــــَه(  معني آلمة -1
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بل كلمة إله بالنسبة . وأنه قدوس، أو موجود في كل مكان! أو أنه أزلي ال بداية له!! ولم يكن هذا يعني أنه خلق هذا الدهر
 ).4: 4كو2"(غير المؤمنين أذهان ى قد أعم"وهكذا قيل بعدها .  كانت تعني سيد ومتسلط في غوايته للبشرإليه

  )6: 82مز"(ألم أقل أنكم آلهة، وبنو العلي تدعون" كذلك الذين كتب عنهم في المزمور -ج 
وطبيعي أن الذين يموتون ). 7: 82مز" (ولكنكم مثل البشر تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون" أولئك كُتب عنهم بعدها مباشرة

 .لهة بالحقيقةآويسقطون، 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 فسسين متعبدة ألإن مدينة األ"وقيل 
 .)5: 96مز)" ( أصناماًأو( شياطين األممإن كل آلهة "

 .لأللوهية الكامل ىأما السيد المسيح فقد وصفه الكتاب بأنه إله، بكل المعن 
 .ىرنخر كما سوهو 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 في ليس فقط قبل تجسده، إذ خلق كل األشياء، 

 . األرض، قام بعمليات خلق كثيرةىإنما أيضاً في فترة تجسده عل).. 17
، وفضل عنهم واألطفالف رجل غير النساء الزة الخمس خبزات والسمكتين، خلق ما أشبع به خمسة اآلففي معج 

 ).17 – 10 :9لو( األقل  في كل األناجيل األربعة أنظر علىوهذه المعجزة قد وردت.  عشرة قفة مملوءةأثنتا
  ).9 – 7: 2لو( مشيئته  خمر في عرس قانا الجليل، خلق مادة جديدة بمجردىوفي معجزة تحويل الماء إل 

 9:6يو." (ركة سلوامغتسل في ببالطين عيني األعمى، وقال اذهب ا ىطل "وفي معجزة منح البصر للمولود أعمى 
يسوع . مة إله، كان خالقاًوليس أحد من الذين وصفوا بكل.. وهكذا خلق له عينيين، وصار األعمى بصيراً). 7،

 .ومنذ البدء. ألوهيته ىالمسيح وحده كان الخالق وَدل بذلك عل

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

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

 

 

 ، أم المسيح؟)باآل) (يهوه(هل هو اهللا  

أنا الرب صانع كل هذه، ناشر السموات ) "5: 42أش" (هكذا يقول اهللا الرب خالق السموات وناشرها، باسط األرض" 
 ).24: 44أش(من معي؟.ي، باسط األرضوحد

 ؟الَخــــــالقن هو  َم-2
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"  هو اهللا مصور األرض و صانعها.ألنه هكذا قال الرب خالق السموات) "7 :45أش" (هذهنا الرب صانع كل أ" 
 ).18 :45أش(

سواء كان . ى وما ال يرىما ير.  األرضما في السموات وما على: خُلق الكلفإنه فيه " الذي قيل عنه أم هو المسيح 
) 16،17: 1كولوسي( " وفيه يقوم الكلذي هو قبل كل شئال. لقالكل به وله قد خُ. عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين

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

 ؟)30: 10يو" (ب واحداآلوأنا "أم الحل هو قول المسيح  

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

  كائن أخر يساعده في الخلق؟ىهل أحتاج اهللا إل 

) لوغوس( لقد أخطأ شهود يهوه في فهم معني كلمة )1: 1يو) (الكلمة(الذي ترجم بعبارة ) اللوغوس(وهنا نبحث لقب المسيح 
 أنظر     .. الذي ترجم بمعني كلمة أو عقل أو نطق 

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

 .به

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

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

 .اهللا هو الخالق وخلق الكل بنطقه، بعقله، بحكمته 

 :وبهذا المفهوم نفهم عبارة 

 

 

 :، كما في اآليات اآلتيةىويظهر هذا المعن 

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

 ".الكل به وله قد خُلق00) "16 :1كو(

 ".مينل الذي به أيضاً صنع العافي ابنه الذي جعله وارثاً كل شئ") 2 :1عب(

 ..". به كانكل شئ) " 3: 1يو(

  خلق به آل شيء-3
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 . خرآ بعقله الناطق، بنطقه العاقل، ليس بكائن الذي خلق به كل شئ، أي خلق كل شئ 

: 1تك(، فيكون النور "ليكن نور"يكفي أن يقول !! يساعده في الخلق!)  مهندسىأو إل(خر، آكائن  إلى اهللا ال يحتاجف 
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: من هو الخالق: أنسأل إذن 

 . باالبن، أي بعقله الناطقب خلق كل شئنقول اآل

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

 ...أم! هل هناك إلهان، وخالقان؟:  شهود يهوه وهىى مشكلة بالنسبة إلوهنا نتعرض إلى 

 

 

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

  : اإليمان بإله واحدىبينما الكتاب مملوء باألدلة عل 

 :همسماوباألكثر سفر اشعياء الذي اتخذوا منه 

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

  ."قبلي لم يصور إله، وبعدي ال يكون"               

 ."أنا الرب، وليس غيري مخلص) "11: 43أش(

 ."خر، وليس غيريأنا األول واآل) "6: 44أش(

 "، وال إله سوايا الرب وليس أخرأن) "5 :45أش(

 ."ألني أنا اهللا وليس أخر..ليس سواي.. إله غيريأليس أنا الرب، وال) "22، 21: 46أش(

 ."ى أماميال تكن لك ألهة أخر) ".. 3 :20خر(

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

 : سيد، وإنه مخلوق نقولىفإن قيل إن المسيح إله بمعن

 لهة هل یؤمنون بتعدد اَآل-4
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 أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت"ود في كل مكان، يقول له المرتل اهللا هو الوحيد الموج 
" ، 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" (حيثما اجتمع إثنان أو ثالثة بإسمي، فهناك أكون في وسطهم"كما قال .  المسيح موجود في كل مكانوالسيد 
 وهو موجود عن يمين اآلب كما رآه )9 :1أع (الرسل السماء كما رآه ىوأيضاً هو وجود في السماء إذ صعد إل) 20:

وهو موجود في قلب كل مؤمن كما قال ) 43 :23لو(الفردوس كما قال للص  وهو موجود في ) 56: 7أع(استطفانوس 
 ).20 :3رؤ( أبواب الكل ليفتحوا له وهو يقرع على) 20: 2غل" (أحيا، ال أنا بل المسيح يحيا في"القديس بولس 

 السماء، إال الذي نزل من السماء، ابن األنسان الذي ىحد صعد إلليس أ" األرض قال لنيقوديموس علىوفي تجسده  
 . األرضىبينما يكلم نيقوديموس علأي أنه في السماء ) 13 :3يو ("هو في السماء

 :كذلك من آلهوته أنه. إذن ليس هو مجرد سيد 

 

 

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

 .)21: 44مز(

 وقد عرف أفكار الكتبة في معجزة شفاء .)23: 2رؤ" ( والقلوبىإني أنا هو فاحص الكل"لمسيح يقول والسيد ا 
) 47 :9لو( وعرف أفكار التالميذ في أكثر من مناسبة .)8 :6لو) (24 :12مت( وعرف أفكار الفريسيين .)6: 2مر( المفلوج

 ).27 :20يو(وعرف شك توما 

 

 

 

 

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

  یعرف ما في القلوب واألفكار-6
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 !كيف يكون املسيح خملوقاً وهو األول واآلخر؟
 هل صار املسيح أبناً هللا يف املعمودية؟

هوه ونتابع في هذا المقال حديثنا في ينقاط حول الهوت المسيح في مناقشتنا مع شهود 6تكلمنا في المقال السابق عن  
 :نفس الموضوع

 

 

 .ع مخلوق أن يقول هو األول، ألنه قد سبقه من خلقهال يستطي 

 هافالخالق وحده هو األول، وبعد ذلك المخلوقات حسب ترتيب وجود 

 .لذلك يقول اهللا أكثر من مرة إنه األول 

قبلي لم يصور "يقول الرب اإلله ) 12 ،10 :43أش( الذي أخذ منه شهود يهوه اسمهم حتى في نفس اإلصحاح 
معناها " وعبارة قبلي لم يصور إله) "11 ،10 :43أش( "أنا أنا الرب، وليس غيري مخلص. ونإله، وبعدي ال يك

" أنا أنا الرب، وليس غيري مخلص"وعبارة . أنه اآلخر في األلوهيةمعناها " وبعدي ال يكون"وعبارة . أنه األول
 ! األلوهية ؟ ى غيره إلهاً بمعنىفكيف إذن يدع. معناها أنه اإلله الوحيد

  األلف والياء. األول واآلخر-7
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 .)6: 44أش" (ى إله غير الو. أنا األول واآلخر"ضاً يقول الرب في صراحة كاملة وأي 

فهو " .ويدي أسست األرض، ويميني نشرت السموات. أنا هو األول، وأنا اآلخر) "12 :48أش(ويقول أيضاً في  
بل أنه )! هوه شهود يىكما يدع( من يستخدمه في الخلق ىاألول واآلخر، وهو الخالق وحده، لم يكن محتاجاً إل

 "يدي أسست األرض ويميني نشرت السموات"يقول 

 وفق إذن بين القولين؟نفكيف . يقول السيد المسيح أنا األول واآلخر. أنا األول واآلخر) يهوه(وبينما يقول اهللا  
، واجهتهم بما ورد في اإلصحاح األول من )قبل رهبنتي (1954 ،1953 شهود يهوه في سنتىمنذ كنت أناقش 

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

مع أن الثانية أيضاً عن المسيح ألنه هو الذي سيأتي في مجيئه . ه عن المسيح والثانية عن يهوىفقالوا إن اآلية األول 
 ).31 :25مت) (27 : 16مت(الثاني 

يقول القديس يوحنا . نؤجل الكالم عن هذه اآلية، ونتابع ما كتب في سفر الرؤيا:  قلت لهم،واختصارا للمناقشة 
أنا هو األلف والياء، : قائالً بوق صوتاً عظيماً كصوتوسمعت ورائي . كنت في الروح في يوم الرب"الرائي 

ولما التفت، رأيت سبع . فالتفت ألنظر الصوت الذي تكلم معي.. "كتب في كتاباوالذي تراه . األول واآلخر
 ووجهه كالشمس وهى.. الرجلين إلى منائر من ذهب، وفي وسط السبع منائر شبه إبن إنسان متسربالً بثوب

متسربالً بثوب "وعبارة " نسانإبن اشبه "ضح أنه المسيح، من عبارة ووا) 16 – 10 :1رؤ" (تضيء في قوتها
 .)18 :1يو(ط لم يره أحد ق) يهوه(والكتاب يقول إن اهللا ".  الرجلينىإل

 ."أنا هو األلف والياء، األول واآلخر"إذن المسيح هنا يقول 
 ّى علفوضع يده اليمنى. ه كميت عند رجليفلما رأيته سقطت"وبمتابعة نفس الرؤيا يقول القديس يوحنا الرائي  

 ).17،18 :1رؤ" (أبد األبدين أمين إلى ُيأنا هو األول واآلخر، والحي وكنت ميتاً، وها أنا ح. ال تخف: قائالً لي
ال يمكن ) يهوه(ألن .  القديس يوحنا وكلمهى علىوواضح أن السيد المسيح هو الذي يتكلم، وهو الذي وضع يده اليمن 

 !! وكان ميتاًُيإنه حأن يقول عن نفسه 
كل هذا في اإلصحاح . وأنه األلف والياء. ثبت إذن أن السيد المسيح قال عن نفسه عدة مرات إنه األول واآلخر 

 .األول من سفر الرؤيا
تي سريعاً وأجرتي معي، ألجازي كل واحد كما يكون آها أنا "كذلك في اإلصحاح األخير من هذا السفر يقول  

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

أو عن كونه الخالق، فهو األصل . ما كونه أصل داود، فمن وجوده قبل التجسدأ. طبعاً هو ذرية داود حسب التجسد 
 ... أنشأ داودالذي

 : نضع السؤال أمام شهود يهوه..ياتآبعد كل ما أوردناه من  
 يهوه أم المسيح؟: من هو األول واآلخر 
   "أنا األول واآلخر"وكل منهما يكرر عبارة  
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 ).30 :10يو" (ب واحدأنا واآل"ال يوجد حل إال قول السيد المسيح  
 هذا فحاول شهود يهوه أن يجدوا مخرجاً من. 1953 األحد في يوليه في مجلة مدارسىكنت قد كتبت مقاالً بهذا المعن 
 بأن ما ورد عن المسيح من حيث هو األول واآلخر، إنما قيل 1953في نوفمبر) برج المراقبة(فكتبوا في مجلتهم . المأزق

 !!فقط من جهة أمور محدودة، تختص بموت المسيح وقيامته
أنا هو األول واآلخر فمن جهة الموت، ليس هو أول من مات :  قولهىطبق علوالواقع أن هذا التعليل ال يمكن أن ين 

 قيامة ال موت بعدها، ن قام بجسد ممجد أنه أول مبمعنى" باكورة الراقدين"ومن جهة القيامة فإنه وإن كان . خر من مات آوال
كما يقول . )21 :3في" ( جسد مجده صورةى ليكون علناسيغير شكل جسد تواضع"فإن الكتاب يقول إن الكل سيقومون، وأنه 

 .)23: 15كو1" (المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه"
 .خرفإن كان المسيح هو األول في القيامة الممجدة، فليس هو اآل 
 .خر في القيامةإذن ليس هو األول واآل 
 .بله ليخلقهكون إن السيد المسيح هو األول، يعني أنه ليس مخلوقاً، ألنه ال يوجد من هو ق 
 ]. مجلة برج المراقبة وتعليقي عليه هذا الجزء الخاص برد شهود يهوه فىبعد[ 

********** 
 :ى تخص اعتقادهم في المسيح وهىنقطة أخر إلى ننتقل

 
 
 
كم عليه دم تماماً الذي ُحآ إنساناً فقط شبه ولكنه لما تجسد صار. ا كان في السماء ابن اهللا الوحيديعتقدون إنه لم 
 .دمآذلك لكي يستطيع أن يفدي . بالموت

 :49ص] ليكن اهللا صادقاً[ويقولون في كتابهم  
 لىفدل هذا ع. وهناك أعترف يهوه بأن يسوع ابنه الحبيب. إنه في المعمودية أعلن يسوع عن خضوعه الكامل ليهوه" 

،  األعلىىالمستو إلى إن اهللا ولده في األردن... بناً روحياً هللا كما كان نزوله من السماءوصيرورته ابدء والدة يسوع ثانية، 
 .بناً روحياً لهاوحسبه 

 " اهللا في المعمودية ابنأنه صار "21ص] ىالغن[وفي كتابهم  
 :ويفهم من كل هذا أن المسيح صار ابناً مرتين 
ثم أعيدت له البنوة في . دم تماماًآ هذه البنوة لما تجسد وصار مثل ثم فقد. في السماء قبل تجسده كان ابن اهللا الوحيد 
 .المعمودية

 :الــَرد 

بنًا هللا في المعمودیة ؟اار المسيح  هل َص-8
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 المناسبات التي أعلن فيها اهللا أن يسوع ىحدإوإنما المعمودية كانت . السيد المسيح لم يصر ابناً هللا في المعمودية 
وهو ابنه ) 7 :9مر" (ي الحبيب له اسمعوا حينما قال عنه هذا هو ابنى التجلى هىومناسبة أخر. المسيح هو ابنه

 وشهد بهذا القديس بولس الرسول في .)7 :2مز" ( اليوم ولدتكوأنا، يأنت ابن"منذ األزل كما قيل له في المزمور 
 ). 5 :1عب(
ها أنت : " أنه في تجسده، وقبل المعمودية بأكثر من ثالثين سنة، شهد له بهذه البنوة في البشارة لمريمىعل 

القدوس المولود "وأيضاً ) 31 :1لو.." (ىهذا يكون عظيماً وابن العلي يدع. ين وتلدين ابناً وتسمينه يسوعستحبل
 ).35 :1لو" ( ابن اهللاىمنك يدع

 1لو" (ى إلى أم ربىأن تأت:  هذاىمن أين ل"، قالت لها إليصابات وفي أثناء الحمل، لما زارت مريم إليصابات 
:43.( 
لماذا "للقديسة مريم والقديس يوسف النجار )  سنه12وكان عمره (، قال السيد المسيح  أورشليمىوفي الرحلة إل 

ن يعلنها أآلب أأي أنه اعترف ببنوته هللا قبل ) 49 :2لو" (ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما ألبي. كنتما تطلبانني
 . سنة18ثناء المعمودية بـأ
ويحتاج أن .  السماء قبل التجسد ثم يفقد هذه البنوة لما تجسد أن المسيح كان ابن اهللا الوحيد وهو فيىما معن 
منح له، وتسحب منه، ثم تعود  مسألة فخرية تشريفية تُىأو ه! هل البنوة مجرد لقب؟! 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 - أخرى لها معنبنوة المسيح هللا كان 
 ).18 :5يو" ( إن اهللا أبوه معادالً نفسه باهللاأيضا لم ينقض السبت فقط بل قال ألنهبيت حسدا أرادوا أن يقتلوه، 

 .إذن بنوته كانت تعني في مفهومهم مساواته باهللا 
!   شهود؟ىما حاجتنا بعد إل. قد جدف" فمزق رئيس الكهنة ثيابه، وقال :هم مجمع السنهدريم بنوته هللا فىوبهذا المعن 

 .)65 – 63 :26مت(
: 14مت" (بالحقيقة أنت ابن اهللا: 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:  أنه ابن اهللا، قال له لما عرف– بعد شفائه–ىعموالمولود أ) 23
 ).50 – 48: 1يو" (أنت ملك إسرائيل. يا معلم أنت ابن اهللا"عرف معجزة رؤية المسيح وهو تحت التينة، قال له، 

إن " طوبه السيد المسيح قائالً له "أنت هو المسيح ابن اهللا الحي" والقديس بطرس الرسول، لما شهد لهذه البنوة قائالً له 
 ).17 ،16: 16مت" (ن لك، لكن أبي الذي في السمواتلحماً ودماً لم يعل

 . الهوتهىإذن بنوة المسيح من اهللا تدل عل 

 بنــــــــوة المسيح هللا-9
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 بنوة وال هى. )12 :1يو" (سمهاالذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد اهللا، أي المؤمنين ب"وليست كبنوة البشر  
 ).23 :8رو(  بنوة بالتبنيىوال ه) 10 :3يو( أوالد اهللا ىدعنب أن أنظروا أية محبة أعطانا اآل"ة بالمحب

 .ولكنها بنوة ذاتية من جوهر اهللا ومن طبيعته 
 ىكبنوة الشعاع من الشمس، وبنوة الحرارة من النار، وبنوة الفكر من العقل، بهذه البنوة التي لها نفس الطبيعة دع 

 14يو (" فقط رأي اآلبآنيمن ر) "30 :10يو" (ب واحدأنا واآل"وبهذه البنوة قال السيد المسيح . بن اهللا الوحيدالسيد المسيح ا
 ).10 ،11: 14يو" (ىب فب واآلأنا في اآل) "9:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )7( بدعة شـــــــهود یهــوه 

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

 .ويظهر كل هذا في كتبهم. 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 . ىق األخرفالكلمة هو أمير أو رئيس بين جميع الخالئ 
    ."من مثل اهللا"ى يعن

إنما في كل الرئاسات التي خلقت في عالم الروح غير المنظور، .  الزمانىنح أسماء أخري أيضا في مجروهو قد ُم 
 10دا( شعب اهللا المختار إلسرائيلر المنظور وفي الوقت المعين صار الرئيس غي. كان ميخائيل واحداً من الرؤساء األولين

 .)6 ، 5 :34تث) (9يهو) (1 :12دا  ) (23 ،13:



 - 35 -

مره، ولهذا هو رئيس مالئكة، كما أنه هو الذي  أكذلك كرئيس يهوه القدير وحامل رسالة، كان لميخائيل مالئكة تحت 
عرف له نظير من قبل  األرض لم ُييق على ولئن كان ذلك في وقت ضىحت. يستخدمه يهوه في تطهير كل عصيان من الكون

 ؟ )16 :4تس1(، )3 ،21 ،22 :24مت(، )1 : 12دا(، )9 – 7: 12رؤ(أنظر . قطعاً
 :24 ص]االستعداد[ويقولون في كتابهم  

س الذي في  فرس أحمر، وهو واقف بين اآلىوإذا رجل راكب عل: ")8 :1( ما ورد في سفر زكريا ىتعليقاً عل[ 
ما بال لباسك محمر، وثيابك كدائس ) "3 ،2 :63أش( ما ورد في ىوكذلك تعليقاً عل". حمر وشقر وشهبالظل، وحوله خيل 

 :فقالوا.." ] قد دست المعصرة وحدي. المعصرة
 .)11 :1زك(، والذي يقدم له المالئكة الباقون بياناً بنتيجة تفحصهم الراكب الفرس األحمر كان مالك الرب المتأنس" 

المسيح  الفرس األحمر يمثل اكب علىويظهر أن الر) 2 :63اش(رس أحمر استعارة عن حرب دموية  فىكان راكباً عل
 ).4 : 45مز" (ربيةيسوع قائد ومارشال هيئة يهوه الح

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

 )...8 – 1: 3جا" (للحرب وقت وللصلح وقت..  زمانشئ
 األرض ىتلك الحرب يجب أن تسبق يوم السالم األبدي عل.. تنشب حرب ضروس)..للشيطانبعد الوقت المعين ..( 

 110مز(ضد الشيطان  دون أن يتحرك ساكناً االنتظار  المسيح يسوع أمير جيوش يهوه المعظمىيتعين عل..والمسرة بالناس
 ) .7 :12رؤ) (18 ،17 :11رؤ( أثره حرب في السماء ى، ونشبت عل1914وقد انتهي ذلك الوقت في عام ) 1:
 
 

 :289 ص] الحياة األبديةهذه هى[ويقولون في كتابهم  
إن المسيح .  الحية ودوس نسلها وقتلهمس ساحق العقب، وقتل رأسأوتأتي الساعة المعينة لسحق ر" ةأنسل المر"ويحين يوم  

إنه رئيس المالئكة .  والموشح بالقوة للقيام بهذا العمل الجباريسوع المقلب بالنسل، هو المالك العظيم الموفد من قبل يهوه،
وهو الذي طرح الشيطان ومالئكته من السماء بعدما أصالهم حرباً  ".من مثل اهللا"المدعو ميخائيل، الذي معناه 

 ).3 – 20:1رؤ(قةموف
، 347ص] نظام الدهور االلهي[، و319 ص]الخالص[، و18ص] الخليقة[ما ورد في كتبهم يضاً أنظر أ 
 .60ص] ليكن اهللا صادقاً[و ،309 ص]وقيثارة اهللا[
     :تعليق 

هو فيكون . تكلم هو المسيح، وهو رئيس جند الربفهم يعتبرون أن الذي " أنا رئيس جند الرب) "13 :5يشوع(في  
 :المالك ميخائيل

  :هم ِبدَعتالَرد علىي 
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
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 :، ال يعني أنه مالكلكن ظهور اهللا كمالك 
 الفجر، ىباء كإنسان صارعه حت اآلىظهر ليعقوب أب. ن، وذلك ال يعني أنه إنسانكما أن اهللا ظهر مراراً كإنسا 

 ).2،17: 18تك(وظهر كإنسان إلبراهيم . حاشا! فهل كان اهللا إنساناً ؟) 30 –24: 32تك(وباركه وغير إسمه 
 :ر منهاخر، فالردود كثيرة نذكآأما عن أن السيد المسيح ال يمكن أن يكون المالك ميخائيل وال مالك  
 :العبرانيين من أن السيد المسيح أعظم من كل طغمات المالئكة إلى  ما أورده بولس في رسالته-2 

 نبوءة  وهى.)13 :1عب" ( موطئاً لقدميك أعدائكأضعجلس عن يميني حتى إ: لمن من المالئكة قال" منها  
ثم أن ) "19: 16مر(كما ورد في ب،  وقد جلس السيد المسيح فعالً عن يمين اهللا اآل.)1: 110مز(وردت في 

إذا "سطفانوس الشهيد، ارؤيا  فى .)56 :7أع(وفي "  السماء وجلس عن يمين اهللاىالرب بعد ما كلمهم ارتفع إل
ولم يذكر في الكتاب المقدس أن المالك ". بن اإلنسان قائماً عن يمين اهللاقال أنا أنظر السموات مفتوحة، و

 . اهللاو جالس عن يمينأميخائيل قائم 
 . أن المالئكة سجدوا للسيد المسيحأيضاً ورد -3 
 ىخل البكر إل أُدوأيضاً متى"وفي هذا يقول القديس بولس الرسول .. مر الذي لم يحدث إطالقاً للمالك ميخائيلاأل 

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

من الذي تخدمه . )13 : 1مر" (وصارت المالئكة تخدمه"  الجبلىقيل عن السيد المسيح أيضاً في نهاية التجربة عل 
 ! اهللا؟المالئكة سوى

، ومن لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء" حيث قيل) 10 :2في(لمسيح وارد في سجود المالئكة للسيد ا 
 .ضمن كل ركبة في السماء تجثو للمسيح"أم أنه ! فهل المالك ميخائيل تجثو له كل ركبة؟". ، ومن تحت األرضعلى األرض

 : قيل عن السيد المسيح في سفر المزامير-4 
 ].كلمة كرسيك تترجم أيضاً عرشك) [ 6 : 45مز( قضيب استقامة هو قضيب ملكك دهر الدهور إلى كرسيك يا اهللا 
إذن المسيح .  عظمة السيد المسيحى، مستشهداً بها عل)8 :1عب(ية في الرسول بهذه اآلستشهد القديس بولس اوقد  
" تيدين أن يرثوا الخالص، مرسلة للخدمة ألجل العأليس جميعهم أرواحاً خادمة"ئكة بينما قيل عن المال.  عرشىملك عل

 إلى كرسيك يا اهللا"أما المسيح فقيل عنه ) 4 :104مز" (ألذي خلق المالئكة أرواحاً وخدامه لهيب نار"قيل عنهم ) 14 :1عب(
 ".بد الدهورأ

 . السيد المسيح هو الخالق، والمالك ميخائيل مخاوق-5 
وطبعاً المالك ميخائيل ضمن كل ) 3: 1يو" (ما كان مئوبغيره لم يكن ش. كل شيء به كان" قيل عن السيد المسيح  
ما في السموات وما  :لق الكلفإنه فيه خُ" كولوسي ىيؤيد هذا ما قيل عن السيد المسيح في الرسالة إل.  الذي به كانئالش
 .)16: 1كو" (لقالكل به وله خُ. سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سالطين. ى وما ال يرى األرض، ما يرىعل

 .ئوشهود يهوه أنفسهم يؤمنون أن السيد المسيح خلق كل ش
 ).4: 104زم" (الذي خلق مالئكته أرواحاً"أما المالئكة، ومنهم المالك ميخائيل، فهم أرواح مخلوقة وقد قيل عنهم  
 .)6 : 8مز" ( تحت قدميهئأخضعت كل ش"قيل عن السيد المسيح  -6 
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ألنه إذ أخضع الكل له، لم يترك شيئاً غير خاضع "وقال بعدها . هذه األية أيضاًستشهد القديس بولس الرسول باوقد  
 . وال شك أن المالك ميخائيل ضمن هذا الكل الخاضع للمسيح.)8: 2عب" (له

  كل سلطان فيّىدفع إل"وعن سلطة السيد المسيح هذه التي يخضع لها الكل، قال السيد المسيح لتالميذه قبل صعوده  
 . وسلطان المسيح هذا يخضع له طبعاً المالك ميخائيل ضمن الباقين.).18: 28مت" ( األرضىالسماء وعل

 :مالحظات أخري  
، افتراء، لم يجسر أن يورد حكم ىلما خاصم الشيطان محاجاً عن جسد موس" قيل عن ميخائيل رئيس المالئكة إنه -7 
 .)9يه" (لينتهرك الرب: بل قال

 .ر أن ينتهر الشيطانإذن المالك ميخائيل لم يجس 
صرخ ،  المرات وهو يخرج شيطاناًحدىإفي .. أما السيد المسيح فكم من مرة أنتهر الشيطان" لينتهرك الرب"بل قال  

اخرس : قدوس اهللا فأنتهر يسوع قائالً: أنا أعرف من أنت. ، ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أتيت لتهلكناهآ: "الشيطان 
سلطان يأمر حتى األرواح النجسة بألنه .."وتحير الناس) 26 ،25: 1مر" (ظيم وخرج منهفصاح بصوت ع.. واخرج منه

 ).27: 1مر" (فتطيعه
: 10لو) (1،8 :10مت( أن يخرجوا الشياطين: لتالميذهأيضا هذا السلطان أعطى، ، بل أن السيد المسيحوليس هذا فقط 

17.( 
إنه لم ) 9يه(بينما قيل في . سيح الستطاع أن ينتهر الشيطانألنه لو كان الم.ذن المالك ميخائيل ليس هو المسيح إ 

 ).17: 10لو(وكانت الشياطين تخضع لهم . ن وأخرجوهميطابينما تالميذ المسيح انتهروا الشي.يجسر أن يفعل ذلك
 . قيل عن السيد المسيح إنه أخلي ذاته وأخذ شكل العبد-8 
أما المالئكة فكل واحد "تضاع وإخالء للذات في شكل العبد إ  إذن حالة تجسده كانت حالة.)7: 2في(كما ورد في  

 .)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. أما السيد المسيح فيختلف عنهم 

وعبارة . بن هللا من جوهره، ومن طبيعته، ومن الهوتهاألنه الوحيد الذي هو . )9: 4يو1 (،)18: 1يو (،)18، 16: 3يو(
 .تميزه عن بنوة كل الناس هللا، وعن بنوة كل المالئكة هللا بما فيهم المالك ميخائيل) االبن الوحيد(

 ).30: 10يو" (ب واحدأنا واآل"  قال السيد المسيح -10 
كما ال يجرؤ ". ب واحدأنا واآل"ن يجرؤ المالك ميخائيل أن يقول  أوال يمكن). 22: 17يو( في وكرر هذا المعنى 

" ب اآلىني فقد رأآالذي ر) "11 ،10: 14يو" (ىب فب، واآلأنا في اآل "– كما السيد المسيح–المالك ميخائيل أن يقول
 ).14:9يو(

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

  ..، اشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتين)2يو(خمر  إلى تحويل الماء
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إثنان أو ‘حيثما اجتمع " السيد المسيح عن نفسه وكما قال). 13: 3يو(وال أحد من المالئكة نسب إليه الوجود في كل مكان 
وعن الخصائص ) . 8 -6: 2مر(ومن الهوت المسيح قراءة االفكار). 20: 18مت" (ثالثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم

 .الهوت المسيح: الالهوتية للسيد المسيح، اقرأ كتابنا
 .، يجازي كل واحد حسب عمله السيد المسيح هو الديان-12 
ويجتمع .  كرسي مجده فحينئذ يجلس علىنسان في مجده، وجميع المالئكة القديسين معه، جاء ابن اإلىومت: قاللقد  

فيقيم الخراف عن يمينه، والجداء عن . فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أمامه جميع الشعوب
 ثم يقول للذين عن ..مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم يا ىتعالوا إل"ثم يقول الملك للذين عن يمينه . اليسار
 ).41 – 31: 25مت" ( النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكتهىأذهبوا عني يا مالعين إل" اليسار

يأتي ليدين الذي ) 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 

"  وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله،.إن ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته"لقد قال المسيح أيضاً  
 .حاشا! واحد حسب عمله؟، سيجازي كل )9يه (ن ينتهر إبليسأ فهل المالك ميخائيل الذي لم يجسر .)27: 16مت(

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

 ).8: 42أش" ( سمي، ومجدي ال أعطيه آلخراهذا 
 ).43: 13مت" (ذنان للسمع فليسمعأمن له "
 
 
 
 

  )8( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 شُهود َيْهَوه ُينادون بأن َجَسد املسيح ملَ يقم 
  هاه كّون لنفسه أجَساداً يظَهر َبها مث َحلّوأن

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

 .سان قد بذله لحياة العالموحقه في الحياة كإن. بد األى كإنسان إلىويجب أن يبق . الصليب كإنسانىات يسوع علم 
 : قالوا عن معموديته50ص] ليكن اهللا صادقاً[وفي كتاب  

 "األبد إلى  بذل بشريته، مفارقاً إياهاىمعمودية، وهو مصمم علالإن يسوع طلب "
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  قالوا51وفي ص 
 . األبدىنعم، بذل يسوع المسيح حياته البشرية، مضحياً بها إل

 : عن اهللا911 ص]قيثارة اهللا[ويقولون في كتاب  
 . جسده األول بطريقة ال نعرفها، وفي مكان مناسب ال يعلمه إال هوىوأخف. وهكذا أقام فتاه بطبيعة إلهية جديدة

 : يقولون203 وفي ص
ظهر نفسه فيها لتالميذه بعد قيامته، لم تكن هذا الجسد اإللهي الذي لمحه بولس عن  التي كان يسوع ُيإن األجساد 

وبهذه  .ستعارية يكونها الرب عند مسيس الحاجة، لكي يتمكن تالميذه من رؤيته بسهولةا أجساداً بل كانت. طريق دمشق
 .يمكن إقناعهمالوسيلة يقتنعون أنه قد قام من األموات وبغيرها ال 

 .فن في القبر، فقد أخرجة المالك من القبر بقوة اهللا الخارقة وأخفاه الصليب وُدىأما الجسد الذي بذله يسوع عل 
 .منوا بكالمهم أن يعتقدوا بقيامة يسوع من األمواتآي التالميذ والذين ل، لتعذر عى في القبرولو أنه بق

 : يقولون197وفي ص 
ولكنه عند قيامته صار .  األرضىكان إنساناً مدة وجوده عل.. مات يسوع بالطبيعة البشرية، وقام بالطبيعة اإللهية" 

 ).3: 1عب.." (رسم جوهرهرسم جوهر اهللا، الذي وهو بهاء مجده و
 :يقولون 302 ص]الحق يحرركم[وفي كتاب 

 . السماءى لتالميذه، إال في خالل األربعين يوماً بعد القيامة وقبل صعوده إلىإنه لم يظهر بهيئة بشرية حت
تدعمه أيضاً  وهذا . بأعين الفهم وقوي التميزى األرض في مجيئه المجيد هىالطريقة الوحيدة التي سيراه فيها الناس عل

 ).7: 1الرؤيا(كلمات 
سحب في الوقت لإال أن ا.  عن أعين تالميذه وراء السحاب عند صعوده، هكذا يجعله السحاب هنا غير منظورىفكما أختف

 .ذاته رمز لحضوره غير المنظور
 ..شاهد باألعين البشرية لن ُيى ذلك فإن مجيئه الثانىبناء عل 

 : يقولون300وفي ص
نه من  الخشبة، بل جسداً كّوىه التالميذ صاعداً نحو السماء، لم يكن هو الجسد الذي سمر علالجسد الذي رآ 

 عناصره كما فعل باألجساد  السحابة عن أعينهم، حل الجسد إلىولما أخفته.  لذلك الحين فقط، حتي يظهر لهمعناصر المادة
 .ربعين يوماً السابقة التي أتخذها في غضون األىاألخر

ولما .  أن األعين البشرية لن تراه في مجيئه الثاني، وال هو سيأتي في جسد بشريىق مقدس مقرر عللذلك هو ح 
وكان الجسد ضرورياً حتى يقدر أن يكون ..".  ذاتهأخلى"اتضاعاً جاء في الجسد في حضوره األول بين الناس كان ذلك 

 .عد ذبيحة الفداء أو ذبيحة الخطية، وُيإنساناً كامالً
. تي بدون تنبه سابق، بدون إعالن، بهدوءاللص يآ: قالوا) 16 -14: 16رؤ" (صتي كلآها أنا "هم عبارة وفي تأمل 

 .. المسيح كروح هو غير منظورئ أن مجىخر علآوهذا برهان . ويجتهد أن يظل غير منظور من الذين في البيت
 :قالوا 202 ص]قيثارة اهللا[و في كتاب 

أما الجسد الذي يلبسه الرب في السماء فهو جسد . لم يكن جسماً روحانياً بل بشرياًذ فالجسد الذي جسه التالميذ حينئ" 
 "ممجد، وال يقدر أحد أن ينظره ويحيا، بدون قوة خصوصية فائقة يمنحها يهوه
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 دمشق، أبرق نور من ىألنه لما كان مسافراً إل.  الرب في جسده الممجدهللا منح بولس قوة فائقة، لكي يرىإن ا 
 ".إنه لم ينظر الجسد الممجد نفسه، بل لمعانه فقط. السماء

 : قالوا 199وفي ص 
 يظهر لهم في الجسد الذي بذله علي مولكنه ل. إن يسوع ظهر يوم قيامته وفي أيام تالية لتالميذه وسائر ذويه ومحبيه" 
لما كان تردد التالميذ في معرفته عند نه لو قام يسوع بالجسد العادي، أثم .. وال في الثياب التي لفوه بها عند دفنه. الصليب
 ".ظهوره

  : قالوا53، 52ص) ليكن اهللا صادقاً[ كتاب وفي
 "ظهر نفسه لتالميذه بهيئات بشرية مختلفة، كما كان مالئكة اهللا قديماً يفعلونوظل بعد القيامة ُي"  

 ى من المالئكة إلى أوطى لو صعد كذلك، لبقألنه .وأنه ليس إنساناً بعد. ىالسماء بجسمه البشر إلى لم يصعد"وقالوا أيضاً 
 "األبد

 :قالوا عن المسيح268 ص]الحق يحرركم[وفي كتاب 
، وأثر  جرح حربة في جنبهتحملع أو مستتر مجده بجسد بشري يغير مقنّفي جسم روحاني " السماء ىإنه صعد إل 

 ". ظهرهىياط عل من ضرب السخدوش شوك في جنبه، وعالمات وخطوطاًمسمار في يديه ورجليه، و
 :قالوا 202ص،201 ص]قيثارة اهللا[ في كتاب و
 لب فيه؟يد، إذا كان لم يقم بالجسد الذي ُصـمن أين جاء بالجسد الجد 
 ثقة من أن يسوع لم يقم بجسده الترابي، ألنه ظهر لتالميذه مرة وهم مجتمعون في العلية واألبواب ىإننا عل 
 تكوين جسد ى لهذه المشكلة أن الرب قام من األموات شخصاً إلهياً، وله قدرة عل فالحل الوحيد. )26–19: 10يو" (مغلقة

 ..بشري بالصورة والثياب التي يختارها، وفي الزمان والمكان الذي يعينه
.  ما أرادى الرب موافقته على ألنه طلب اإلقناع عن طريق النظر واللمس، فرأعندما جاء خصيصاً إلقناع توما، 

 .ألنه ال يمكن أن يقتنع بغير تلك الطريقة التي طلبها. ثار المسامير وحراب إلقناع توماآجسد فيه ولذلك ظهر له ب
. عناصره البسيطة عندما أراد ذلك إلى د أراده، لكي يظهر فيه ثم يحله تكوين أي جسولقد كان له مقدرة فائقة على 

 ثياباً عادية خلقها في تلك ىه بينهم، لبس جسداً بشرياً، وأرتدفإنه حال وجود: وهذا يفسر لنا ظهوره في العلية واألبواب مغلقة
 .ىاللحظة ثم حلها بأسرع من لمح البصر وأختف

 : قالوا197وفي ص 
ولكنه عند قيامته .  األرضىكان يسوع إنساناً مدة وجوده عل.. مات يسوع بالطبيعة البشرية، وقام بالطبيعة اإللهية 

 ).3: 1عب(صار رسم جوهر اهللا 
 :قالوا123 ص]ليكن اهللا صادقاً[ كتاب وفي

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

 خالداً قيم شخصاً روحياًولكنه ُأ.  بها بموتهىتي ضحلموات، لم يسترجع الحياة البشرية اقيم يسوع من األوعندما ُأ 
 ".ممجداً
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 :ملخص بدعتهم 
 .إن الجسد المصلوب أخذه مالك من القبر وأخفاه -1
 السماء، لم يكن هو ىالجسد الذي رآه التالميذ بعد القيامة وجسوه، والذي رآه توما وجسه، والذي صعد إل -2

 .لب وماتـالجسد الذي ُص

 .ن المالئكةقل مأوه، ويكون لم يصعد بالجسد المصلوب، وإال كان يصعد بجسد مشّ -3

 .ثم يحل هذه األجساد. كان المسيح يكون لنفسه أجساداً إلقناع تالميذه بالقيامة -4

 . األبدىاألبد وهكذا فقد بشريته إل إلى  بهاى أنه ضحىالمسيح بذل بشريته عن حياة العالم بموته بمعن -5

 .ا بالفهمبل سيأتي بطريقة غير منظورة يمكن إدراكه. ون البشر في مجيئه الثانيأن ترآه عي -6

 : هذه البدعةىالرد عل 
 .دعاء ال يوجد ما يسنده في اإلنجيل المقدسهى مجرد إ "اً أخذ الجسد من القبر وأخفاهإن مالك" عبارة -1 
فهذا نوع واضح . ثار الجروح لكي يقنع التالميذ وتوماآن لنفسه أجساداً فيها  ما يقولونه عن أن السيد المسيح كّو-2 

 . يليقان بالربالمن الخداع والكذب 
 جسد ست جروح أيولي. لب من أجلهـ فتوما كان يريد أن يضع أصبعه في مكان الجروح التي للجسد الذي ُص 

ألن الجسد  .ثار جروح يضع توما يده عليه فيؤمن وهو منخدعآفكيف يخدعه الرب بجسد غير الجسد المصلوب، وفيه !! خرآ
 . توما أن يتأكد من قيامة الجسد بواسطتهاغير الجسد، والجروح غير الجروح التي أراد

وني وأنظروا، إن الروح ليس له لحم وعظام كما  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: 28تم(
 .أليس هذا كذباً! وه ليس هو الجسد القائمبينما ما قد جّس. لب عنهم قد قامـإذن هو أشعرهم أن الجسد الذي ُص  

إني أضع ذاتي ألخذها "بينما هذا يخالف قول الرب .بداأل إلى  يقولون إنه مادام قد بذل ذاته البشرية، فقد انتهت-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 ل الذات، هل يعني ذلك أن الشهداء الذين يبذلون ذواتهم، وبمفهومهم في بذ-4 
 .ألن الجسد الذي مات لم يقم. فإن كان الجسد لم يقم، ال تكون هناك قيامة إذن.  قيامة الجسدى القيامة ه-5 
ون رويكر. حياناً بجسد ممجدفأحياناً يقولون إن المسيح قد قام روحاً، وأ.  نالحظ في كالمهم لوناً من التناقض-6 

 "...أو رسم جوهر اهللا" شخصاً إلهياً"وأحياناً يقولون إنه قام . عبارة هذا الجسد الممجد في كتبهم
ألن فيها الرب يسوع أظهر حبه وبذله . ها قيمتهالاألبد، هي بشرية  إلى  إن بشرية المسيح التي يقولون إنها انتهت-7 

  األبد؟ى إلفكيف تفنى. ل السيرة في كماةتوأظهر فيها مثالي. و أتضاعه
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فجراح المحب . ه، وال أن مجده قد أستتر، وال أنه أقل من المالئكة 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: 5ؤر(مذبوح
بعدما صنع بنفسه تطهيراً "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[ 
إن لم تكن قيامة "وقال . في حديثه عن قيامة األجساد) 23: 15كو1" (باكورة الراقدين" لقبه بولس الرسول بلقب -11 

.."  ونوجد نحن شهود زور.زتنا وباطل أيضاً إيمانكمومن لم يكن المسيح قد قام، فباطلة كرا. أموت، فال يكون المسيح قد قام
  ).15، 14: 15كو1(

 :سمه البشريا أيضاً يسوع، وهو ىبعد القيامة تسم -12 
فقال "  قائماً عن يمين اهللاويسوع رأي مجد اهللا،"طفانوس الذي ه يسوع في قصة استشهاد القديس اسوهكذا تكرر اسم 

، اقبل الرب يسوع أيها"وفي استشهاده قال ). 56، 54: 7أع" ( قائماً عن يمين اهللاسانوابن اإلنأنا أنظر السماء مفتوحة، "
 ).59: 7أع" (روحي

ه اسطفانوس؟ أليس الرب يسوع في بشريته؟ ألن الالهوت ال يستطيع أحد أن يراه وال الروح يمكنه أن آفمن الذي ر 
 .يراها

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

 قال القديس ى ومرة أخر.)9: 18أع" (ال تخف. تكلم وال تسكت "وقال له.  وهكذا ظهر لبولس الرسول في رؤيا-14 
؟ أليس الرب في فمن الذي رآه بولس الرسول .)21، 18: 22أع" ( األممىإلها أنا أرسلك بعيداً : وقال لي.. رأيته"بولس 

 ).11: 23عأ( وأرسله ليشهد له في رومه ىبشريته؟ وكذلك ظهر له مرة أخر
من .. سالم"وقال ) 1: 1رؤ(الن يسوع المسيح إع"وقال . ا في أول سفر الرؤياإلنجيلييوحنا  وبالمثل رآه -15 

 . وكل هذه ألقاب وأعمال بشريته.)5: 1أع" ( ألموات الذي غسلنا من خطايانا بدمهالبكر من ا.. يسوع المسيح
وها أنا . والحي وكنت ميتاًأنا هو األول واآلخر "فقال له الرب. ي طبيعته البشرية ورآه يوحنا في الرؤيا في تجل-16 
 ...وهذا عن بشريته طبعاً، ألنه فيها كان ميتاً".  أبد اآلبدينىحي إل

.  اسمه كإنسانكلمة يسوع هى. )16: 22رؤ ("صل وذرية داودأأنا .. أنا يسوع" خر سفر الرؤياآيقول في  و-17 
 . بشريته التي احتفظ بها، ليتعرف بها الناس عليهىتدل طبعاً عل" ذرية داود"وعبارة 
يسوع "أو " سوعي" وعبارة .)20: 22رؤ" (تعال أيها الرب يسوع. أمين" بل أن سفر الرؤيا ينتهي بعبارة -18 
 . أن بشريته مازالت مستمرة ولم تفنىمما 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
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 :في مجيئه الثاني) ابن اإلنسان(وقد استخدم لقبه  -20 
".  سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عملهابن اإلنسانفإن ) "27: 16مت(فقيل في  

حينئذ تظهر عالمة ابن و) "30: 24مت( وورد في ."ابن اإلنسانهكذا يكون أيضا في مجيء ) "27: 24مت(وقيل في 
" تياً علي سحاب السماء بقوة ومجد كثيرآويبصرون ابن اإلنسان . وتنوح عليه جميع قبائل األرض. اإلنسان في السماء

 .بداأل إلى فكيف يبصرونه إن كانت بشريته قد انتهت). 39، 37: 24مت(أنظر أيضا ) 30: 24مت(
 ).46 -31: 25مت( ورد في  كماتي للدينونة كابن اإلنسانآهو أيضاً ي -21 
" حيث أكون أنا، تكونون أنتم أيضا"إن كانت بشريته قد انتهت؟ يقول  إننا سنكون معه في األبدية فكيف سنراه -22 

 فكيف سيكون معه .)23: 1في" (ذاك أفضل جداً. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح"  ويقول بولس الرسول.)3: 14يو(
 !!رياه؟ واإلله القدير ال ُيبغير بشريته؟ وكيف ير

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

 ".السماء بقوة ومجد كثير
 ! شهود يهوه مشاعر الناس في مناداتهم بأن ربنا يسوع المسيح لن تراه عين بشرية؟ لماذا يتحدى-24 

 
 

  )9( بدعة شـــــــهود یهــوه 

  م1914 الثاين للَمسيح مت سنه ئَيَرون أن اجمل
  م1918وأنه جاء بصورة غري منظورة وتوج سنة 

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

 .م. ق606
  ]:242 – 239الحق يحرركم ص[ ويقولون في كتابهم  

 انقالب حدث ..)م.ق606من(وأنه بحكم نبوخذ نصر . إن إسرائيل كانت تحكم بثيئوقراطية ملوكية، أي بحكم إلهي ملوكي
ليقيم الحكم اإللهي مرة أخري، ) نائباً عن يهوه( السيد المسيح يأتي 1914ولكن في نهاية أزمنة األمم سنة . قراطيةلهذه الثيئو

 ).240ص( وحدها في الميدان اآلن الوثنية  األممصارت حكومات"إذ 

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

 .مجده وبهائه إلى وبعدها عاد). 32، 25، 23، 16: 4دا(
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إن زماناً وزمانين "حيث ورد فيه ) 14 ،26: 12رؤ( سفر الرؤيا ىومن حيث طول هذه األزمنة السبعة، رجعوا إل 
 إلى  بسنة تكون الفترة من السبيوبحسبان اليوم. 2520تعادل) سبعة أزمنة(إذن ضعفها .  يوما1260ًتعادل " ونصف زمان 
 .م.ق606 سنةاألمم أنهم من بدء سبيهم ببدء أزمنة أنفسهم ىها علو سنة وطبق2520المجد تعادل

 ).1914 = 606 – 2520 (1914تنتهي سنة ) الفرس، اليونان، الرومان، العرب (األمم سنة من حكم باقي 2520 

 :تغطية بدعة ببدعة 
 !فكيف يخفون خجلهم؟! المسيح، ولم يجيء 1914جاء عام  
 ولم تتكون الحكومة الثيئوقراطية ولم تنته أزمنة األمم 
 ؟ك وكيف ذل !إنهم يخفون البدعة ببدعة أخري 
 ! ولكن بطريقة غير منظورة1914يقولون إن المسيح قد جاء سنة  
 ويكررون هذا الكالم في الكثير من كتبهم فماذا يقولون؟ 
 "إن األعين البشرية لن تراه في مجيئه الثاني وال هو سيأتي في جسد بشري" للسيد المسيح  الثانييقولون عن المجئ 

 ]3 ، 1الحق يحرركم ص[                                                      
شعر به بالحواس فال عجب إذا كان حضوره ال ُي. يسوع اآلن هو شخص روحي خالد وممجد"ويقولون أيضاً  
  الحياة األبديةىهذه ه: كتابهم[ " وجوده بهيئة غير منظورةىر هذه المرة لقضائه، يستدعضثم أن الغرض الذي يح. ةالبشري
 .]230ص

بعد قليل ال ". ويستدلون بقوله". ال اللحمرمق بعين الذهن وُي. يالحظ رجوع الرب بالبصيرة ال بالباصرة" يقولون كذلك 
ه كذلك  وال يقدر أن يرا،نب الذي لم يره إنسا رؤية اآلى علنه لن يقدر إنسانكما أ"لون ويقو) 19: 14يو" (أيضايراني العالم 

 ) 229،230 ليكن اهللا صادقاً ص:كتابهم[ " االبن الممجدىال يقدر أحد من الناس أن ير

 :ووجه املغالطة يف هذا الكالم 

أنه قال قيامته، ولم يقصد عند مجيئه الثاني بدليل قاصداً بعد صلبه و" بعد قليل ال يراني العالم"إن السيد المسيح قال  
 .)في ظهور الرب لتالميذه(ا أن اإلنجيل يقول بعد القيامة  كم.)19 :14يو " (أما أنتم فترونني"بعدها مباشرة لتالميذه 

" عد قيامتهنحن الذين أكلنا وشربنا معه ب"وقال القديس بطرس الرسول عنه ) 20 :20يو" (ففرح التالميذ إذ رأوا الرب"
 ).41 :10أع(

********** 
.." و أما أنتم فترونني . قليل ال يراني العالمبعد" أن رجوعه أن يكون منظوراً قائالًوالمسيح نفسه أوضح ": قالوا أيضاً 

فسيرونه ألنه سيأخذهم ليكونوا " القطيع الصغير"ه أيضاً أما أفراد فالجنس البشري بصورة عامة ال يرا).. 19: 14يو(
 ". عه هناكم

 ]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 



 - 45 -

ولكنه .  بها بموتهى ضحت، لم يسترجع الحياة البشرية التىوعندما أقيم يسوع من األموا"د يهوه ومع ذلك يقول شهو 
 "أقيم شخصاً روحياً خالداً ممجداً

 .]123ليكن اهللا صادقاً ص: كتابهم[                                     
اولون أن يغطوا أحياناً يح. ه وأكلوا معهو ظهوره للتالميذ بالجسد، وأنهم جّسوال يستطيعون بهذا أن يردوا على 

 .ستعار أجساداً ظهر بهاا، فيقولون إن المسيح بدعتهم ببدعة أخرى
وكيف تكون مريم المجدلية و مريم .  قد خدع التالميذ جملة، وخدع توما بوجه خاص– بفكرهم –وهنا يكون المسيح  

 ).9: 28مت (بعد القيامة " ا بقدميه وسجدتا لهأمسكت" األخرى قد

 دعاءاهتم إ الرد على 
 : املسيحئخبصوص جم 

 :يقولون إنه سيأتي بطريقة غير منظوره وال يراه أحد
 السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وتنوح عليه جميع تي علىآهوذا ي"لكتاب حيث يقول وهذا ضد تعليم ا 

 !ير منظور؟ فكيف ستنظره كل عين، بينما يكون مجيئه غ.)7: 1رؤ" (قبائل األرض
 ".، وال في حفلة وال مهرجان، بل بهدوء وسكينة مثل اللص، بال ضجة وال صوت بوقيقولون إنه سيأتي كما ذهب

  ]230قاً صليكن اهللا صاد[                                               
وت رئيس مالئكة وبوق اهللا سوف ن الرب نفسه، بهتاف، بصأل"تعاليم الكتاب المقدس، إذ يقول وهذا الكالم مخالف ل 

 ).16: 4تس1" (ينزل من السماء، واألموات في المسيح سيقومون أوالً
. يسمع جميع من في القبور صوته"سيكون هناك صوت وأبواق، إذ قيل ومادامت قيامة األموات تصحب مجيئه، إذن  

وقيل أيضاً ) 29 ،28: 5يو" (قيامة الدينونةإلى  قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات
 ).52: 15كو1" (فيقام األمواتفإنه سيبوق "

 !فهل كل قيامة األموات، ستكون بسكينة وبال صوت؟ 
 !تي بال مهرجان؟آوكيف أنه سي 

ه تي في مجده وجميع المالئكة القديسين معآوسي). 14يه" (في ربوات قديسيه"تي آأي مهرجان أكثر من أنه سي 
مع مالئكة قوته، في ) "13: 3تس1" (مع جميع قديسيه) "27: 16مت.." (يأتي في مجد أبيه مع مالئكته) "31: 25مت(

فيرسل مالئكته .  سحاب السماء، بقوة ومجد كثيرتياً علىآويبصرون ابن اإلنسان "كما قيل ). 8، 7 1 تس2" (لهيب نار
فهل هذا ) 30: 24مت  (إقصائها إلى  السمواتإقصاءياح، من ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من األربع الر

 !وهل ال يراه أحد؟!  غير منظور؟ و هل هو في سكينة وبال صوت؟مجئ
********** 

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



 - 46 -

فيقيم الخراف عن . لجداءتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف عن ا"حيث  
هل كل هذا سيحدث بمجيء غير منظور ال يراه أحد من ). 46 – 32: 25مت.." (ثم يقول. يمينه والجداء عن اليسار

 !الناس؟
هه هربت األرض جثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض، والجالس عليه الذي من و"وعن هذه الدينونة قيل في سفر الرؤيا  

ودين . خر هو سفر الحياةوأنفتحت أسفار ، وأنفتح سفر آ. غاراً وكباراً واقفين أمام اهللاورأيت األموات ص..والسماء
 ).13 – 11: 20رؤ.." (األموات مما هو مكتوب في األسفار بحسب أعمالهم

والذي قال عنه . هل كل هذا سيحدث في مجيء غير منظور للسيد المسيح الذي سيجازي كل واحد حسب عمله 
د أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد، بحسب ما صنع خيراً كان أم ألنه الب"الرسول 

 ).10: 5كو2" (شراً
********** 

 !ختطاف؟به اإلبينما يصح.  المسيح غير منظوروكيف يكون مجئ
ثم نحن . ن أوالًاألموات في المسيح سيقوموسوف ينزل من السماء و"..   الربئفي ذلك يقول الرسول عن مجو 

وهكذا نكون كل حين مع الرب، ونحن ال . األحياء الباقين، سنخطف جميعاً معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء
 !نراه؟

********** 
 . كارثة ال يحتلمها المؤمنون هى– في عقيدة شهود يهوه –إن حرمان المؤمنين من رؤية الرب  
 !من رؤية الرب؟، مع الحرمان يم نعيماًكيف يكون النع 

حتى حيث أكون أنا، تكونون أنتم . ىخذكم إلآتي و آوإن مضيت وأعددت لكم مكاناً "..  وما معني قول السيد المسيح 
 ).3: 14يو" (أيضاً
.  السماءى من المؤمنين، من سكنى حرمان الغالبية القصوى تعلنها عقيدة شهود يهوه، مضافة إلىإنها كارثة أخر 

 ".في فردوس أرضي، يبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويشربون منهاويكفي أن يعيشوا 
********** 

 .، هو ضد تعليم السيد المسيح نفسه1914ئ المسيح كان في سنةالن أن مجإع
 وأيضاً) 7: 1أع("ب في سلطانهآلاليس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها "الذي قال لتالميذه قبل صعوده   

 فكيف يحدد شهود يهوه وقت .)36: 24مت" (قوله إن ذلك اليوم ال يعرفه أحد، وال مالئكة اهللا في السماء إال أبي وحده
 !غير منظور لم يره أحد؟وكيف يثبتون ما قالوه عن مجئ ! ؟ السيد المسيحئمج

 : المسيح تسبقه عالمات لم تحدث حتى اآلنكذلك فإن مجئ  
 تويصنع أيا.. دعي إلهاً حتى أنه يجلس في هيكل اهللا كإلهُي كل ما ىاوم والمرتفع عل ضد المسيح المقئمنها مج -1

 ).2تس2(وعجائب بقوة الشيطان وبكل خديعة اإلثم في الهالكين 
 ).المسيح الدجال(    هذا الذي يسميه البعض 

 .)3: 2تس2( االرتداد أوالً وال يأتي المسيح إن لم يأِت -2
 ).11رؤ( سفر الرؤيا أنبأيليا وأخنوخ، حسبما مجيء إ: ويسبق مجيء المسيح -3
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 .)26، 25: 11رو(ويسبق مجيء المسيح، إيمان اليهود به  -4

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

لم الشمس، والقمر ال يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، ، تظوبعد ضيق تلك األيام" قال الرب وأخيراً -6
.." ينئذ تنوح جميع قبائل األرضحو. بن اإلنسان في السماءوحينئذ تظهر عالمة ا. موات تتزعزعوقوات الس

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

 )10( بدعة شـــــــهود یهــوه 

َدة قياَماتيؤِمنون بع  
  :مــتقدهمع 
 .اد شهود يهوهقعتإ توجد قيامة عامة في ال 
 ىكتاب الغن[  ألف سنةىبل هم يؤمنون بقيامة سماوية، وقيامة أرضية، وقيامة لألشرار حيث يعطون فرصة للتوبة ه 

 . ]370ص
 ).للقطيع الصغير( القيامة السماوية -أ 
 ).32: 12لو(سم من أخذوا هذا االلعلهم  
وينضم إليها . م1918 سنةىم واستمرت إل1914وقد بدأت سنة.  ألفاً فقط144 للمختارين، لشهود يهوه، يقوم فيهاىه 

وهذا القطيع الصغير ممن يقومون في هذه القيامة سوف يكونون الحكومة السماوية في السماء، . بقية شهود يهوه األحياء حالياً
 .هم وحدهم الحياة الروحيةوتكون ل] 315 صىب الغناكت[ ويكونون عشراءه 

أخذ جسداً جديداً ظهر . وأيضا السيد المسيح حسب عقيدتهم قام في جسد جديد(ويقولون إن القيامة تكون في أجساد جديدة 
 )!!به

 !!ويقولون إنه كما أعيد المسيح تكوينه في شخص المالك ميخائيل، كذلك هؤالء يعاد تكوينهم 
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 ) :اف اآلخرقيامة الخر( القيامة األرضية -ب 
 )...16: 10يو(ولعلهم أخذوا هذه التسمية من  
كن يقومون في أجسام مادية لين، ويروح إلى وهؤالء ال يغيرهم الرب. وهذه القيامة تمثل السواد األعظم من الناس 
 !! ألفا144ًـ األرض، ويحكمها من السماء المسيح والىتعيش عل
راهيم واسحق ويعقوب ورجال اإليمان الذين وردت أسماؤهم في ومن الذين يقومون هذه القيامة األرضية إب 

وبواسطتهم تؤسس حكومة بارة . ح األرض ممثلين شرعيين للمسيى هؤالء يخرجون ويصيرون رؤساء وحكاماً عل.)11عب(
 . األرضعلى

 ]400كتاب قيثارة اهللا ص [                                                     
.. ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويشربون منها. ن ويلدون في ظل حكومة الملكوتوهم يتزوجو 

 .ومنهم سيكون داود ودانيال واألنبياء ويوحنا المعمدان. ويخضعون األرض
 ]80 ، ص79الحياة األبدية ص إلى كتاب الحق الذي يقود                    [ 

  :يقولون في شرح نظريتهم هذه   
أن و.  األبدىإلويحقق بها وعده إلبراهيم أنه يسكنها . ىبل اهللا يطهرها، ويعدها للسكن. إن األرض لم يخلقها اهللا عبثاً 

 ...هذا هو غرض اهللا منذ البدء، وسيتحقق
 .، وال بسكانها الحاليينف ال تكون األرض بحالتها الحاضرةوسو 
 العاصمة، ىستطهر األرض من كل لوثة الخطية وتصير أورشليم هليوم األخير التي تأكل األشرار اوإنما نيران  

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

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

وتصبح األرض . وعما قريب سينهي يهوه كل النظام البشري الحاقد. ل اهللا هذه األرض فردوساً مجيداًوسيجع 
 .فردوسية

 ]113 إلى102الحياة األبدية من ص إلى كتاب الحق الذي يقود [              
 ] وكتب أخري لهم– 46 صىلإ 14، كتاب عالمات األزمنة من ص 82 ى إل76 كتاب المجيء الثاني من[ 

********** 
 .المجموعة الثالثة من الذين يقومون 
 .وهؤالء ليسوا من شهود يهوه، ولكنهم من الصالحين 
 .)في األلف الثاني(يقومون في القيامة الثانية  
 داود النبي ىحت و.  شهود يهوه ليسوا كلهم يدخلون السماءحتىو. الذين يدخلون السماء هم قلة – في عقيدتهم –وبهذا  

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

 .الذي حققه
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 :الرد عليهم 
 ... لم يذكر الكتاب هذه القيامات ونوعياتها-1 
قيامة الحياة،  إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات. الذين في القبور صوته جميع تأتي ساعة يسمع فيها"وإنما قال  

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

 )40 – 33: 12لو.." (ألولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين
 ! السماء؟ ألفاً لهم وحدهم سكنى144يهوه عن ما عالقة هذا الكالم، بما يذكره شهود  
وفي " "الذين يتنجسوا مع النساء ألنهم أطهار"، فهو عن ))4، 3: 14رؤ(الذين ورد ذكرهم في )  ألفا144ًـال(أما عن  
 .كما لم يكن الحديث عن القيامة. ولم يذكر أنهم من شهود يهوه. " لم يوجد غش، ألنهم بال عيب قدام عرش اهللاأقواهم

 12ثني عشر، من كل سبط  اإلفقد ذكر أنهم من أسباط إسرائيل" مه جباهالمختومين على) " ألفا144ًـال( أما عن  
اد واألرقام ، وكذلك األعد معنى رمزيولعل األسباط هنا لها!  هؤالء بشهود يهوه؟لفما عالقة ك) 8 – 4: 7رؤ(ألف مختوم 

 :اإلصحاح أنه ورد بعد ذلك في نفس على. حسب عادة الكتاب
ه من كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة، واقفون أمام وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعّد بعد ذلك نظرت،" 

: 7رؤ.." (وجميع المالئكة كانوا واقفين حول العرش.. العرش وأمام الحمل، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل
9 – 11. ( 

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

السماء بينما يحرم منها كبار اآلباء لى  إوحدهم هم الذين يدخلون ،ليس من المعقول أن شهود يهوه فقط -3 
 !!واألنبياء
 شخص من شهود يهوه، أنه سيكون في قيامة األموات أفضل من إبراهيم واسحق أليس من الغرور أن يظن أى 

وأن شهود يهوه )! 6: 3خر) (32: 22مت.." (سحق وإله يعقوباأنا إله إبراهيم وإله "ويعقوب، الذين قال الرب عنهم 
ويتمتعون بما ال يتمتع به داود النبي، ودانيال النبي، ويوحنا . لسماء بينما اآلباء واألنبياء سيسكنون األرضسيسكنون ا
 !!المعمدان
 أبطال ى اآلباء واألنبياء، وال عليمكن أن تنطبق علىال ) 16: 10يو(التي وردت في ) خرالخراف اآل( عبارة -4 

 ).11عب(اإليمان الذين وردت أسمائهم في 
فهل شهود يهوه هم القطيع . الف السنين قبل شهود يهوه وأمثالهماختارهم الرب وصاروا خاصته، منذ آإن أولئك قد ف 

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

 ) 4 – 2: 12كو2( الثالثةءقال عنه الكتاب إنه السما الفردوس -5 
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 ىإن التمتع الماد.  األرضىن الناس يمكن أن يحيوا حياة فردوسية علأ األرض، وىولم يقل أن الفردوس عل 
ما لم تره عين، ولم " يقول ىال يتفق مع تعليم الكتاب الذ ذكره شهود يهوه عن الحياة بعد الموت ى الذى واألرضىوالحس

 ).9: 2كو1" (هن بال إنسان، ما أعده اهللا للذين يحبوسمع به أذن، ولم يخطر علىت
 .لم يقل الكتاب إنه سيكون تناسل بعد القيامة من الموت -6 
 الرب في الرد على االصدوقيين لبل قا!! خر شهود يهوه عن الذين يقومون قيامة أرضية من الخراف اآلكما يدعى 

هذا عكس ما يقوله شهود و ) 30: 22مت" (ئكة اهللا في السماء كمالإنهم في القيامة ال يزوجون وال يتزوجون، بل يكونون"
 ..! سوف يعيشها أصحاب القيامة األرضية الحياة األسرية بعد القيامة التييهوه عن
 .يسكنها الناسرض سوف تتطهر بالنار و األوليس حقاً أن -7 
 ... بل ستزولىألنها سوف ال تتطهر وتعد للسكن 
 ).18: 5مت" ( أن تزول السماء واألرض، ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموسىإل"وهكذا قال الرب  
حل ن فيه تزول السماوات بضجيج، وتيالذ) " يوم القيامة العامةيأ(وقال القديس بطرس الرسول عن يوم الرب 

 ) 10: 3بط2" ( فيهايناصر محترقة، وتحترق األرض والمصنوعات التالع
والبحر ال يوجد .  مضتاى واألرض األولألن السماء األولى.  وأرضاً جديدةرايت سماء جديدة"وورد في سفر الرؤيا  
 ).1: 21رؤ" (فيما بعد
 . يسكنها األبرار، أمر مخالف لتعليم الكتابيإذن تطهير األرض بالنار لك 
 .ختراع من شهود يهوه لم يقل به أحد ا أيضاً القول بأن يوم القيامة هو ألف سنة، هو -8 
: 10مر( ء مستطاع عندهفكل شى. يقيم البشر أو لكي يدينهملف سنة، لكي  إلى أ ليس محتاجاً– جلت قدرته –فاهللا  

 ).29،  28: 5يو(يسمع جميع الذين في القبور صوته فيقومون : كما أن الكتاب يقول) 27
 !وأيضاً لم يقل الكتاب أن الذين فعلوا السيئات يقضون ألف سنة للتوبة -9 
بل يعلمنا الكتاب باستمرار أنه ال توجد توبة بعد ) 29: 5يو" (قيامة الدينونة إلى يقوم الذين فعلوا السيئات"بل قيل  
 ).27: 9عب" ( مرة ثم بعد ذلك الدينونة،ع للناس أن يموتواـوُض" لقد كتب. الموت

 أن الذين يريدون العبور من ههنا ال يقدرون وال حتى. بيننا وبينكم هوه عظيمة قد أثبتت" لغني لعازر إبراهيم أبوناوقد قال 
قدرون أن توحيث أمضي أنا، ال . تون في خطيتكمولليهود تموقال السيد المسيح ). 26: 16لو" (الذين من هناك يجتازون إلينا

 .لف سنة ليتوبوا إلى أالتوبة بعد القيامة غير مستطاعة كما أن الذين يريدون أن يتوبوا، ال يحتاجونإذن ) 21: 8يو" (تأتوا
فالكتاب علمنا أن الجميع . دم، هو فكر خاص من شهود يهوه ال نقبلهعدم قيامة البعض نهائياً، ومنهم آ كذلك -10 
 .يقومون

 ألبد أننا ألنه"وقد قال الكتاب) 33 – 31: 25مت(سيقفون على يساره لسيد المسيح، أو الذين  يمين اىسواء الذين سيقفون عل
ولم ) 10: 5كو2" (جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد منا ما كان بالجسد حسب ما صنع، خيراً كان أم شراً

 .يستثن أحداً
 ).43: 13مت" (ومن له أذنان للسمع فليسمع"
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 )11( یهــوه بدعة شـــــــهود 

 بفناء األشراريؤمنون شهود يهوه 
  بفناء الشيطان وجنوده،

 دم ومجيع اخلطاة وفناء آ
  :مــمعتقده 
 إلى إنما تشير) 10: 20رؤ" (عبارة بحيرة النار والكبريت"ن إن ويقولو) 46: 25مت(هم ال يؤمنون بالعذاب األبدي  
 .الفناء إلى أيضاًإنما تشير ) 28: 10مت(كلمة جهنم وكذلك . الفناء

 :ونذكر منها كمثال. وهذا ما يكررونه في كتبهم 
 : يقولون127ص] ليكن اهللا صادقاً[ففي كتابهم  
كال ألنه تعمد األخطاء، وحكم عليه بالجزاء حكماً مبرماً "دم حظ بين المفديين؟ ويجيبون على هذا السؤال هل آل" 

 .فمات وصار في حكم الفناء
ومن كان مثله ليس له فدية .  حس وال شعورى عيناه النور، ولن يحصل علإلى الحياة، ولن ترىدم آوهكذا لن يعود  

 ".وال عوض
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 دم آخلصت أبانا : دم، كما نقول في قطع صالة باكرطبعاً ضد عقيدتنا في خالص أبينا آوهذا  
 : يقولون71ص] ليكن اهللا صادقاً[وفي نفس الكتاب 

 مسمع المنقادين ى تلفظ بها عليية الحكم التآوهذا ما أكده لنا المسيح في . التامالشيطان فهو الفناء وأما مصير " 
 ).41 :25مت" (ة إلبليس ومالئكتهّدالنار األبدية المَع إلى ذهبوا عني يا مالعينا: "ن والواقعين في شباكهابروح الشيط

 ... الفناءهىوهم يدعون أن النار األبدية  
 يكون كالحيوان يموت نفساً وجسداً – حينما يموت–، وأن اإلنسانم خلود النفسذلك عقيدتهم في عد 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 ى الناس األشرار من الموت، لكي يعيدهم مرة أخرمن غير المعقول ان يقيم اهللا -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 امتصتهم األرض، والذين أكلتهم الوحوش، والذين تحولولذين حرقوا بالنار، والذين اوا
 !ما الحكمة إذن من قيامتهم؟! هل هذا معقول؟!! الفناء إلى وبعد ذلك يدفعهم

 .الكتابأما إن كان األشرار ال يقومون، فهذا ضد تعليم 
مة الحياة، قيا إلى فيخرج الذين فعلوا الصالحات. فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته".. إذ يقول 

 .الصالحون واألشرار: إذن سيقوم الكل. )29 ، 28: 5يو" (قيامة الدينونة إلى والذين عملوا السيئات
 .يجتمع أمامه جميع الشعوب"  السيد المسيح، إذعن الدينونة العامة في مجئ) 46 – 31: 25مت(إثبات أخر ورد في 

ثم يقول الملك ". "ف عن يمينه والجداء عن يسارهفيقيم الخرا. ءفيميز بعضهم عن بعض، كما يميز الراعي الخراف من الجدا
اذهبوا : ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار" ..يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم إلى تعالوا: للذين عن يمينه
 ".حياة أبدية إلى ب أبدي، واألبرارعذا إلى فيمضي هؤالء.." النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكته إلى عني يا مالعين

 .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 السليماموا لكي يأخذوا جزاءهم عقوبة علىأما أن يق
 ىوهذا ضد الحكم بالفناء الذي يتساو.  أن الرب في القيامة سيجازي كل واحد حسب أعمالهىنية ه النقطة الثا-2
 .فيه الجميع

نه البد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد منا ما كان بالجسد، بحسب ما أل"يقول الكتاب المقدس 
 )10: 5كو2" (صنع خيراً كان أم شراً

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

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

كيف يتساوي الطماع والشتام والسكير، مع قاتل النفس، مع السفاح الذي قتل الكثيرين، مع إبليس وضد المسيح 
 !وهل في هذا عدل إلهي؟! عرون فيها باي ألم؟ الفناء، ال يشى؟ كلهم في عقوبة واحدة ه...والوحش والنبي الكذاب

********** 
 :لمنا السيد المسيح أن هناك تفاوتاً في العقوبات فليست متساوية لقد َع-3

ألنه لو . ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا: فيقول في توبيخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته ولم تتب
ولكن أقول لكم إن صور وصيدا تكون . وعة فيكما، لتابتا قديماً في المسموح والرماد في صور وصيدا القوات المصنتنعُص

 ).22 -20: 11مت" ( يوم الدين مما لكمالهما حالة أكثر احتماالً
كما أن عبارة . وهو عقوبة واحدة للكلوهذا ضد القول بالفناء .  تعني تفاوتاً في العقوبة"حالة أكثر احتماالً"وعبارة 

 . عذاب متفاوتىاال تدل علأكثر احتم
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، وال  ىوهذا ضد عقوبة الفناء التي ه.  يصعب احتمالهاىحتمل، أكثر من حالة أخرإذن هناك حالة يمكن أن تُ
 .خرآيوجد فيها احتمال 

 ! عادي؟ئكيف تكون عقوبته كعقوبة أي خاط:  هنا ونقول عن الشيطان-4
ات آيبرتداد العام بكل قوة و اإلى الفساد، والذي يساعد علىالوثنية وإل إلى  العالم كله، ودفع العالمىالشيطان الذي أغو

 يوقع الناس في ىحت" إلهاً ى كل ما يدعىد بها المقاوم والمرتفع عل يزَوثم في الهالكين،وعجائب كاذبة وبكل خديعة اإل
 فيه مع أي خاطئ، وال ى الفناء، يتساوى ه–ههود يهوش حسب تعليم –هذا الشيطان أتكون عقوبته) 10 – 3تس122(رتداد اإل

 !!يحس في فنائه أي ألم أو عذاب
الشيطان الذي قاوم ملكوت اهللا ). 12: 2أر" (ري جداً يقول الربحقاً، أبهتي أيتها السماوات من هذا، وأقشعري، وتحي  

الشيطان هذا ستكون عقوبته مثل سارق ). 8: 20رؤ" (والذي عندما ُيحّل من سجنه ليضل األمم. بكل عنف، وال يزال يقاومه
 !!أو زان، ويفنى بدون عقوبة، او عقوبته ان يفنى

.  طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذابوإبليس الذي كان يضلهم،"ين قول الكتاب أإذن 
 ).10: 20رؤ" (بدينأبد اآل إلى وسيعذبون نهاراً وليالً

 .ألنه ال حس وال شعور في الفناء. ي عذابأ، ال يحس في فنائه بىن الذي يفنأل. وواضح أن العذاب عكس الفناء
 بنهار يمر عليه أو ليل، في ىما في الفناء، فال يحس من يفن أ.العذابستمرارية اتعني  .."سيعذبون نهاراً وليالً "وعبارة 
 .عذاب

 .في مواضع كثيرة من الكتاب كعقوبة لألشرار) عذاب( وقد تكررت عبارة -5
وكما قيل عن كل من يسجد ". حياة أبدية إلى عذاب أبدي، واألبرار إلى فيمضي هؤالء): "46: 5مت(كما ورد في 

أبد  إلى ويصعد دخان عذابهم. ذب بنار وكبريت أمام المالئكة والقديسين وأمام الحملعيللوحش وصورته إنه 
 )11، 10: 14رؤ" (وال تكون راحة نهاراً وليالً. األبدين
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 .ال تتفق مع الفناء" ال تكون راحة" وعبارة 
 .، وانعدم وجوده تماماً، يحس بعدم راحةىفهل الذي فن

جل قساوتك وقلبك غير التائب، تذخر لنفسك غضباً أولكنك من : وبة األشرار مشابهة في عقىكذلك قيلت عبارة أخر
 كل نفس ىفي يوم الغضب واستعالن دينونة اهللا العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله شدة وضيق عل

 .)9 – 5: 2رؤ.." (يفعل الشر
 ال تنفق مع الفناء"  كل نفسىشدة وضيق عل"وعبارة 

 . وجوده وشعورهىلقد أنته. د بشدة وال ضيقففي الفناء ال يشعر أح
ثم، من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي اإل  الرب للدينونة يرسل ابن اإلنسان مالئكته، فيجمعونئ قيل أيضا في مج-6

 ).42، 41: 13مت" ( هناك يكون البكاء وصرير االسنان.تون النارأويطرحونهم في 
 .إنه قد أنعدم وجوده.  ال يبكي، وال يصر بأسنانه ندماً أو رعباىفالذي يفن. اءفالبكاء وصرير األسنلن ال يتفقان مع الفن
يا إبراهيم، إرحمني وارسل :  وقالىوناد..رفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب" كذلك قيل في قصة غني لعازر إنه

 ).24 ،23: 16لو" ( عذب في هذا اللهيبد لساني، ألني ُمصبعه بماء ويبّرإلعازر ليبل طرف 
 ! قطرة ماء يبرد بها لسانه وهو معذب؟ىلإ، يحتاج ىفهل الذي فن

********** 
 .ر تتعارض مع الفناءويات الكتاب المقدس، تتضح أمآمما أوردناه من 

 من احتماالً أكثر كل نفس والبكاء وصرير األسنان، وحالة ىالعذاب، وعدم الراحة نهاراً وليالً، والشدة والضيق عل
 .كالم غير منطقي بال شك!  وجوده؟ى وانتهىفهل يحدث هذا كله لمن فن..  والنار األبدية..حالة أخري

 شخصي ضد أقوال رأي، فهو ، وكذلك كلمة جهنمالفناء إلى أما قول شهود يهوه بأن بحيرة النار والكبريت إنما تشير
 .وتعليم الكتاب

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

 ).32: 15كو1" (لنأكل ونشرب، ألننا غداً نموت"كما كان األبيقوريون يقولون . بشهواتهم
 . وال ننسي أن الفناء مبدأ إلحادي-8
 .ة األخرىن بخلود النفس وال بالحيا به الملحدون الذين ال يؤمنوىناد

 . للصالحينىعطى منحة ت غير أنهم يرون أن الخلود ه. الرغم من إيمانهم باهللا يؤمن شهود يهوه بخلود النفس، علىوكذلك ال
 .وبالتالي فاألشرار ال خلود لهم

********** 
 . وفكرة الفناء أيضاً تشجع المنتحرين-9

ل للنفس يحاسبون عليها بعد الموت ولهم بانتحارهم ال يتخلصون نتحار جريمة قتأساس أن اإل ىنتحار علفإننا نمنعهم من اإل
 فإنهم ، الفناءىلعقوبة هافإن كانت .  في األبدية،من العذاب الذي يشعرون به في الدنيا، إذا ينتظرهم عذاب أشد بعد الموت

 !!خرةنيا واآلدسيقنعون أنفسهم بأنهم باألنتحار يستريحون من التعب في ال
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 شهود يهوه ال يعتقدون خبلود النفس
 بتدعها إبليسإيقولون إن خلود النفس كذبة 

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

بد، كال، األ إلى وأما نفسه فلن تموت، بل تظل حية شاعرةإن اهللا لم يقصد موت المجرم موتاً شكلياً، فينحل جسده، 
 ".فقالت الحية للمرأة لن تموتا) "4 ،3تكوين( كما تقرأ في هذا المعني السخيف لم يخطر إال ببال إبليسإن 

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 ..واألجيال ممر القرون ىناس عل من البدء وأستعلمها لخدع الابتدعها 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
 .الجسد وتموت معهالنفس ال تتميز عن 

" كذاب وأبو الكذاب" التي أبتدعها لوسيفر، والتي ألجلها نال لقبه التاريخي الشهير ى الكذبة األولىهذه ه" لن تموتا: "وقالوا
 .)44: 8يو(

  :70وقالوا في نفس الكتاب من ص
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 أن اإلنسان ىدوا أقل دليل علولم يج..  أنواع الحيوانىالقول بأن اإلنسان أرق إلى أفضت أبحاث العلماء والجراحين" 
 . نقيض ذلك يقولون بأن لكل إنسان نفساً خالدةىين فعلدأما رجال ال. حائز صفة الخلود، وال أن فيه نفساً خالدة

********** 
  :87ويقولون في نفس الكتاب ص

 "واالنحاللالنفس البشرية تقبل الموت "
********** 

 :333ص] ليكن اهللا صادقاً[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  المسيحئاألموات قبل مجلم يقم أحد من الرجال األمناء المخلصين هللا من بين " :يقولون) 334(وفي ص
والكتاب المقدس يؤكد لنا أنهم من ساعة موتهم راقدون في قبورهم . كما أنهم لم يكونوا يعتقدون بخلود النفس الذاتي. األرض

 .أن يحين زمان يقظتهم المعين من اهللا إلى بال وعي وال شعور
 ".هذا اليوم إلى  وقبره عندنا. اآلباء مات ودفنداود رئيس"بأن ): 14: 2أع(ويستدلون بقول بطرس الرسول في 

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

 : يقولون94ص] المصالحة[وفي كتابهم 
 العظيم عند أول لحظة خلقه فيها، فال يكون من المعقول أن يجعل اهللا ابنهل إن كان اهللا لم يمنح الخلود لمخلوقه األو"

 .(!!)اإلنسان مخلوقاً خالداً
 أن اإلنسان فيستدلون بذلك على" لمائت عدم موتيلبس ا): "54 ،53: 15كو1( قول الرسول في  ويعتمدون على

 ].82ليكن اهللا صادقاً ص . [ مائت أي غير خالد
 ).4: 18حز" (تموت ئالنفس التي تخط" قول الكتاب ىويعتمدون عل. "ية تقول إن النفس ال تموتآال توجد "ويقولون 

 :  بدعتهمىالرد عل
 .وال يذكرون الروح منفصلة عن الجسد.  بين النفس والجسداإلنسانمشكلة شهود يهوه أنهم ال يميزون في     

 ". يحين زمان يقظتهمأن إلى بال وعي وال شعورمن ساعة موتهم راقدون في قبورهم "لذلك ينادون بأن الناس 
 .بينما الكتاب المقدس يميز في اإلنسان بين النفس والجسد والروح

ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بال لوم عند . وإله السالم نفسه يقدسكم بالتمام) "23: 5تس1(وهكذا ورد في 
 ". ربنا يسوع المسيحئمج

فماذا عن الروح؟ . ولكن اإلنسان ليس مجرد جسد. يكون في القبر بال وعي وال شعورحقاً إن الجسد حينما يموت، 
 :ب في سفر الجامعة عن موت اإلنسانيقول الكتا
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 ).7: 12جا" (اهللا الذي أعطاها إلى  وترجع الروح.األرض كم كان إلى يرجع التراب"  
 . األرض إلى  من التراب يرجع بينما الجسد الذي.اهللا عند موت اإلنسان إلى إذن هناك روح ترجع

 إلى فهذا عن الجسد فقط الذي يعود) 19: 3تك" (وإلي التراب تعودألنك تراب، " بقول الرب آلدم استداللهمأما 
 .التراب

نفخ في أنفه نسمة "فبعد أن خلقه اهللا من التراب، يقول الكتاب إن اهللا .  ليس مجرد تراب– كما قلنا–ولكن اإلنسان
 .)7: 2تك" (م نفساً حيةدآحياة، 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 أرقىأما قولهم إن العلماء والجراحين 

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

إن موت ) 20 ،19: 3جا( ورد في ايستدلوا ممكما يحاول شهود يهوه أن ! تماماً حينما يموت؟أيقولون أنه كحيوان 
ألن . وليس عن الروح اإلنسانية" التراب كالهما إلى يعود"، إذ جهة ما يحدث فقط للجسدفهذا من . 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. "إنه مات ودفن وقبره موجود عندنا" داود النبي  قول بطرس الرسول عن موتاقتباسهمأما عن 
 .اهللا الذي أعطاها إلى ، رجعتأما روحه ففي الفردوس. فقط

********** 
 ى يتناقض مع قول الكتاب خلق اإلنسان على في النوع،ماماً مجرد حيوان ولكن أرققولهم إن اإلنسان كالبهيمة ت

 .صورته وشبهه
 طير ى سمك البحر وعلى كشبهنا، فيتسلطون علاوقال اهللا نعمل اإلنسان علي صورتن"فر التكوين في سوهكذا ورد 

 خلقهم وباركهم اهللا وقال لهم وأنثيذكراً .  صورة اهللا خلقهى صورته، علىفخلق اهللا اإلنسان عل...  البهائمىالسماء وعل
 ).28 – 26: 1تك.." (أثمروا وأمالوا األرض وأخضعوها

 صورة اهللا ىفهل البهائم خلقت عل. ل إن اإلنسان الذي هو صورة اهللا وشبهه، هو مثل البهيمة تماماًقافكيف ُي
وهل اهللا باركها و أعطاها السلطة التي . حاشا! ؟!فهل البهائم خُلقت على صورة اهللا وشبهه. ،هو مثل البهيمة تماماًوشبهه

 !أعطيت لإلنسان ؟
هيمة؟ في أشياء كثيرة لعل في مقدمتها الروح العاقلة الناطقة التي علي نسان عن البإذن في أي شيء يختلف اإل

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

 ! المسيحئأما قولهم إنه لم يقم أحد من األموات قبل مج
 : الكتاب ثالثة أمثلة عن أموات قامواى األقل يروىفطبعاً عل    

 إلى فرجعت نفس الولد"يليا النبي ويقول الكتاب في ذلك أقامه من الموت إالذي بن أرملة صرفة صيدا امنهم  -1
 .فهنا تمييز بين النفس والجسد، وقام الطفل من الموت) 22 : 17مل1" (جوفه فعاش
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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" (بع مرات ثم فتح الصبي عينيهالطفل س

"  رجليه، عاش وقام علىفلما نزل الرجل ومس عظام أليشع. طرحوه في قبر أليشع"الميت الذي : المثل الثالث -3
 .)21: 13مل2(

 . المسيحئوهذه األمثلة الثالثة ضد قول شهود يهوه إنه لم يقم أحد من األموات قبل مج
 .نضيف بأنه قام ثالثة من األموات بواسطة السيد المسيح وإثنان بواسطة القديس بطرس والقديس بولسكذلك 

********** 
 إلى فقد تعود. د وخروج النفس ال يعني موت النفس أن الموت مجرد خروج النفس من الجسىواألدلة كثيرة عل

 .الجسد
 )18: 35تك .." (وكان عن خروج نفسها"قيل عن موت راحيل 

ال "أن القديس بولس الذي أقامه، قال للناس ) 9: 20أع" (مل ميتاًوُح"وقيل عن الشاب افتيخوس الذي سقط من الطاقة 
 . وهذا تمييز للنفس عن الجسد.)10: 20أع" (تضطربوا ألن نفسه فيه

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

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

 )59: 7أع" (أيها الرب يسوع، اقبل روحي"، قال طفانوسوفي استشهاد القديس أس
 .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
 .التجلي

ولم تكن .  سنة14 قبل السيد المسيح بحوالي  ماتىبينما موس) 3: 17مت) (4: 9رم(وكان هو وإيليا يتكلمان معه 
 . جبل التجليى تتكلم مع الرب يسوع علنفسه قد ماتت، بل هى

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

، وطلب من أبينا إبراهيم أن يرسل لعازر إليه، ورَد عليه أبونا  حضن أبينا إبراهيم لعازر فيى رأ–بعد موته-الغني
 ) 25 – 22: 16لو(  خيراته في حياتهى، بينما هو استوفىيتعزإبراهيم بأن لعازر اآلن 

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

 ).29: 22مت(
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 )13( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 داًَسان ميوت كله نفساً وَجيعتقدون أن اإلنَس
 ةتامـَيوم قي إىل عد املوت ال حيس وال يدركَبو

 :مــتقده معَىد علَرـال
 . ننتابع الرد عليهمواآلن .بقشرحنا معتقدهم في المقال السا

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

" المعلم األعظم" وضد تعليم السيد المسيح الذي يدعونه  أن تعليمهم هذا ضد الكتاب المقدس،ىومما يدل عل -2
. :بل اهللا القائلأفما قرأتم ما قيل لكم من ِق" عقيدة الصدوقيين المماثلة وأفحمهم بقوله ى علأن السيد المسيح رَد" وأعظم إنسان"

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

ومن أمثلة ذلك . ومع ذلك ال تزال نفوسهم حية تدرك وتتكلم وتسمع.  أن هناك من ماتواى وفي سفر الرؤيا نر-3
تلوا من أجل كلمة نفوس الذين قُولما فتح الختم الخامس، رأيت تحت المذبح "): 11 -9: 6رؤ(قول القديس يوحنا الرائي في 

 أيها السيد القدوس والحق ال تقضي لنا  متىحتى: وصرخوا بصوت عظيم قائلين. 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

 ".قتلوا مثلهمقاؤهم وأخوتهم أيضاً العتيدين أن ُيرف
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واهللا يرد عليهم ويطلب .  نفوسهم حية تدرك، وتصرخ بصوت عظيم وتطلب حقهالالتزاومع ذلك . هؤالء قد قتلوا وماتوا
نها تحس وأ!  شهود يهوه أن النفوس ال تموت بموت األجسادىأليس هذا رداً واضحاً عل. وهم يقتنعون بذلك. االنتظارإليهم 

 .وتدرك وتتكلم وتسمع، بعكس تعليم شهود يهوه
ورأيت . ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً) "4: 20رؤ(إذ يقول الرائي في .  مثال أخر في سفر الرؤيا-4

 ىة علجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اهللا، والذين لم يسجدوا للوحش وال لصورته، ولم يقبلوا السمأالذين قتلوا من نفوس 
 .إذن كل هذه النفوس لم تمت وينتهي األمر". فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة.  أيديهمىم وعلهجباه

وبعد أن .  األرض يقوم حي، واآلخر علىوأما أنا فقد علمت أن وليّي" من سفر أيوب حيث يقول ى نقطة أخر-5
بدون  – وإذا به .رق أيوب ويميز بين النفس والجسد هنا يف.)26، 25: 19أي.." ( اهللاى جلدي هذا، وبدون جسدي أرىيفن

 . 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 أقسس أهل إلى  وفي رسالة بولس الرسول-6

يوم القيامة  إلى ولم يقل الكتاب إنه انتظر. ءالعال إلى الفردوس، إذا صعد إلى نفس وأدخلهاوأخذ تلك ال. ، وسبي سبياًىالسفل
 . يرد تلك النفوسىحت

يقول إنها " النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع"إذ يتكلم القديس بولس الرسول عن ) 10: 1تي2( وفي -7
 ".، وأنار الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل الموتأبطل بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي اآلنأظهرت "

 .هنا يتكلم عن الخلود وإبطال الموت بالنعمة
وسمعت ): "4 -2: 14رؤ( فيقول في همأر سفر الرؤيا يتحدث عن الذين يترنمون بترنيمة جديدة، وقد أن بل -8

العرش وأمام األربعة حيوانات أمام وهم يترنمون كترنيمة جديدة . صوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثارتهم
هؤالء هم  .شتروا من األرضأولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إال المئة واألربعة واألربعون ألفاً الذين ). القسوس(والشيوخ 

 ". أطهارألنهمالذين لم يتجسوا مع النساء 
"  تموتئ هىالنفس التي تخط" )4: 18حز( أما محاولتهم إثبات موت النفس مما ورد في سفر حزقيال النبي في -9

 في إن نفس الجسد هى"كما قيل في سفر الآلويين ) Soul( العنصر الذي يعطي الحياة للجسد ىفليس المقصود هنا النفس بمعن
 . أن اإلنسان يموت وتخرج نفسه منه، حينما يسفك دمهىبمعن) 1: 17ال" (الدم

 .اإلنسان كله) 4: 18حز(بل المقصود بكلمة نفس في 
 .ي اإلنسان كله يحكم عليه كله بالموت في حالة الخطيةأ

 .ىواألدلة كثيرة علي أن كلمة النفس تعني أحياناً اإلنسان كله، كما سنر
: 12خر" (قطع تلك النفس من شعبهاكل من يأكل مختمراً، تُ"قول الكتاب عن أسبوع الفطير الذي يبدأ بالفصح  

   .هذا غير ممكن عملياً فSoul فالمقصود هنا قطع النفس بمعنى) 19
 . كلهلإلنسانأي قاتل  "كل من يبغض أخاه، فهو قاتل نفس) "15: 3يو1(قول الكتاب في  
: 2أع" (ف نفسآال وانضم في ذلك اليوم نحو ثالثة عتمدواأ"كذلك ما ورد في سفر األعمال عن يوم الخمسين  

 .الف شخصاًآأي أنضم ثالثة ) 41
: 27أع" ( وستة وسبعيننئتيمكنا في السفينة جميع األنفس "نوا معه في السفينة أيضاً يقول القديس بولس عمن كا 

 .يقصد بذلك عدد األشخاص طبعاً وليس األرواح) 37
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، الذي فيه بنىإذ كان الفلك ُي"وبنفس المعني حينما يتحدث بطرس الرسول عن الذين خلصوا في الفلك، يقول  
 . وليس األرواحصاألشخا: فالمقصود هنا بكلمة أنفس) 20: 3بط1" (خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء

 وهنا المقصود األشخاص وليس مجرد .)27: 46تك" (جميع النفوس ست وسبعون نفساً" يقول الكتاب أيضا 
 .نفوسهم

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

وليس موت .  هو يموتئأي اإلنسان الذي يخط"  تموتئ هىالنفس التي تخط"تب في سفر حزقيال  كُوبهذا المعنى
 .النفس بمفهوم شهود يهوه

 .ر عنها بكلمة النفسوالروح أحياناً يعب.  روحه حيةىفالموت هو طبيعة الجسد ولكنه حينما يموت تبق
 .والسيد المسيح ميز بين النفس والجسد

 وواضح .)28: 10مت" (ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس ال يقدرون أن يقتلوها"وذلك في قوله  
  إلىوهكذا يتابع الرب في التمييز بينهما. وواضح التمييز بينهما.  النفس ال تموت بموت الجسدأن اآليةمن هذه 
ولكن شهود يهوه ال يميزون ".  خافوا من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنمىبل بالحر"أن يقول 

 .بين النفس والجسد
وقول القديس بولس ) 41: 26مت" (الروح نشيط، أما الجسد فضعيف"وهذا التمييز يظهر من قول المسيح  
 الذين هم في ى علاآلن من الدينونة ئال ش"وأيضاً قوله ) 16: 5غل( "اسلكوا بالروح، فال تكملوا شهوة الجسد"

 ).1: 8رو" (المسيح يسوع السالكين ليس حسب بل حسب الروح
 ).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: 7اع" (أيها الرب يسوع اقبل روحي"كما قال القديس اسطفانوس الشماس األول عند استشهاده 
" اح جميع البشرإله أرو"وقيل عن الرب إنه ) 46: 23لو" (يا أبتاه، في يديك استودع روحي"نفسه قال وهو على الصليب 

. المولود من الروح، روح هو"وقال الرب لنيقوديموس . )9: 12عب(في " رواحأبي األ "أيضاكما سمي ) 16: 27عدد(
وليس كما يعلم شهود . وحدها، كما ميز بينها وبين الجسد فتكلم هنا عن الروح .)6 : 3يو" (والمولود من الجسد، هو جسد

 الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو اهتمامآلن "الجسد وفي هذا التمييز يقول الرسول  ال تمييز بين الروح وبأنهيهوه، 
  ).6: 8رو" (حياة
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 )14( بدعة شـــــــهود یهــوه 

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

 
 : يسمونها1950ئة بدأت سنة هذه الترجمة الخاط

The New World Translation of the Holy Scriptures 
عض ب ترجمة محرفة تحريفاً سيئاً جداً لوهى. وتوجد بالعربية وباإلنجليزية. أي ترجمة العالم الجديد للكتب المقدسة

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

ض ع هذه الترجمة المحرفة، وإنما أيضاً لهم تفسيرات لبىوليست أخطاء شهود يهوه تجاه الكتاب المقدس قاصرة عل
 .. وتأمالت كثيرة في الكتاب،شعياء ودانيال ورسالة يعقوب وسفر الرؤياأأسفار الكتاب المقدس مثل 

ية معينة في وحينما تذكر لهم آ. رمزية، وأحياناً الطريقة الحرفيةأحياناً يستخدمون الطريقة ال: يقة التفسير عندهموطر
خر بغير تركيز آ إلى ية أخري يظنون أنها تتعارض مع تلك اآلية، وينتقلون من موضوعآحوارك، قد يهربون منها بذكر 

 .بطريقة مملة
********** 

  .)7: 5يو1(فهم حذفهم اآلية ومن أشهر أمثلة تحري
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وهؤالء الثالثة هم . ب والكلمة والروح القدساآل: 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 

 . في اشهر ترجمات الكتاب المقدس موجودةىه
 . اعتراضهم هذا فيما سبقىوقد رددنا عل

********** 
 )1: 1يو(فوها ومن أشهر اآليات التي حّر

 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 هولتي وردت عن الهوت المسيح ولكن ية الحاالت ما أكثر اآليات اآ ىوعل

   هل هو إله حقيقي أم ال؟
وكيف ! وإن لم يكن إلهاً حقيقياً، فكيف كان هو الخالق؟. إلهاً حقيقياً يكون شهود يهوه قد وقعوا في تعدد اآللهةإن كان 

 ).هوت المسيحال: أنظر كتابنا)  (3: 1يو" (كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان"
 إلى  الكل إلهاً مباركاًالكائن 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 يكونأنا هو قلبي لم يصور إله،"  فكيف نفسر قول اهللا في سفر أشعياء النبي،وإن كان إلهاً وليس اهللا
 .سمهمإ وقال ذلك في نفس اإلصحاح، وفي نفس الفقرة التي أخذ منها شهود يهوه .)10: 43أش(

   .)28: 20أع(من اآليات األخرى التي يحرفها شهود يهوه 
دس احترزوا إذن ألنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم فيها الروح الق"فسس أوفيها يقول القديس بولس الرسول لشيوخ 

ما ال يعتقده وهذا .  إذن البد أن يكون قد تجسد وصلبومادام اهللا اقتناها بدمه" وا كنيسة اهللا التي اقتناها بدمهأساقفة، لترع
 : اهللا فيحرفون اآلية هكذاىلشهود يهوه بالنسبة إ

" بنهلتي اشتراها بدم اوا جماعة اهللا 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 own            يقولون                          

 .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(
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 !!ية واحدةآأنظروا كم من التحريفات ارتكبوها في 
********** 

 .)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 ". هية جسدياًوليس حسب المسيح، ألنه فيه يسكن كل ملء الصفة اإلل..  ":فإنهم يحرفون هذه اآلية هكذا

 .وباإلنجليزية". كل ملء الصفة اإللهية" 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  ما معني ملء الصفة اإللهية                     

األزلي، الخالق، غير المحدود، الموجود في كل مكان، :  أنهحده وهىهللا واالحظوا 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
 ".ألنه فيه سر أن يحل كل الملء"التي ورد فيها 

 : وباإلنجليزية.ألنه فيه استحسن اهللا أن يسكن كل الملء"وترجموها هكذا 
          “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[  التي حرفوها المشهورةومن اآليات
وهذه اآلية تثبت أن نفس اللص ظلت ". اليوم تكون معي في الفردوس"فيها قول السيد المسيح للص على الصليب و

 .حية بعد موته والتقت بالسيد الرب في نفس اليوم في الفردوس
ستكون معي في : فقال له الحق أقول لك اليوم"ون بخلود النفس، لذلك حرفوها هكذا وألن شهود يهوه ال يؤمن

 :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” 

 :ق جانبي وهوومع ذلك لنا تعلي
 مائي؟فردوس أرضي أم س: ردوس هو المقصودأي ف

البية البشر سيعيشون في ألنهم يؤمنون أن غ. فهل اللص سيكون في الفردوس األرضي، أم مع الرب في السماء
 . األرض، بينما الرب يسوع يكون في السماءفردوس على

 ).28، 26: 26مت: (ومن اآليات التي يحرفون ترجمتها
 :يالرب للتالميذ في ليلة العشاء السّر قول ىوه

لذلك ترجموا . وألنهم ال يؤمنون بسر األفخارستيا" هذا هو دمي الذي للعهد الجديد..  هذا هو جسديلواخذوا ك"
 :اآليتين هكذا

 :وباإلنجليزية.." فإن هذا يمثل دمي. أشربوا منها كلكم.. خذوا كلوا هذا يمثل جسدي"
          “ Take eat. This means my body.. Drink out o it .. for this means my blood” 
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 . من العربيةشئالترجمة اإلنجليزية أخف بعض ال
********** 

 كلوا هذا خذوا"حيث أورد الرسول قول الرب ) 25 ، 24: 11كو1(في) لنفس الغرض(ونفس التحريف في الترجمة 
 .ترجموها هكذاف".  للعهد الجديد بدميهذه الكأس هى.. 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” 

 ):29 ، 27: 11كو1(الوا فيفق.  الرغم من ذلك، ففي الكالم عن التناول بدون استحقاق، ذكروا الجسد والدمىولكنهم عل
 يأكلألن من .. جسد الرب ودمه إلى إذن أي من يأكل الرغيف أو يشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مذنباً"

 :وباإلنجليزية". ويشرب، يأكل ويشرب دينونة لنفسه، إذ لم يميز الجسد
   “.. 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(كذلك حرفوا ما ورد في 
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 العذاب ألبدي، ويرون أن عقوبة األشرار هىبالعذاب ا
  ".حياة أبدية إلى واألبرار. قطع أبدي إلى فيذهب هؤالء"

 :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 
 إلى الكتاب يقول عن الشيطان والوحش والنبي الكذاب إنهم طرحوا في بحيرة النار والكبريت، وسيعذبون نهاراً وليالً

 .أبد اآلبدين
 حيث الوحش والنبي وطرح إبليس الذي كان يضلهم في بحيرة النار والكبريت،"وقد ترجموها بغير تحريف هكذا 

تهم بفناء الشيطان اوطبعاً العذاب نهاراً وليالً ال يتفق مع مناد". أبد اآلبدين إلى وسيعذبون نهاراً وليالً. الدجال كالهما
 :وفي الترجمة اإلنجليزية!! واألشرار

   “And they will be tormented day and night for ever and ever”. 
فكيف يتفق هذا مع العذاب . تعني الموت الثاني أي الفناء في عقيدتهم) بحيرة النار والكبريت(ا يقولون إن وإن كان
في ترجمة معدلة فيما المحرفة؟ وربما يحاولون تصحيحها  من ترجمتهم اآليةهل فلتت هذه ! ؟اآلبدينابد  إلى نهاراً وليالً

 !!بعد
 .)42: 13مت(ربما فلت منهم أيضاً ما ورد في 

 " البكاء وصرير األسنان"وطبعاً ."البكاء وصرير األسنان"هناك يكون . يرمونهم في أتون النار"ا هكذا حيث ترجموه
  ..!  ال يبكيىفالذي يفن. ال يتفقان مع عقيدتهم في فناء األشرار
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 )15( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 َيَرون أن كُل األَديان وكُل الكنائس
 ان من َعمل الشيطهَى

 وحيّرفون كلمة كنيسة يف
 كتاباهتم املزّوة للكتاب املقَدس

. لكن يمكن أن تكون لهم قاعة لدراسة الكتاب المقدس . االسمهم ال يبنون ألنفسهم كنائس ، وال يستخدمون هذا 
 The New world translation of the holy scriptures   ": كنائس في ترجمتهم المعروفة باسم العالم الجديد للكتاب المقدسةويحرفون كلمة كنيسة أو كلم

 .وفي هذا المقال سنورد أمثلة لهذا التحريف في الترجمة
وإن لم يسمع للكنيسة، فليكن عندك كالوثني و . إن لم يسمع منهم فقل للكنيسة"  قال السيد المسيح في مجال العتاب -1

 )17: 18مت" (العشار
وإن لم يسمع للجماعة أيضاً، فليكن عندك كاألممي وجابي . ع لهما فقل للجماعةإن لم يسم"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” 
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 ).كنيسة(بدالً من كلمة ) جماعة(فيضعون كلمة 
 .Church بدالً من Congregationوفي اإلنجليزية كلمة 

********** 
 هذا الصخر ىيترجمونها عل) 18: 16مت" (ى هذه الصخرة أبني كنيستيعل"ح ي وبالمثل في قول السيد المس-2

 On this rock – mass I will build my congergation   " بني جماعتيأس

الكنيسة الذين  إلى وكان الرب كل يوم يضم" وفي حديث الكتاب عن الرسل والشعب بعد يوم الخمسين قيل -3 
 ).47: 2أع" (يخلصون

 Jehovah continued to Join to them“ وه يومياً يضم إليهم الذين يخلصونأستمر يه"هذه اآلية ترجموها هكذا 

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

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

 ).22 : 11أع(، ) 1: 8أع(بالمثل  

 .فماذا عن الكنيسة كمبنى. المؤمنينبمعني السلطة الكنسية أو جماعة ) كنيسة( كلمة استخدمت في األمثلة السابقة -5
أنهما اجتمعا معهم في "قيل عن برنابا وشاول أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة فترجموها هكذا ) 26: 11أع(في 

 ".الجمعة سنة كاملة
“They gathered together with them in the congregation”. 

********** 
وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، فكان لها ) "31: 9اع(ي كما في  ما ورد عن كنائس تبنوحتى -6

 ".وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. بني وتسير في خوف اهللاسالم وكانت تُ
وإذا سارت في . ىبن تُم، وهى والسامرة، فنعمت بفترة سالليهودية والجليلاوأما الجماعة في كل "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..” 

" من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس"بع الكنائس الس إلى ؤيا حيث تكررت في الرسائلر في سفر الحتى -7
 ).29، 17، 11، 7: 2رؤ( 

 "من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للجماعات"هذه يترجمونها هكذا 
“ Let the one who has an ear, hear what the spirit says to the Congregation”. 

********** 
كنيسة .. كنيسة سميرنا..سسفأمالك كنيسة  إلى أكتب"كررت عبارة  وفي نفس هذه الرسائل السبع، إذا ت-8
 )3 ،2رؤ" (الخ..برجاموس

وفي " الخ..الجماعة في برغامس.. الجماعة في سميرنا.. أقسسمالك الجماعة في  إلى اكتب"يترجمونها هكذا 
 :اإلنجليزية

“To the angel of the congregation in Ephesus..” 
“To the angel of the congregation in Smyrna..” 
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“To The angel of the congregation in Pergamum” 
 )كشف: (وبالمناسبة هم يترجمون سفر الرؤيا بالعربية

********** 
). 16: 22رؤ" ( الكنائسىأنا يسوع أرسلت مالكي ألشهد لكم بهذه األمور عل" وفي أخر سفر الرؤيا يقول الرب -9

 "  لك بهذه األمور من أجل الجماعاتا يسوع أرسلت مالكي ليشهدأن: "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

 الجماعة ىوسلموا عل" يترجمونها هكذا " التي في بيتهماالكنيسة : " وبريسكاليقول الرسول عن أكيال) 5: 16رؤ(ففي 
بل أيضاً "فيترجمونها ) 4: 16رؤ(لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضاً جميع كنائس األمم" ويقول الرسول عنهما" في بيتهما

   ".جميع جماعات األمم
“but also all the congregation of the nations” 

 أيضاوترجموها ) 19: 16كو1(والكنيسة التي في بيتهما التي قيلت عن أكيال وبريسكال، تكررت في "وعبارة  
 "الجماعات التي في بيتهما"
وفي ) الجماعة(  ترجموها بكلمة )15: 4كو" (التي في بيتهوالكنيسة "تكررت نفس العبارة عن نمفاس  

  Congregationاإلنجليزية

********** 
 تقرأ أيضاً في كنيسة ومتي قرنت عندكم هذه الرسالة، فاجعلوها" كولوسي إلى يقول بولس الرسول في رسالته -11
 ".تقرا أيضاً في جماعة الالدوكيين"فيترجمونها ) 16: 4كو" (الالدوكيين

********** 
: 16رؤ" (تي في كنخريه خادمة الكنيسة الىأوصيكم بأختنا فيبي التي ه) "فيبي( قال القديس بولس الرسول عن -12

 ". خادمة للجماعة في كنخريةالتي هى"ترجموها كعادتهم ) 1
********** 

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

 ).1: 1تس2(الترجمة في ونفس الكلمة و 
********** 

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

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

 "!   الجماعات
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 )16( بدعة شـــــــهود یهــوه 

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

 !ه بعد املوتوفيه توَب
 :ممعتـقدهـ

. رض األىالسماء من بين آالف الماليين الذين عاشوا عل إلى  فقط سيذهبون144000أن شهود يهوه يعتقدون 
 ىفسوف يتمتعون بحياة فردوسية عل" الخراف األخر" أما الغالبية ممن يخلصون ويسمونهم ."القطيع الصغير"الء ويسمون هؤ

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

و حتى . ]حلم أم حقيقة مستقبلية:  عالميةجنة[بعنوان " أستيقظ"وفي مجلتهم ]. الموتىأرواح [ وفي كراستهم .]األبد إلى األرض
وفي كتب ]. الحياة األبدية إلى الحق الذي يقود[، وكتاب]ليكن اهللا صادقاً[، وكتاب ]الحق يحرركم[كتاب : في كتبهم المشهورة

 ..أخرى
: 23لو" (اليوم تكون معي في الفردوس"المسيح للص  قول السيد يعلقون على و."إن األرض ستصير فردوساً"يقولون 

 ...السماء ؟ كال إلى  يسوع أن اللص سيذهبىهل عن: بقولهم) 43
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 من الذين ىإن قصد اهللا نحو الغالبية العظم"  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 المزمور ىويعتمدون اعتمادا خاطئاً عل
 أن جة التي ستكون لرعاياه البشر، وهىاهللا سيوجه المهمة المبه" ويقولون إن .)5: 5مت" (للودعاء ألنهم يرثون األرض

 :؟ يقولونىلكن كيف ذلك؟ ومتو". 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
    .)1997إبريل  (10 – 8ص..] جنة عالمية: ستيقظامجلة                        [

كل الجنس "" بيوت جيدة، وعمل ممتع لكل فرد"ي الفردوس األرضي بكلمات إنشائية منها ويشرحون جمال المعيشة ف
مع صورة " .. وفرة من الخيرات ليأكل الجميع"، " ال مرض وال شيخوخة وال موت في ما بعد"" البشري يعيش في سالم

 .للخضرة والفاكهة واألثمار
فكروا في " وسية المماثلة لجنة التي خلق فيها اإلنسان األول األرض الفردتأكيد 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
لة أنقاض هذا الذين ينجون من هرمجدون سيكون لهم عمل تنظيف األرض، وإزا"" الجميع سيكون لهم عمل ممتع للقيام به

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

ل وينشرون صوراً لألطفال والسيدات مع األسود والنمور، أو مع الشب". سيكون سالم بين الناس والحيوانات"ويقولون 
 .والجدي

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

.. وإطاعة لألمر اإللهي سوف يتزوج هؤالء األوالد األبرار. ءاألمنامن 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
 ]371 ،370كتاب الحق يحرركم ص      [                                                

 .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

 ."م من الموتبعد ايقاظه ى األرض كاف ليدينهم بحسب أعمالهم التي يعملونها عل وقتوفيه"إنه مللك المسيح األلفي
   "عملوا السيئات لكونهم خبل بهم بالخطية، وصوروا باإلثم أثناء هذه الحياة الحاضرة"هؤالء الذين 

  ] 375 ، 374كتاب الحق يحرركم ص                  [                                                    
 

 :يقولون]ليكن اهللا صادقاً [ وفي كتاب



 - 71 -

   ) 353ص" (نة البالغ طوله ألف سنةيوم الدينو"
 ...ويقولون إن هناك أشخاصا لن يقوموا في يوم الدينونة

األبد، أما السبب فألنه دين مرة واحدة دينونة عادلة في عدن،  إلى  ميتاًىفإن أدم مثالً لن يخرج من قبره، بل يبق"
 فيهم الرب يسوع حكمه قائالً أصدرل الدين الذين كذلك ال يخرج من القبور رجا. )19- 17: 3تك(ونفذ فيه الحكم المبرم

الء توصد في ؤوالذين يخطئون ضد الروح، فه)..." 23: 23مت" (أيها الحيات أوالد األفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم"
 "، 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

حتى قبل فالذي يفشل يهلك ويموت .  خطاياهم قبل الموت، بل عن خطاياهم خالل األلف سنةىال يحاسبهم اهللا عل
 " األرضق بالحياة األبدية في الفردوس على اهللا عنهم ويبررهم، ويمنحهم الحىيرض"والذين ينجون . انتهاء األلف سنة

 ]375الحق يحرركم ص        [                                                               

 
 :الرد عليهم

ن، ولم تسمع به ما لم تره عي"فيه من بيوت وجنات وأشجار وثمار، هو ضد قول الكتاب  الفردوس األرضي بما -1
 ).9: 2كو1" ( قلب بشر، ما أعده اهللا للذين يحبونهأذن، ولم يخطر على

 .مالهم في الحياة في السماءآ لون من التحدي لمشاعر الناس وى األرض هى وأيضاً الحياة في األبدية عل-2
) 13مت(ثال السيد المسيح في آليات الكثيرة جداً التي تعد بالسماء وبملكوت السموات، مثل أم وهو أيضاً ضد ا-3

طوبي للمساكين بالروح " الجبل التي أولها ىوضد عظته عل) 3: 5مت " (يشبه ملكوت السموات"حيث يقول ) 25مت(وفي 
أفرحوا وتهللوا ألن .. لهم ملكوت السمواتطوبي للمطردوين من أجل البر، ألن ) "3: 5مت.." (ألن لهم ملكوت السموات

ما فائدة ذلك إن كانوا . )20: 6مت" (اكنزوا لكم كنوزاً في السماء"وأيضا قوله . )12، 10: 5مت" (سمواتأجركم عظيم في ال
 ..السماء؟ إلى ال يذهبون
أما قول شهود يهوه بأن ) 48، 44: 15كو1( إن األكل والشرب في األبدية، ال يتفق مع القيامة بأجساد روحانية -4

القطيع الصغير سيقام بأجساد روحانية، والذين سيسكنون في الفردوس األرضي سيقامون بأجساد مادية، فهذا ضد قول الكتاب 
 ).50: 15كو1" (وال يرث الفساد عدم الفساد. إن لحماً ودماً ال يقدران أن يرثا ملكوت اهللا"

سماء، وزواج، وإنجاب بنين، هو ضد قول السيد المسيح للصدوقيين عن  توجد عائالت في ال كذلك اعتقادهم أنه-5
ألنهم في القيامة ال يزوجون وال يتزوجون، بل يكونون كمالئكة اهللا في . ذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهللاتضلون إ"القيامة 
 ".السماء

بينما ! ون أن تختبر إرادتهم؟فردوس، كيف يمكن لهم أن يتمتعوا بالفردوس د كذلك فإن الذين يولدون في ال-6
 .الفردوس هو مكافأة للغالبين

 ى، فهو ال ينطبق عل"يبنون بيوتاً ويسكنون فيها، ويغرسون كروماً ويأكلون أثمارها) "21: 65أش( ما ورد في -7
 .الحياة بعد الموت
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 إلى البناء في األبدية، والحاجة، لكان هذا أسهل قبوالً، بدالً من تعب ىوليتهم قالوا إنهم يجدون بيوتاً جاهزة للسكن
إن "ومع ذلك فكل هذا يتناقض مع قول الرسول ! ، وإلي انتظار السكن حتى يتم البناءتوافر مواد البناء، وإلي عمال ومهندسين

 ).1: 5كو2" (نقض بيت خيمتنا األرضي، فلنا في السماء بناء من اهللا، بيت غير مصنوع بيد، أبدي
 اسلوب اهللا، الذي لما خلق اإلنسان األول وضعه في جنة لم يتعب اإلنسان في غرسها وكونهم يزرعون ، فهذا ضد

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

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

 ).7: 3بط2" (الدين وهالك الناس الفجار
بد، بدليل قول الكتاب  األىلة لها نهاية هفكلمة األبد تعني فترة طوي. األبد إلى ما استخدام عبارة األرض باقيةأ -9

 ...إذ هناك أباد، كل ابد يتلو األخر وبالمثل الدهر، والدهور) 18: 7دا) (10: 20رؤ" (أبد اآلبدين"
ألف سنة لكي  إلى واهللا ال يحتاج.  القول بأن يوم الدينونة ألف سنة، هو فكر شخصي ال يسنده أي تعليم كتابي-10

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

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

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

" البد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد حسب ما صنع خيراً كان أم شراً"الكتاب إذ يقول 
 ) .10: 5كو2(

ر، أمر ال  وجود الحيوانات في الفردوس وكذلك األسود والفهود والنمور، وتمتع هذه الوحوش باألبدية مع البش-13
فهل تلك . وإن كان شهود يهوه يعتقدون أن اإلنسان ليست له نفس خالدة. عقل، فال أبدية للحيوانات والوحوشاليقبله 

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

 ى أه.ال شئ! قيمة الفردوس بدون المسيح؟ ىفما ه! ين في فردوس أرضي ال يرون المسيح وال يتمتعون بهلسائر الناس الذ
 !مجرد األشجار والثمار والبيوت والزواج؟

، حتي حيث أكون أنا ّىني أيضاً وأخذكم إلوإن مضيت وأعددت لكم مكاناً، آ" وعد السيد المسيح القائل ىوما معن
 !تكملة؟ إلى أال ترون الموضوع يحتاج) 3: 14يو" (تكونون أنتم أيضاً
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 )17( بدعة شـــــــهود یهــوه 

 شهود يهوه يرفضون نقل الدم
 !!موته ـىََ إل األمرملريض ولو أدى

 .يحرمون ذلك، ولو في عملية جراحية خطيرة
 ولتكن مشـيئة اهللا،     ،"فلتمت"قال والدها   ف. نقل دم وإال فإنها تموت     إلى    المرات كانت ابنة صغيرة في حاجة      في إحدى 
 !وال نكسر الشريعة

 حيـث   .ن فهناك أحكام كثيرة في صالحهم     أما اآل .  أرواح الناس  ى عل  ضدهم، حرصاً  يفي األول كان القضاء األمريك    
 بقصد انقاذ   ويمكنه إن كان سليم العقل أن يمنع بشكل صريح إجراء عملية جراحية له            . يقول القضاة إن اإلنسان هو سيد جسده      

 . نقل دم له في عملية جراحية، وإال يقع تحت حكم القضاءىوالطبيب عندهم ال يرغم المريض عل. حياته
ن يفرض رأيه بدالً مـن رأي       بأن القانون ال يسمح للطبيب أ     : وهناك راي أعلنته المحكمة العليا في كانساس بأمريكا       

 الطبيب خاضـع    ىبل رأ . المريض وينقل له دماً وهو تحت المخدر       فال يخدع    .ي شكل من أشكال المكر والخداع     أالمريض ب 
 .لراي المريض

يـات التـي يعتمـدون      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 ىون عليعتمد 
 ". بحياته دمه، ال تأكلوه كالعشب األخضر دفعت إليكم الجميع غير ان لحماً.كل دابة حية تكون لكم طعاماً"

فشرب أو أكـل    . كل لحماً نيئاً فيه دمه، كذلك ال يشرب الدم كما كان يفعل الهيبز والبيتلز             أومعني هذا أن اإلنسان ال ي     
 .الوحشية إلى  يقودالدم
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 :حيث كتب) 14 – 10: 17ال(ياخذون بعد ذلك ما ورد في 
، ألن نفس الجسد هى في      كلة الدم وأقطعها من شعبها    أكل دماً، أجعل وجهي ضد النفس اآل      في وسطكم ي  .. كل إنسان " 

يسفك دمه ويغطيـه  " طائراً يؤكل ، وحشاً أول إنسان يصطاد صيداًكو.. نفسكمى المذبح للتكفير عن  فأنا أعطيتكم إياه عل   . الدم
 ".ال تأكلوا دم جسد ما.. بالتراب

ولكن لم ترد وصية    . 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".  من الدمال تأكلوا شيئاً من الشحم وال ")17: 3ال(ما ورد في  كذلك يعتمدون على
 ". األرض تسفكه كالماءى عل.ال تأكله.. أحترز أن ال تأكل الدم) "24، 23: 12تث(ما ورد في ويذكرون 

فأخطأوا إلى الرب بأكلهم على     . ، حينما أكل الشعب من الغنيمة دماً مع اللحم        )34،  32: 14صم1_وأيضاً ما ورد في     
 . الدم

أن "اإليمان من األمم     إلى   عن الوصايا التي يلتزم بها الداخلون     ) 29،  28: 15أع(رد في العهد الجديد في       ما و  أضافوا
 ... مع ذبائح األصنام والزناى ذلك أن أكل الدم تساوىوقالوا تعليقاً عل" بح لألصنام، وعن الدم والمخنوق والزنايمتنعوا عما ذُ

ولكن مع أن الكتاب لم يناقش مباشرة       . نذاكي الوريد لم يكن ممارس آ     اء الدم ف  إن إعط "وتطور شهود يهوه فقالوا     
أن قـالوا إنـه ال       إلى   (!!)ساليب التقنية الطبية العصرية المتعلقة بالدم، فقد توقعها وعاجها في الواقع من حيث المبدأ               األ

 (!!).يوجد ما يميز أخذ الدم عن طريق الفم، وأخذه عن طريق األوعية الدموية
 ويدخلون إليه الجلوكوز عن طريق      ،إن الشخص يمكن إطعامه بواسطة الفم أو الوريد، فيغذونه بالمحاليل مثالً          وقالوا  

 .الوريد
 عـدم  لهية، حتى لـو أدى  هو كسر للشريعة اإل– عن طريق الفم أو األوردة –الجسم إلى وهكذا يرون أن ادخال الدم  

ويدينون ! وهنا يشبهون أنفسهم بالشهداء   . أن يموتوا من أجل تنفيذ الوصية      وال مانع من     .والدهمألالموت لهم أو     إلى   نقل الدم 
 :ويقولون في ذلك.  اهللامأي طبيب أو مدير مستشفي أو أي شخص أخر ينقل لهم الدم ويحمل مسئوليتهم أما

 "ى المريضيجب علي الطبيب أن يعالج المريض وفق ما يمليه دين المريض، وال يفرض اقتناعاته الخاصة عل"
 وثائق قانونية تريح الهيئة الطبية المعالجة من أي قلق، ويقبلون مسئوليتهم الشخصية             ىوال مانع عندهم أن يوقعوا عل     

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 ذا كان ليس في وعيه عند نقلهوهكذا إ. يدرك ويقبل مضمون رفض الدم 
 . وقبول شهود يهوه طوعاً لهذه المسئولية يعفي األطباء قانونياً أو أدبياً.الموقع عليها توضح موقفه الثابت
 . الحق البشري في تقرير المصيرىويعتمد شهود يهوه عل

ل الدم يطلبون فيها عدم نقل الدم أو مشتقاته في أثناء األستشـفاء مهمـا كانـت هـذه                   والوثيقة التي يوقعونها بعدم نق    
 .المعالجة تعتبر ضرورية في راي الطبيب المعالج أو مساعديه لحفظ الحياة أو لتعزيز الشفاء

ـ  ىالطبيب المعالج أو مساعديه بالمستشف    ) ىأو نعف  _ أعفى"ويقولون فيها    أو (ي  ومستخدميه من أية نتائج عـن رفض
وهذه الوثيقة يجب تأريخها وتوقيعها من المريض والشـهود الحاضـرين، والقريـب             "... باستعمال الدم أو مشتقاته   ) رفضنا

 ...اللصيق كرقيق، كالزوج أو أحد الوالدين
 ".إمكانية التهمة الجنائية بعيدة عن الطبيب"هذه الوثيقة تكون وكما قيل رئيس محكمة أمريكي أنه ب
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 لو كان الدافع هو منفعـة      ىحت"  أمر غير أدبي أن الطبيب يخدع المريض، وينقل إليه دماً بغير رغبته            إنه"ويقولون  
 ".المريض

او بسوء  ..كراه البدني ع اإل عتداء م ن أن يجعل الطبيب مهدداً بتهم اإل      إن نقل الدم ضد رغبات المريض، يمك      : ويقولون
ـ     إن الطبيب له  " "يخدع أحداً ولو لمنفعته    أن   :وإن ذلك مستقبح جداً أخالقياً    " "السلوك المهني   ثقـة   ى عالقة إئتمانية مؤسسة عل

وهو مدين بألتزام مطلق أال يضلل المريض أبداً، وال بالكلمات وال بالصمت فيما يتعلق بطبيعة ونوع اإلجـراء                  . المريض به 
 . عاتقهلطبي الذي يأخذه علىا

 .صحاب المهن الطبية ال يستخدم كعذر للتخلي من قبل أنإن رفض المريض قبول نقل الدم، يجب أ: يقولون أيضاًو
فال يجوز في   .  بينما يرفض المريض ذلك    ، أن نقل الدم ضروري جداً إلجراء العملية الجراحية        ىفإن كان الطبيب ير   

ط وهم يقترحون بعـض نقـا     .. ويستخدم كل الطرق البديلة   .  الطبيب عنه، بل يبذل كل جهده في عالجه        ىهذه الحالة أن يتخل   
 ...بديلة عن نقل الدم

 .ومع أن البعض يتهمونهم بمحاولة األنتحار، حينما تكون نقل الدم الزماً جداً لعالجهم بينما يرفضون هم ذلك
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.خري تغني عن نقل الدمال يجدون بدائل أ
 .هم يقولون أيضاً أن اإلنسان هو سيد جسده، وله الحرية أن يقبل العالج بنقل الدم أو ال يقبل

لمخـدرات أو التـدخين أو      ، فـال يتلفـه با     ليس كامل الحرية في التصرف بجسده      ذلك بأن اإلنسان     ىولكننا نرد عل  
.  الوسائل المتاحة  ة أو عدم الوقاية من األمراض بشتى      الكحوليات، وال يجوز له أيضاً أن يضر جسده بمخالفة القواعد الصحي          

مجدوا اهللا في أجسادكم وفـي أرواحكـم        " 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
 أنا سيد جسد ابني، وأنا حـرّ      :  ال يستطيع األب أن يقول     –وفاته   إلى    وقد يؤدي ذلك   –ابن مريض    إلى   فمنع نقل الدم  

 "!!حرية تقرير المصير"أو لي بالنسبة إليه ! أن أتصرف فيه
 .ىم عن الدم، يذكرون المخاطر الصحية التي تنتج عن نقل دم ربما يكون ناقالً للعدوشهود يهوه أيضاً في كراسته

 . أو نقل مرض اإليدز بطريق نقل الدم،Cلتهاب الكبدي عن طريق فيروس ى مرض اإلويذكرون مثالً عدو
ة الطبيـب   مسـئولي ال تكون هـذه     إجسد إنسان مريض، و    إلى    تحليل دقيق للدم قبل نقله     ىوالمفروض طبعاً أن يجر   

 أمراضاً تنتقل بنقـل     ن أعتبار أ  ىوهل يمكن بمنطق شهود يهوه أن يمتنع الناس عن معاجة أسنانهم، عل           . ىومسئولية المستشف 
 ..!الدم أثناء عالج األسنان، إن كانت األجهزة المستخدمة ملوثة لقدمها أو عدم تعقيمها سليماً

 ليست عن نقل الدم وأستبقاء الحياة وال يجوز أن نأخـذ            ىه فه يات الكتابية التي أعتمد عليها شهود يهو      أما عن اآل  
 .روح الوصية إلى دخلنوصية اهللا بطريقة حرفية، بل 

ألن الحرف يقتـل،    . ال الحرف بل الروح   "، إال ان الكتاب يقول       الرغم من أن الحرف ال يسند معتقدهم إطالقاً        ىوعل
 وليس من الرحمة أن نعـرض إنسـان         .)13: 9مت" (مة ال ذبيحة  أريد رح " والكتاب يقول    .)6: 3كو2 ("ولكن الروح يحيى  

بينما هـم ال يفعلـون ذلـك فـي          " ال تأكلوا الدم  "للموت وأن نشكك الناس في عالجهم الطبي ونبلبل أفكارهم من أجل عبارة             
 . عن الحرف والنصنه تفسير شهود يهوه الذي يخرج حتى ولك.عالجهم
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 ظةمالح

  .1951مايو22 في Awakeشر في مجلتهم  أوالً في مقال لهم نُعقيدتهم في رفض نقل الدم وردت 
 ]شهود يهوه ومسألة الدم[ سم ثم ظهر لهم كتاب صغير با 
 ]كيف يمكن أن ينقذ حياتكم[  :ونشروا أيضاً كراسة ملونة بعنوان 

 .رينيراؤهم الموجودة في هذا المقال مأخوذة عن هذين المصدرين األخوآ
 .قراء ويسرنا تلقي تعليقاتهم العرض الموضوع علىونحن ن
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