اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض يشٛٙص
ٍِٚ ٖٛٙ٠شض ٌفىغ شٛٙص ٖٛٙ٠
ٚعصٚص ؿغ٠ؼٗ
Holy_bible_1

ثـُ االة ٚاالثٓ ٚاٌغٚح اٌمضؽ

ف٘ ٟظا اٌجذش ٌـذ ثظضص اٌغص ػٍ ٟشٛٙص  ٖٛٙ٠الْ اؿبرظر ٟاٌؼظّبء لبِٛا ثظٌه ِٓ جّ١غ
اٌطٛائف اٌّـ١ذ١خ اٌّؼزغف ثٙب ( اعصٛػوؾ ٚوبص١ٌٛه ٚثغرٛؿزٕذ ) ٌٚىٕ ٟفمؾ ؿبل َٛثزٛػ١خ
ثؼغ اسطبء رغجّز ُٙاٌز ٟاؿّٙب رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض
)New World Translation (NWT

٘ٚظا اٌجذش الضِٗ الر دج١ت عغُ أ ٟال اػغفٗ اعؿً ٌ ٟا ً١ّ٠فجضاد ٘ظٖ اٌضعاؿٗ ثـجت عؿبٌزٗ
االٌىزغٚ ٗ١ٔٚاشىغٖ جؼ ً٠اٌشىغ ػٍ ٟاٌضمٗ ٚاٌّذجٗ اٌز ٟال اؿزذمٙب
اال ِٓ ًّ٠االر اٌؼؼ٠ؼ

اٚال اع٠ض اْ الضَ اٌشىغ ػٍ ٖ ٝطا اٌّٛلغ ايط٠ ٞذز ٞٛػٍ ٖ ٝطح االثذبس اٌغائؼٗ ف ٟاٌغص ػٍٝ
اٌشجٙبد دـت االطٛي ٚفبٔ ٟششظ١أ  ٚاؿزفض وض١غا ِٓ اٌّؼٍِٛبد دٛي اٌىض١غ ِٓ اٌّٛاػ١غ .

صبٔ١ب اٚص اْ الضَ ثؼغ االؿئٍٗ ِزّٕ١ب االجبثٗ ػٍ ِٓ ٗ١ثؼض اطٔىُ
رشزض االؿئٍٗ ثشظٛص شٛٙص ٛٙ٠ح فجؼض ِب ٚجض صالئً ػٍ ٝاٌ ٗ١ٙاٌّـ١خ ِٛٚاػ١غ اسغِٓ ٜ
اٌىزبة اٌّمضؽ اال أ ٟعٌّذ اْ ٌ ُٙوزبة ِمضؽ اسغ د١ش قاِ ٛثزغ١غ اال٠بد ٌززّشِ ٝغ ػمبصُ٘
ِؼٍٕ ٓ١اْ اطخ رغجّٗ ٌٍىزبة اٌّمضؽ د١ش ٠ـزشضِ ْٛاسزالفبد ف ٟثؼض اٌزغجّبد اٌّـ١ذٗ١
ٌٍىزبة اٌّمضؽ ٌ١زجز ٛأٗ غ١غ طبصلٗ !!!!
ٚؿإإٌ٘ ٟب ِب ِظض٠مٗ رغجّذ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ّ٠ ً٘ٚىٓ االػزّبص ػٍ ٗ١وّب ٠ضعْٚ
اِب ٘ ٟرغجّٗ رشزض ف ٟصدغ ال٘ٛد اٌّـ١خ أ ٞرغجّٗ ِؼزّضح ٌزذبعة اٌّـ١ذٗ١
اْ اعٌّٛ ٜاجخ شٛٙص  ٖٛٙ٠رذزبط اٌ ٝاصٌٗ ف ٟثطالْ رغجّز٘ٚ ُٙضا ِب ادزبط اٌٗ١
ف ُٙثـزشضِ ْٛوزبة ٠شزٍف رّبَ ػٓ اٌىزبة اٌظ ِٓٛٔ ٞثٗ
فٛلؼذ ث ٓ١ا٠ض٘ ٞظا اٌزغجّٗ ٚعا٠ذ اال٠بد اٌزٔ ٟزجذ اْ ثٗ اٌ ٗ١ٙاٌّـ١خ رشزٍف رّبِب ػٓ وزبثب
اٌّمضؽ
ٕ٘ٚب اػغ اِضٍٗ ٌٙضح اال٠بد ِزّٕ ٟاٌغص ػٍٗ١

صا  13 13 :7وٕذ اع ٜف ٟعؤ ٜاٌٍٚ ً١اطا ِغ ؿذت اٌـّبء ِضً اثٓ أـبْ ارٚ ٝجبء اٌ ٝاٌمضُ٠
اال٠بَ فمغث ٖٛلضاِٗ.
 14فأػط ٟؿٍطبٔب ِٚجضا ٍِٚىٛرب ٌززؼجّض ٌٗ وً اٌشؼٛة ٚاالُِ ٚاألٌـٕخ.ؿٍطبٔٗ ؿٍطبْ اثضِ ٞب
ٌٓ ٠ؼٚي ٍِٚىٛرٗ ِب ال ٕ٠مغع

وٍّٗ ٌززؼجض ف ٟرغجّٗ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص ٌ ٟ٘ ٖٛٙ٠زشضِٗ جّ١غ
ٚثٙضح اٌىٍّٗ رُ رغ١غ اٌّؼٕ ِٓ ٝػجبصٖ اٌّـ١خ اٌ ٝسضِذ اٌّـ١خ (اثٓ االٔـبْ) فّب ٘ ٟاالطٛي
ف٘ ٟضا اال ٗ٠وّب جبء ف ٟاٌّشطٛؽبد ٚاٌزغجّبد ايلضٚ ّٗ٠االصق  ِٓٚا ٓ٠ار ٛثىٍّٗ ٌزشزضِٗ ثضي
ٌززؼجض!!!!
ِٚضبي اسغ

او9-4: 10 ٛ
ٚجّ١ؼ ُٙشغثٛا شغاثب ٚادضا عٚد١ب  -ألٔ ُٙوبٔٛا ٠شغث ِٓ ْٛطشغح عٚد١خ ربثؼز1Co 10:4 ُٙ
ٚاٌظشغح وبٔذ اٌّـ١خ.
ٚال ٔجغة اٌّـ١خ وّب جغة أ٠ؼب أٔبؽ ِٕ ُٙفأٍ٘ىز ُٙاٌذ١بد1Co 10:9.
د١ش ف ٟرغجّز ُٙرُ رغ١غ وٍّٗ اٌّـ١خ اٌ( ٝاٌغة)  ٖٛٙ٠ف ٟرغجّز ُٙفّب اٌظ ٛ٘ ٞاصق ِٚب٘ٛ
اٌضٌ ً١ػٍ ٝأٗ اٌّـ١خ ١ٌٚؾ ٚ ٖٛٙ٠ؿإٌٕ٘ ٟب ٌ١ؾ ٌؼضَ اّ٠بٔ ٟف ٟاٌّـ١خ ثً ٌّٛاجٙذ اوض٠جُٙ
ثشىً ِٕطفٚ ٟثمٚ ٖٛاظٙبع ػضَ ِظضالجز ُٙف ٟرغجّزُٙ
ٚأ ٟارّٕ ٝاْ رى ْٛفِٛ ٟالؼىُ صعؿبد ٚصالئً رىشف ثطالْ ِظضل ٗ١رغجّٗ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض
فّٛاجٙذ شٛٙص  ٖٛٙ٠ال ٠ىف ِٓ ٟاْ ٔظٙغ دم١مٗ اّ٠بٕٔب ِٓ وزبثٕب اٌّمضؽ
فبٔ ُٙال ٠إِٕ ْٛثىزبثٕب اٌّمضؽ ٠ٚضػ ْٛأٗ غ١غ صل١ك ٚاِ ٓ١ثزغجّبرٕب ٚػٍ٘ ٝظا االؿبؽ ٠جت
اظٙبع ثطالْ رغجّز ُٙثضٌٚ ً١اٌجغ٘بْ ٠ٚجت اْ ٔضعن ِض سطٛعٖ رغطِز ُٙف ٟسضاع اٌّـ١ذٟ
اٌجـ١ؾ

ٚاالْ ِغ ثغ االػضاص اٌز ٟرُ رذغفٗ ِٓ لجً شٛٙص االوبص٠ت
 .1ثؼغ ا٠بد ػٓ اٌّـ١خ

• وٍّٗ لضٚؽ اٌز ٟجبءد ػٓ اٌّـ١خ ٌضجذ اٌ١ٙزٗ رُ رذغ٠فخ ف ٟرغجّخ اٌشٛٙص اٌ ٝاٌّٛاٌِ ٟضً
اػّبي  27:2اٌّٛاٌٌ ٟه
فبٔضا٠ه( لضٚؿه ٠غ ٜفـبصا ) ٚوٍّب وبْ اٌمظض ػٓ اٌّـ١خ رظجخ وٍّٗ لٛؽ اٌِٛ ٝاٌ١ٌٚ /ٟه
ٚا٠ؼب ػت 26:7
ألٔٗ وبْ ١ٍ٠ك ثٕب عئ١ؾ وٕٙخ ِضً ٘ظا ،لضٚؽ ثال شغ ٚال صٔؾ ،لض أفظً ػٓ Heb 7:26
اٌشطبح ٚطبع أػٍ ِٓ ٝاٌـّبٚاد
ف ٟرغججّٗ اٌشٛٙص عئ١ؾ وٕٙخ ِضً ٘ظاٌٟٚ ،
لٍ٠ ُٙؼّ ْٛاْ وٍّٗ لضٚؽ رـ١غ اٌ ٝهللا د١ذ جبء ف ٟرغجّز ُٙػٓ هللا

1ثؾ  16:1و ٛٔٛلض٠ـ ٓ١وّب أ ٟلضٚؽ ف ًٙوٍّٗ لضٚؽ ف ٟاثؾ 16:1
ٌٚىٓ ػٕضِب رشزض ف ٟاصجبد اٌ ٗ١ٙاٌّـ١خ ؿغػبْ ِب ٠م ِْٛٛف ٟرذغ٠فٗ
ٚاٌـإاي ٕ٘ب ِب ٘ ٟاٌىٍّٗ االصق ف ٟاٌّؼٕ ٝثذـت ِب جبء ف ٟاالطٛي ٚاٌزغجّبد اٌمضّٗ٠
ٚاٌّشطٛؽبد

 . 2اػّبي 15:3
(فبٔضا٠ه)( ٚعئ١ؾ اٌذ١بٖ لزٍزّ ) ٖٛصٌ ً١ػٍ ٝاٌّـ١خ ٘ ٛعئ١ؾ اٌذ١بٖ ٚثبٌزبٌ ٛ٘ ٟهللا

اٌؼبٌُ اٌجض٠ض(لزٍزُ اٌٛو ً١اٌغئ١ؾ ٌٍذ١بٖ) د١ك اطجخ اٌّؼٕ ٝاْ اٌّـ١خ ٚو ً١ػٍ ٝاٌذ١بٖ ال
ِظضع٘ب ٕ٘ٚب جبء ثىٍّٗ اٌٛو ً١فِٛ ٟ٘ ًٙجٛصٖ ف ٟاالطً .

.3ػت 8:1
(فبٔضا٠ه) (وغؿ١ه ٠ب هللا ) ٘ٚضا اال ٗ٠ػٓ اٌّـ١خ د١ذ رضجذ اٌّـ١خ ٘ ٛهللا

(اٌؼبٌُ اٌجض٠ض)(ٌٚىٓ ف ٟشبْ االثٓ :هللا ػغشه) د١ش اطجخ اٌّؼٕ ٝاْ هللا ٘ ٛػغؽ اٌّـ١خ !!!!
ٚوً صٌٍه ٌىٕ٠ ٟىغ  ٚاٌ ٗ١ٙاٌّـ١خ
ٚاٌـإاي وٍّؼزبص ِب ٘ ٟاالطٛي
ٌٚىٕ٠ ٌُ ُٙىزف ٛف ٟرؼٓ اٌ ٗ١ٙاٌّـ١خ ثً ص٘ج ٛاٌ ٝرذم١غ ف ٟعِؼ اٌشالص اٌض ٛ٘ ٞاٌظٍ١ت د١ش
أ٠ ُٙم ِْٛٛف ٟرغجّٗ اٌظٍ١ت اٌ ٝسشجٗ ٌ١زّشِ ٝغ ِؼزمضُ٘ اْ اٌّـ١خ ٌُ ٠ظٍت ػٍ ٝطٍ١ت
ثب ػٍ ٝػّٛص غ١غ ِزمبؽغ

وّب فٚ 17:19 ٛ٠ ٟا٠ؼب 19ٚ 25

فبٔضاثه دبًِ طٍ١جٗ
ػبٌُ جض٠ض دبًِ سشجٗ االالَ
فّب اٌض ٟ٘ ٞاالصق وٍّخ طٍ١ت اَ سشجٗ
ٚا٠ؼب ػٓ اٌؼضا ة االثض ٞد١ش جبء

ِذ 6:15
فبٔض٠ه( ّ٠ٚؼ٘ ٟإالء اٌ ٝػضاة اثض) ٞ

اٌشٛٙص( ل١ض٘ت ٘إالء اٌ ٝلطغ اثض٘ٚ ) ٞضا ٌ١جّشِ ٝغ ػمبئضُ٘ اْ ال ٛ٠جض ػضاة اثضٌ ٞالشغاع
د١ش أ٠ ُٙفٕٙٔ ْٛبئ١ب
ٚاٞػب وّب إٔ٠ ُٙىغ ْٚاٌ ٗ١ٙاٌّـ١خ لبِّٔ ُٙب ال ثض ِٕٗ
اْ ٕ٠ىغ ٚاٌغٚح اٌمضؽ د١ذ ٠ؼزجغ ْٚاٌغٚح ِجغص لٛح ػّ١بء وٍىٙغثبء ِضال
فّٓ اٌّإوض أ ُٙدغف ٛا٠بد ثشظٛص اٌغٚح اٌمضؽ

ره 2:1
لبٔضا٠ه (ٚعٚح هللا ٠غف ػٍ ٝاٌّ١بٖ )

اٌشٛٙص (ٚل ٖٛهللا اٌفؼبٌٗ رغٚح ٚرجٟء ) ف ْ َ ًٙاٌّّىٓ اْ ٠ى ْٛوٍّٗ عٚح اٌ ٝلٛح هللا اٌفؼبٌٗ
ٚٚجٛص ٔـز رضػُ ل٘ ٌُٙٛضا
ٚاِب ثبٌٕـجٗ اٌ ٝرشش١ض اٌغٚح اٌمضؽ ف ٟاال٠بد اٌضاٌٗ ػٍ ٝصٌه فبٔ٠ ُٙجغع٘ ْٚضا ثبٔٗ
رشش١شض
ٌٍظفٗ وّب جبء اْ اٌذىّٗ ٌٗ اٌٚض ٌٛلب 35:7
ٚارّٕ ٝرٛػ١خ ثِ ٓ١ب جبء ػٓ رشش١ض اٌظفخ ٚرشش١ض اٌغٚح اٌمضؽ ِٚب اٌضّ٠ ٞؼ صٌٍه ػٓ
صٌه فبٔ ٟاػٍُ اْ ٕ٘بن ا٠بد وض١غح رش١غ اٌ ٝششظ ٗ١اٌغٚح اٌمضؽ لبٔٗ وض١غح ال ّ٠ىٓ ِؼبعٔزٗ ِغ
ا٠بد رششض اٌظفخ ٌٚىٓ ٌى٠ ٟى ْٛعصا وبًِ ِٓ اجً ِجض اٌّـ١خ ٚاٌغٚح اٌمضؽ ٚاالة

ٚأ ٟاٚص اْ اش١غ اٌ ٝاْ ٕ٘بن ا٠بد وض١غٖ ِٓ ٘ضا اٌمجٌٚ ً١ىٓ ٚاٌّجض هلل اْ ِٛلؼىُ لض عص ػٍٝ
اغٍجٙب ٚاال٠بد اٌٙبِٗ رُ اٌغص ػٍ ٟ٘ٚ ٗ١عصٚص ِمٕؼخ ٚاِٚ ٕٗ١رىفٌ ٟضٌه دبٌٚذ اْ ال
الغع ِب فض اؿطزؼذ اْ ارٛطً اٌ ِٓ ٗ١اٌّٛلغ
ٚاس١غا اْ ؽغدٌٙ ٟضا اٌّٛػٛع ال ٠ؼٕ ٟأ ٟاشه ف ٟاّ٠بٔ ٟثً ِذبٚال ا٠جبص اجٛثٗ وبٍِٗ
ٌّٛاجٙذ اوض٠جُٙ
ِٚغٖ اسغ ٜشىغا ٌّجٛٙصن اٌغائؼخ ٚرٛاػؼه الؿزجبثخ ٌٚ ٟاٌغة ث١بعن ػٍّه ٚث١بعن رؼت
سضِزه
ٚاٌٗ اٌـالَ ؿ١ـذه اٌش١طبْ رذذ اعجٍىُ ؿغ٠ؼب
طٍ ِٓ ٟاجً ػؼفٟ

اٌغص

اٌ ٟاس ٟاٌذج١ت اشىغن ػّ١ك اٌشىغ ػٍ ٟاعؿبي ٘ظا اٌّٛػٛع
ٚاٌ ٟوً ار ِـ١ذ ٟدبٚي شٛٙص  ٖٛٙ٠اْ ٠ؼػؼػٛا اّ٠بٔٗ ثبؿذسضاَ رغجّز ُٙاٌغ١غ اِ ٕٗ١فٟ
اٌفبظٙب ٚفمؾ ٘ضفٙب أىبع ال٘ٛد اٌّـ١خ

اٚال ٍِشض ؿغ٠غ ػٓ فىغ شٛٙص ٖٛٙ٠

ػمبئض شٛٙص ٖٛٙ٠

 1هللا االة ٘ ٛاالٌٗ اٌٛادض اٌمض٠غ ١ٌٚؾ جؼء ِٓ صبٌٛس ٌٚ ٖٛٙ٠ ٛ٘ٚىٕٗ ٌ١ؾ وٍ ٟاٌّؼغفٗ ١ٌٚؾ
وٍ ٟاٌٛجٛص ٠ٚزغ١غ ثزغ١غ اٌظغٚف ٠ٚؼغف اٌّـزمجً

٠ 2ـٛع ٘ ٛاٌٗ ٌٚىٕٗ ٌ١ؾ هللا ثً ٘ ٛاٌٗ ِشٍٛق سبٌك اٌىً  ٛ٘ٚصبٔ ٟاػظُ ششظ ٗ١ف ٟاٌىْٛ
ثؼض هللا  ٛ٘ٚصالس ِغادً(  )1اٌٛجٛص اٌغٚد ٟلجً اٌزجـض  ٛ٘ٚاٌّالن ِ١شبئ ) 2 ( ً١اٌزجـض
ٚطبع أـبٔب وبِال فمؾ (  ) 3اٌّٛد ٘ ٛفٕبء اٌجـض اٌ ٟاالثض ٚرذٛي غبػاد ف ٟاٌمجغ ٚرالشذ
ٚاٌغٚح رذٛي ٌٍّالن ِ١شبئ ً١ثض ْٚجـض ِبصٞ

 3اٌغٚح اٌمضؽ ٘ ٛل ٖٛغ١غ ػبلٍٗ ١ٌٚؾ هللا ١ٌٚؾ الِٕٛب

 4اٌىزبة اٌّمضؽ ٘ ٛوٍّخ هللا اٌّٛد ٟثٙب ٌٚىٕٗ ِغٍك ال٠ف ّٗٙادض غ١غ غ١غ اٌ١ٙئخ اٌذبوّخ
ٌّٕظّخ شٛٙص  ٖٛٙ٠اٌظ٠ ٞىشف ٌ ُٙهللا اٌزفبؿ١غ ٚاٌّؼبٔٚ ٟلبٌٛا اْ صعاؿزٗ ثض ْٚصعاؿخ وزت
عؿً ( ِإؿؾ اٌفىغ) اٌـزٗ رإص ٞاٌ ٟاٌظٍّٗ
ٚرغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٘ ٟاٌزغجّٗ اٌظذ١ذٗ اٌٛد١ضٖ اٌز ٟرزفك ِغ ػمبئضُ٘ الْ اٌظ ٓ٠لبِٛا ثٙب
ُ٘ اٌّّـٛد ٓ١ثبٌؼ٠ذ ِٓ شٛٙص ٚ ٖٛٙ٠اؿّبؤُ٘ ِشف١خ

 5اٌـّبء ال٠ظ٘ت اٌٙ١ب اال  144000اٌّّـٛد ِٓ ٓ١شٛٙص ٚ ٖٛٙ٠اٌجّٛٙع ؿ١جم ٟػٍ ٟاالعع
ف ٟاٌفغصٚؽ ثؼض اٌم١بِٗ
ٚاسزٍفٛا ف ٟػِٓ اغالق اٌـّبء  1881ا1935 ٚ

 6اٌٙب٠ٚخ ٘ ٟفمؾ ِضفٓ ػبَ ١ٌٚؾ ِىبْ ػظاة فٕ٠ ُٙفظٍ ْٛػٓ اٌذ١بٖ ٚال ٠شؼغ ْٚثشئ ٚال
٠ؼٍّ ْٛشئ الْ اٌّٛد ٘ٔ ٛم١غ اٌذ١بٖ د١ش ال ٚػٚ ٟال شؼٛع

 7اٌغٚح االٔـبٔ١خ ٘ ٟشغاعح رزٛلف ثشغٚجٙب ِٓ اٌجـض ٚإٌفؾ ٘ ٟاٌششض ٚال ٚجٛص ٌٙب ثؼض
اٌّٛد

٘ 8غِجضِ ْٚؼغوخ عٚد١خ ث ٓ١شؼت اٌّـ١خ ٚاٌش١بؽٚ ٓ١رغ١غ ِؼبص٘ب وض١غا ٚؽبٌجٛا ثؼضَ اٌؼٚاط
ٚاالٔجبة اال ثؼض ِؼغوخ ٘غِجضْٚ

 9اٌـٛص ا ٚاٌؼٔٛط ُ٘ ثـجت ٌؼٕخ وٕؼبْ ٚاٌج١غ ُ٘ اؿٌّٚ ٟىٕ ُٙثضؤا ٠غ١غٚا ٘ظا اٌفىغ االْ

 10اٌزجغ٠غ ٘ ٛثبالّ٠بْ ٚثّـبػضح اٌجم ٗ١ثم١بصرٌ ُٙالّ٠بْ

 11اٌىظة ٚاٌىغا٘١خ ِـّٛح ثّٙب ٌغ١غ اٌّإٌٍ٘ ٓ١مجٛي اٌذك ٚاالػضاء ٚاٌّغرض ٓ٠ػٓ شٛٙص ٖٛٙ٠

 12رؼض ً٠ػمبئضُ٘ ٚرجضٍٙ٠ب اٌّـزّغ ٘ ٛثـجت ِجئ ٔٛع جض٠ض ِٓ اٌـّبء

٠ ٌّٓٚغ٠ض اٌّظ٠ض رفظ١ال ػٍ ٗ١ثبٌغجٛع اٌ ٟوزبة ؿٍـٍخ ِذبػغاد رجـ١ؾ االّ٠بْ ٌالٔجب ثشٞٛ
ٚوزبة شٛٙص ٚ ُ٘ ِٓ ٖٛٙ٠و١ف ٔشإا ِٚب ٘ ٟػم١ضرٌٍ ُٙمّض ػجض اٌّـ١خ ثـ١ؾ اؿزبط اٌال٘ٛد
اٌضفبػٟ

ٚالٌٔ ٟـذ ثظضص اْ اعص ػٍ ٟشٛٙص ٌٚ ٖٛٙ٠ىٓ ٘ظا اٌجذش فمؾ ٌزٛػ١خ اسطبء شٛٙص  ٖٛٙ٠ثبصٌخ

 ٚرغجّخ شٛٙص  ( ٖٛٙ٠رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ) ٍِ١ئخ ثّئبد االسطبء فمض اوزف١ذ ثجؼغ االِضٍٗ
اٌٙبِٗ اٌز٠ ٟـزشضِٙٔٛب ثبؿزّغاع ف ٟاصجبد ػم١ضر٘ ِٓ ُٙظٖ اٌزغجّٗ اٌشبؽئٗ

االػضاص ٚاٌغص ػٍٙ١ب

ٛ٠دٕب 1 : 1
اٌغص ػٍ ٟاٌشطب االٚي ٚ .وبْ اٌىٍّٗ هللا اَ اٌٗ ؟
http://holy-bible-1.com/articles/display/10095

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌضبٌٔ . ٟززؼجض ٌٗ اَ
ٌزشضِٗ ؟ صا 7
http://holy-bible-1.com/articles/display/10229

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌضبٌش  .اٌظشغٖ
وبٔذ اٌّـ١خ 1و4 :10 ٛ
http://holy-bible-1.com/articles/display/10230

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌغاثغ ٚ .ال ٔجغة
اٌّـ١خ 1و9 :10 ٛ
http://holy-bible-1.com/articles/display/10231

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌشبِؾ  .الرضع
لضٚؿه اَ ١ٌٚه ؟ اع 27 :2
http://holy-bible-1.com/articles/display/10237

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌـبصؽ  .عئ١ؾ
اٌذ١بٖ اَ ٚو ً١اع 15 :3
http://holy-bible-1.com/articles/display/10238

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌـبثغ  .طٍ١ت اَ
سشجٗ ؟ 19 -17 :19 ٛ٠

http://holy-bible-1.com/articles/display/10240

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌضبِٓ  .ػظاة اثضٞ
اَ لطغ اثض ٞ؟ ِز46 :25 ٟ
http://holy-bible-1.com/articles/display/10241

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌزبؿغ  .وغؿ١ه ٠ب
هللا ػت 8 :1
http://holy-bible-1.com/articles/display/10242

اسطبء رغجّخ اٌؼبٌُ اٌجض٠ض ٌشٛٙص  ٖٛٙ٠اٌجؼء اٌؼبشغ  .عٚح هللا اَ
لٛح هللا ؟ ره 2 :1
http://holy-bible-1.com/articles/display/10243

 11اٌـ١ض اٌٛد١ض هللا ٚعثٕب ٠ـٛع اٌّـ١خ 4 :1 ٗ٠

http://holy-bible-1.com/articles/display/10017

 12ػظ ٛ٘ ُ١ؿغ اٌزم ٞٛهللا ظٙغ ف ٟاٌجـض  1ر16 :3 ٟ
http://holy-bible-1.com/articles/display/10025

اٌجؼء اٌضبٟٔ

الضَ ثذش عائغ ا٠ؼب ػٓ ربع٠ز ٘ظٖ اٌزغجّٗ ( الٔ ٟاعوؼ فمؾ ٕ٘ب ػٍ ٟاسطبء رغجّز) ُٙ

( ِٕمٛي )
وزبة اٌزغجّخ اٌؼبٌّ١خ اٌجض٠ضح ٌٍىزبثبد اٌّمضؿخ
 Scriptures The New World Translation of the Holyئٔج ً١شٛٙص ٖٛٙ٠

ثمهى ربل داٚفٛظ
"انكزبة انًمذط ثأكًهّ يغزٕؽٗ يٍ هللاْ ".زِ انكهًبد انزٔ ٙسدد ف ٙانشعبنخ انضبَٛخ ئنٗ أْم
رًٕٛصبٔط  16 :3رؼشّف ػٍ هللا ،انز٘ ٚؾًم اعى  ْٕٔ ،ِٕٓٚانكبرت ٔيٕؽ ٙانكزبة انًمذطٔ .نكى
ٔٔاف! ٔٚب نّ يٍ ك ّى ْبئم يٍ انًؼشفخ انؾمٛمٛخ ٚمذيَٕٓب! ئَّٓب
كبف
ْٕ انكزبة انًمذط انًغزٕؽٗ
ٍف
ٍف
ثبنفؼم "انًؼشفخ انؾك ثب٠نّ" انز ٙرؾشّاْب ٔطبَٓب اٞرمٛبء يٍ كم اٞػًبس – عفش اٞيضبل .5 :2
(انكزبة انًمذط يغزٕؽٗ يٍ هللا ٔيفٛذ.)7 ،

انزظشٚؼ أع ِ٢يأخٕر يٍ كزبة َظّزّ يغًٕػخ يٍ انكزّبة يٍ Tract Watchtower Bible and
 ،)Society (WBTSانًُظًخ انشعًٛخ نشٕٓد ٔ .ِٕٓٚنذٖ لشاءح أغهجٛخ انًغٛؾ ٍٛٛاَ٠غٛه ٍٛٛنٓزا
انكزبة لذ ٚغذٌٔ ف ّٛانمهٛم أٔ  ٢شٙء نهزغبدل أٔ انزشكٛك ف .ّٛثبنفؼم ،ربسٚخٛبً ،أل ّش انًغٛؾٌٕٛ
ثٕؽٔ ٙعهطخ انكزت انـ  66ثًب ف ٙرنك اَ٠غٛم انجشٔرغزبَز.ٙ
اٌـ ِ WBTSزٛافمخ ف ٟاٌغأ:ٞ
"انكزت انًمذعخ ،كًغًٕػخ يٍ انزكٕ ٍٚؽزٗ انمٛبيخ ،يٍ كزبة ٔاؽذ كبيم ،يٍ يكزجخ ٔاؽذح كبيهخ،
كهٓب يغزٕؽبح يٍ كبرت ػهٕ٘ عًبٔ٘ ...انكزت انغذ ٔانغز ،ٍٛيغزًؼخً ْٙ ،يٍ يكزجخ انكزت
انًمذعخ انٕاؽذح" (ساعغ .)11 ،All Scriptures
ػٔ٣حً ػهٗ رنكٚ ،مش انًغٛؾ ٌٕٛاَ٠غٛه ٌٕٛثأٌ اَ٠غٛم ْٕ عهطخ انًإيُ ٍٛف ٙكبفخ انًغبئم انًزؼهمخ
ثبًٚ٠بٌ ٔانًًبسعخ .يشحً أخشٖ ،رمش  WBTSثغهطخ اَ٠غٛم ،ف ٙانًجذأ" :انكزت انًمذعخ ْْ ٙذٚخ
يُمطؼخ انُظٛش لذيٓب هللا ئنٗ انجششٚخ ،ػُجش يٍ انكُٕص انشٔؽٛخ ٚ ٢غجش ػًك غٕس ؽكًزٓب ،رًهك
لٕح نهٓذاٚخ ٔانؾش ػهٗ صٚبدح انزمٕٖ أكضش يٍ أ٘ كزبة خش َُنضّ " (ساعغ .)11 ،All Scriptures
ٚغت ػهٗ انًغٛؾ ٙانفطٍ أٌ ٚطشػ انغإال انزبنْ" ،ٙب ادػبء شٕٓد  ِٕٓٚثغهطخ اَ٠غٛم دلٛك؟"
ف ٙانٕالغ ،ف ٙؽبل كبٌ رأكٛذ شٕٓد ٚ ِٕٓٚغزُذ ئنٗ اَ٠غٛم ثشكم كبيم فٛغت أٌ ٚطشػ فٙ
عٛش  WBTSنَ١غٛم ٔانضبَٚ ٙزطشق ئنٗ رشعًخ  WBTSنَ١غٛم.
يؾٕس .ٍٚأٞل ٚزؼهك ثزف
رفـ١غ اإلٔجً١
ٚذػ ٙيغهظ ئداسح  ،WBTSأ ْٙٔ ٢انغهطخ ا٠داسٚخ اٞػهٗ ،أَّّ "انخبدو اٞي ٍٛانؼبلم" ْٔٙ
ػجبسح يغزمبح يٍ ئَغٛم يزٗ ٚٔ .)New World Translation( 45 :24ؼزجش ٔانًُشٕساد انزبثؼخ
نّ انمُبح انششػٛخ انٕؽٛذح نهمٛبدح انز ٙرغزًذ انٕؽ ٙيجبششحً يٍ هللا ٔانٕؽٛذح انز ٢ ٙرشٕة كبفخ
رفغٛشارٓب أ٘ شبئجخ ف ٙػبنًُب انٕٛؤ .ثبنزبنٚ ،ٙمٕل يغهظ ا٠داسح ّ
أٌ أدة انـ  ْٕ WBTSانٕؽٛذ
انز٘ ًٚكٍ ا٢ػزًبد غهٔ ّٛانٕصٕق ثّ نزفغٛش اَ٠غٛم ثظٕسح طؾٛؾخ.
ُٚنُظش ئنٗ عًٛغ انكُبئظ انًغٛؾٛخ ٔيؼهًٓٛب ٔكزبثٓب ٔيجششٓٚب ُٚظش ئنٓٛب ػهٗ أَٓب عضء يٍ َظبو
ػبنى انشش انز٘ ٚزؾكى ثّ انشٛطبٌٔ .ثبنزبنٚ ٙظشف انُظش ف ٙرفغٛشارٓب نًب رؾًم يٍ شٕائت ٔفغبد

ٔرؾشٚفُٚ ٢ٔ ،ظش فٓٛب أثذاً ئ ٢ف ٙؽبل كبَذ رإكذ رؼبنٛى ٔ .WBTSلذ أصبسد انكٍائظ اَ٠غٛهٛخ
َمطخ ّ
أٌ يب يٍ كُٛغخ أٔ يُظًخ دُٛٚخ ثبعزطبػزٓب ادػبء ايز٣كٓب انؾظش٘ نغهطخ رفغٛش انكزبة
انًمذط .فغًٛغ انًغٛؾ ٍٛٛلبدس ٍٚػهٗ فٓى انكزبة انًمذط يٍ خ٣ل رُٕٚش انشٔػ انمذط ٔانزذسٚت
انظؾٛؼ.
رغجّخ اإلٔجً١
ٚإكذ انًغٛؾ ٌٕٛأٌ اَ٠غٛم يغزٕؽٗ ٔٚمشٌّٔ ثظنطزّ .غٛش ّ
أٌ َظٕص انكزبة انًمذط اٞطهٛخ نى
ركزت ثبَ٠غهٛضٚخ .فبنشعم كزجٕا اَ٠غٛم ثبنؼجشاَٛخ ٔانَٕٛبَٛخ انكَٕٛٛخٔ ،ف ٙثؼغ انؾب٢د انمهٛهخ،
ثبٜسايٛخٔ .ثبنزبن ،ٙفُؾٍ َمش ثؼذو رًزغ أ ّ
٘ يٍ انزشعًبد ثُفظ يغزٕٖ انٕؽ ٙانز٘ رزًزغ ثّ
انًخطٕؽبد اٞطهٛخ ثهغزٓب اٞصنٛخ .فبنًزشعًٌٕ يغجشٌٔ ػهٗ يشاعؼخ َظٕص انكزبة انًمذط
ف ٙنغزٓب اٞطهٛخ أصُبء رأدٚزٓى نؼًهٓى .انزشعًخ يًٓخ طؼجخ َٔبدساً يب رؾظٗ َزٛغزٓب اٞخٛشح ثشػب
ػبنً .ٙانزذلٛك ٔانزظؾٛؼ يزٕلؼبٌ .فمؾ انُظٕص اٞطهٛخ انًكزٕثخ ثبنَٕٛبَٛخ ٔانؼجشاَٛخ  ٢رزغّٛش.
ف ٙانًجذأ ،يٍ انًؾزًم أٌ رٕافك  WBTSػهٗ يب لٛم أػ .ِ٣غٛش ّ
أٌ فْ ٙزِ انُمطخ ثبنزاد ركًٍ
أكضش انًفبسلبد أًْٛخ ثٔ WBTS ٍٛرمشٚجب ً كبفخ انؾشكبد انز ٙرؼزمذ ثبَ٠غٛم ف ٙانؼبنى.
ف ٙانؼبو َ ،1950ششد َ WBTSغخزٓب انخبطخ يٍ انؼٓذ انغذٚذ ثبَ٠غهٛضٚخ ،رؾذ ػُٕاٌ The
 .New World Translation of the Christian Greek Scripturesفًٛب ثؼذَُ ،نششد كزت
ػذٚذح يٍ انؼٓذ انمذٚى رؾذ ػُٕاٌ .Scriptures World Translation of the Hebrew
ٔأخٛشاً ،ف ٙانؼبو َ ،1961ششد يغًٕػخ رشعًبد  WBTSرؾذ ػُٕاٌ The New World
 .)NWT( Translation of the Holy Scripturesرًذ يشاعؼخ انُغخخ اٞطهٛخ ٔأدخهذ
ػهٓٛب رؼذ٣ٚدٔ ،نكٍ ثمٛذ  NWTكًب َششد أعبعب ً.
ثُظش شٕٓد  ْٙ NWT ِٕٓٚاٞفؼم ،ئرا نى ركٍ انزشعًخ انٕؽٛذح نَ١غٛم انًٕصٕق فٓٛبْ .زِ ْٙ
انًغأنخ انؾغبعخ انز ٙرًُٓبْ :م ؽشٚمخ رشعًخ  NWTنكهًخ هللا ْ ٙثبنفؼم يٕصٕق ثٓب؟ َٔمطخ
انغذال انزَ ٙضٛشْب ُْب ،أَٓب نٛغذ يٕصٕلخٔ ،رنك ثب٢رفبق يغ أْى ا٢خزظبط ٍٛٛانًهً ٍٛثبَ٠غٛم
ف ٙانؼبنى .عُُظش ف ٙاٞعجبة انًؾذدح انًزؼذدح ٔساء ارخبرَب نٓزا انًٕلف.

ٌجٕخ اٌزغجّخ اٌزبثؼخ ٌـ NWT
ف ٙيمبل ػٍ ٚ ،NWTشد ف ٙكزبة ٔاؽذ يٍ ّ WBTS
أٌ "رشعًخ انكزبة انًمذط ر ًّذ يجبششحً يٍ
انؼجشاَٛخ ٔاٜسايٛخ ٔانَٕٛبَٛخ ئنٗ اَ٠غهٛضٚخ انؾذٚضخ يٍ لجم نغُخ يٍ شٕٓد  ِٕٓٚيًغٕؽ ٍٛثبنضٚذ"
(ساعغ  ،Reasoning From the Scripturesطفؾخ .)276
ٔيٍ انطجٛؼ ٙأٌ ٚطشػ انًشء انغإال انزبن" ،ٙفْ ٙزِ انؾبنخ ،يٍ كبَٕا انًذسعً ٍٛيٍ انهغُخ
انًإْه ٍٛن٣دػبء ثٓزِ انغشأح أَّٓى "يًغٕؽٌٕ ثبنضٚذ؟" يًب ٚجؼش ػهٗ انذْشخ ،ف ٙانكزبة َفغّ،
ٔسد عٕاة يجبشش ػهٗ ْزا انغإال ػهٗ انُؾٕ انزبن" :ٙنذٖ رمذٚى كٓذٚخ ؽمٕق انُشش نهزشعًخ ،ؽهجذ
نغُخ  The New World Bible Translationأٌ ٚجمٗ أػؼبؤْب يغٕٓنٔ .ٍٛلذ َفزد The
 Watch Tower Bible and Tract Societyف ٙثُغهفبَٛب ْزا انطهت" (ساعغ ،Reasoning
طفؾخ .)277
ٔف ٙانؾمٛمخ  ٢رأر NWT ٙأٔ أ٘ يٍ كزت أدة  WBTSػهٗ ركش أعًبء انًزشعًٍٛ؛ ٔػهٗ سو
يٍ طؾخ ػذو ركش رشعًبد اَ٠غٛم اٞخشٖ أعًبء يزشعًٓٛب يضم Standard New American
 ،)NASB( Bibleفـ  WBTS ٔ NWTانٕؽٛذربٌ انهزبٌ  ٢رمٕيبٌ ثزضٔٚذ انًغزؼهً ٍٛانفؼٕنٍٛٛ
ثأعًبء انًزشعً ٍٛرهجٛخً نطهت خط.ٙ
فٓم َؼشف يٍ كبَٕا يزشعًNWT ٙ؟ فبنغٕاة ْٕ َؼىَ ،ؼشف ،ػهٗ انشغى يٍ سفغ WBTS
ا٠فظبػ ػٍ أعًبئٓى .سإًَٚذ فشاَض ،ػؼٕ عبثك ف ٙيغهظ ئداسح  .WBTSف ٙكزبثّ رؾذ ػُٕاٌ
ٚ ،Crisis of Conscienceمٕل ّ
أٌ نغُخ انزشعًخ كبَذ يإنفخ يٍ أػؼبء يغهظ ا٠داسح انزبنٍٛ
عٕسط غبَغبط ٔأنجشد ششٔدس ٔفشٚذسٚك فشاَض ٔيٍ سئٛظ َ WBTSبصبٌ كُٕس.
"يٍ َبؽٛخ أخشٖ ،كبٌ فشد فشاَض (ػى سًَٕٚذ فشاَض ،أطجؼ فًٛب ثؼذ سئٛظ  )WBTSانٕؽٛذ انًهى
ئنًبيب ً ٔافٛب ً ثهغبد اَ٠غٛم نخٕع رغشثخ رشعًخ يٍ ْزا انُٕع .فمذ دسط انَٕٛبَٛخ نًذح عُز ٍٛفٙ
عبيؼخ عُٛغُٛبرٔ ٙنكٍ رؼهّى ثُفغّ انؼجشاَٛخ" (ساعغ  ،Crisis of Conscienceطفؾخ .)50
ف ٙانٕالغ ،نى ٚكٍ أ ّ
٘ يٍ أػؼبء نغُخ  ،NWTثًب فٓٛى فشٚذسٚك فشاَض ،و ؤْ ً٣نزمذٚى رشعًخ يٍ
انهغبد اٞطهٛخ ركٌٕ صاخشح ف ٙانؼهى .فهى ًٚزهك أ٘ يٍ أػؼبء انهغُخ أكضش يٍ يؼشفخ ثذائٛخ

ثبنَٕٛبَٛخ ٔانؼجشاَٛخ ٔاٜسايٛخ .فمذ ظٓش ْزا انُمض ف ٙانخجشح ف ٙعٕدح رشعًخ  NWTانشدٚئخ
ٔاَ٢ؾٛبصٚخ نكضٛش يٍ انًمبؽغ انًًٓخ ف ٙاَ٠غٛم.
اعى هللا
٘ خبنك ْزا انكٌٕٚٔ .شد فٓٛب ثٕػٕػ ّ
رجبّس  WBTSثأٌ هللا كبئٍ أؽبد ّ
أٌ هللا لذ أفظؼ نًٕعٗ ػٍ
اعًّ ف ٙانؼٓذ انمذٚى ٚزأنف ْزا ا٢عى يٍ أسثؼخ أؽشف عبكُخ ف ٙانؼجشاَٛخ يغًٗ يٍ لجم ػهًبء
اَ٠غٛم (انٕٓٛد ٔانًغٛؾ )ٍٛٛثـ ٚ .Tetragrammatonكزت ف ٙانؼجشاَٛخ ( .HWHYي٣ؽظخ:
ركسأ انؼجشاَٛخ يٍ ان ًٍٛٛئنٗ انٛغبس).
عغهذ يؾبٔ٢د ػذٚذح نُمؾشح ؽشٔف نغخ  Tetragrammatonثؾشٔف انهغخ اَ٠غهٛضٚخ أٔ انهغبد
اٞخشٖ .أ٘ يٍ ْزِ انًؾبٔ٢د دلٛمخ ثًب ّ
أٌ انهفع ف ٙاٞعبط يغٕٓلٔ .أغهجٛخ ػهًبء اَ٠غٛم
ٚؼزمذٌٔ ّ
أٌ نفظخ " ْٙ "ِٕٓٚاٞلشة ئنٗ انهفظخ اٞطمٚخ.
رؾذاسٚبً ،ػهٗ انشغى يٍ رنك ،اػزًذد  WBTSانُمؾشح ثبَ٢غهٛضٚخ اٞفؼم أ."ِٕٓٚ" ْٙٔ ٢
ٔثبنزبن ،ٙفَ ،NWT ٙغت ئنٗ هللا ث 6974 ِٕٓٛيشح ؽٛش ٚشد  Tetragrammatonف ٙانُض
انؼجشاَ( ٙانؼٓذ انمذٚى).
ٚ ٢غذ أغهجٛخ انؼهًبء انؼجشاَ ٍٛٛخطأ ً فبدؽب ً ف ٙاعزخذاو  NWTنٓزِ الكهًخ ف ٙانؼٓذ انمذٚى .فٙ
انٕالغ ،لبيذ ثؼغ انزشعًبد اَ٠غهٛضٚخ انمذًٚخ ثبنًضم ،ثًب فٓٛب انُغخخ اٞيشٚكٛخ انمٛبعٛخ
( .)1901كًب اعزخذو يزشعًٕ َغخخ انًهك عًٛظ ") "ِٕٓٚساعغ عفش انخشٔط 3 :6؛ عفش ئشؼٛبء
2 :12؛  .)4 :26ػهٗ غشاس أغهجٛخ انًزشعً ٍٛانؾذٚض ،ٍٛفؼم ْإ٢ء انًزشعًٌٕ رشعًخ
 Tetragrammatonثكهًخ ( LORDانغٛذ) يكزٕثخ ثؾشٔف كجٛشح نًغبساح انزمهٛذ انٕٓٛد٘ انمذٚى
ٔرغُت نفع (أٔ انخطأ ف ٙنفع) اعى هللا انًمذط.
ساعغ ْزا انًمطغ يٍ "لٕاػذ انزشعًخ" انخبطخ ثبَ٠غٛم اٞيشٚك ٙانمٛبع ٙانغذٚذ :NASB
ف ٙانكزت انًمذعخ ،اعى هللا ْٕ رٔ د٢نخ أكجش ٔيفٕٓو .يٍ غٛش انًًكٍ انزفكٛش ثبنًغبئم انشٔؽٛخ يٍ
دٌٔ رغًٛخ ا٠نّ اٞعًٗ ثزغًٛخ ي٣ئًخٔ .ثبنزبن ،ٙأكضش اٞعًبء اٞنْٕٛخ شٕٛػب ً ْٕ هللا انٕاؽذ ْٔٙ
رشعًخ نكهًخ ئنْٕٛى اٞطهٛخ .أؽذ أنمبة هللا ْٕ انغٛذ ْٔ ٙرشعًخ نكهى ح "أدَٔب٘"ٔ .انزغًٛخ اٞخشٖ

انز ٙرُغت ئنٗ هللا كبعى يًٛض ٔخبص ثّ ْٕٔ ،انًإنف يٍ اٞؽشف اٞسثؼخ ( YHWHساعغ عفش
انخشٔط ٔ 14 :3عفش ئشؼٛبء  .)8 :42نى ُٚزك ثؼذ انٕٓٛد ثٓزا ا٢عى رجغ ً٣ٛنٓزا ا٢عى انًمذط
انغًبٔ٘ .نٓزا انغجت ،رشعى ثظٕسح صبثزخ ثب٠نّ .رغزضُٗ رشعىح ْ YHWHزِ فمؾ يزٗ رزمبسة
ٔكهًخ انغٛذ ،أ٘ رشعًخ أدَٔب٘ .فْ ٙزِ انؾبنخ ٚزى ثبَزظبو رشعًزٓب ثبهلل يُؼب ً  ٘ٞانزجبط.
يٍ انًزؼبسف ػهٔ ،ّٛػهٗ كش انغُ ،ٍٛرًذ َمؾشح كهًخ  YHWHثكهًخ  ،ِٕٓٚػهٗ انشغى يٍ أَّّ نى
ٚزى انزأكذ كهٛب ً يٍ انهفع (ٔ .)NASBعٓذ  WBTSاَزمبداً لْزِ انًًبسعبد انزٚ ٙؾبٔل يٍ ٔساءْب
انٕٓٛد ٔانًغٛؾ ٌٕٛئنٗ ؽغت اعى ا٠نّ  ِٕٓٚػٍ شؼجّٔ .رمٕل أٌ رنك ٚذ ّل ػهٗ ؽجٛؼخ يًبسعبد
انذٚبَبد انؾذٚضخ انشٛطبَٛخ.
عهّى ثؼغ انًهً ٍٛف ٙانذٚبَخ انًغٛؾٛخ ثأٌ اعزخذاو كهًخ انغٛذ ثذ ً٢يٍ ا٢عى انًمذط غٛش يغبص
ٔسثًب "ٚ "ِٕٓٚظة أٌ ركٌٕ انُمؾشح اَ٠غهٛضٚخ انمٛبعٛخ .ثًب أَّّ شبع عذال ٔ WBTSيفبدِ
ّ
أٌ ْٙ Tetragrammatonانكهًخ انًمذعخ انؾظشٚخ هلل ْ ،ٙثطشٚمخ أٔ ثأخشٖ ،غٛش يغبصح ٔ٢
يجشّس نٓب .ف ٙانٕالغٔ ،سد ف ٙانؼٓذ انمذٚى انؼذٚذ يٍ أعًبء هللا انشبئؼخ رغزخذو ف ٙانؼجشاَٛخ ثًب فٓٛب
 ْٙٔ( Elohimكهًخ شبيهخ رُغت ئنٗ هللا)؛ ٔ (Elرظغٛش نكهًخ )Elohim؛ ٔيظطهؾبد أخشٖ
يشكجخ يضم ( El-Elyonهللا اٞعًٗ) ٔ (El-Shaddaiهللا ػ ّض ٔع ّم).
رؼشع  WBTSؽبنخ يُطمٛخ رذػٕ ئنٗ اعزخذاو ْزا ا٢عى انًمذط ف ٙانؼٓذ انمذٚى ٔرُزمذ يٍ ٚ ٢مٕو
ثزنك .ػهٗ انشغى يٍ ٔسٔد خطأ أفذػ ف ٙرشعًخ  WBTSنهؼٓذ انغذٚذ ،انز ٙرغًٗ ثبنكزت انًمذعخ
انًغٛؾٛخ انَٕٛبَٛخ .فزمٕو  ،NWTػهٗ َؾٕ غٛش يجشّس ،ثزشعًخ انكهًز ٍٛانَٕٛبَٛز ٍٛانشبئؼز ٍٛانغٛذ
(؟؟؟؟؟؟ٔ )kurios ،هللا (؟؟؟؟؟؟ )Theos،ثـ " "ِٕٓٚنـ  237يشح ف ٙانؼٓذ انغذٚذٔ .لذ عشٖ ْزا
ا٢عزخذاو انًغزغاع ػُّ ٔغٛش انًجشس ٢عى هللا ف ٙانؼٓذ انمذٚى ،يزٗ عبءد كهًخ  kuriosف ٙعٛبق
ٚذل ثٕػٕػ ئنٗ هللا ف ٙانًؼُٗ انشبيم ،أٔ نذٖ ٔسٔد ْزِ انكهًخ ف ٙيمطغ يُمٕل يٍ انؼٓذ انمذٚى.
يٍ َبؽٛخ أخشٖ ،نى رزشعى كهًخ  kuriosثـ " "ِٕٓٚيشح ٔاؽذح ف ٙانًشاد انـ  400ف ٙانؼٓذ انغذٚذ
ؽٛش رزى ا٢عزؼبَخ ثٓزِ انكهًخ ن١شبسح ئنٗ ٚغٕع انًغٛؼ .فٔ ٣عٕد نمبػذح يجشّسح رزؼهك ثبنُض أٔ
ثبنهغخ ٠لبيخ ْزِ انًفبسلخ .فٛغت أٌ رزشعى كهًخ  kuriosػهٗ َؾٕ دلٛك ،ثب٢عزُبد ئنٗ انغٛبق،
ثكهًخ "انغٛذ"ٔ ،كهًخ  Theosثـ "هللا" ،يغ انؼهى ّ
أٌ أٚب ً يٍ ْبر ٍٛانكهًزٚ ٍٛغٕص رشعًزٓب ثـ "."ِٕٓٚ

انغجت انز٘ دػب نغُخ  NWTئنٗ ئدساط اعى هللا ْزا ف ٙانؼٓذ انغذٚذ ٔاػؼ ثؼ ٍٛكم يٍ ْٕ ػهٗ
اؽ٣ع ثُظشٚخ شٕٓد  ِٕٓٚانْٕ٣رٛخ .فبنـ  ،WBTSيُز ئؽ٣لٓب يٍ ؽٕانٗ لشٌ ،ؽشؽذ كم انؼمبئذ
اٞعبعٛخ انًزؼهمخ ثبنضبنٕس اٞلذط ٔئنْٕٛخ انًغٛؼ انًطهمخَٔ .زٛغخ نزنك ،عؼذ  WBTSعبْذحً ئنٗ
ؽغت رؼبنٛى انؼٓذ انغذٚذ انٕاػؾخ انز ٙرزُبٔل ْزِ انؾمبئك ،يٍ خ٣ل أدثٓبٔ ،رشعًزٓب نَ١غٛم ػهٗ
ٔعّ انخظٕصٚ .ظٓش ْزا ا٠خفبء انًزؼ ًّذ ٔاػؾب ً نذٖ ئلبيخ يمبسَخ ثغٛطخ ث ٍٛرشعًخ ٔ NWT
رشعًخ ٔٚغذ كٕد ْٕٔسد انؾشفٛخ نهُض انَٕٛبَ ٙف ٙكزبة  NWTانخبص رؾذ ػُٕاٌ The
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اعزخذاو كهًخ " "ِٕٓٚنزشعًخ كم يٍ انكهًز( kurios ٍٛانغٛذ) أٔ ( Theosهللا)  237يشح ن١شبسح
ئنٗ هللا ثبنًؼُٗ انشًٕنٔ ،ٙيطهمب ً كهمت نهًغٛؼ ،يب ْٕ ئ ٢يؾبٔنخ ئنٗ رؼضٚض انزًٛٛض ث ٍٛهللا ٔٚغٕع
انًغٛؼ ٔرشعٛخّ ف ٙػمٕل شٕٓد  ِٕٓٚانغبْه .ٍٛف ٙانؾمٛمخ ،فٓى كزّبة انؼٓذ انغذٚذ يؼُٗ كهًخ
(انغٛذ) ،رجؼب ً نهزمهٛذ انٕٓٛد٘ ف ٙانزشعًخ انَٕٛبَٛخ نهزٕساح ،ف ٙعًٛغ انؾب٢د ،ػهٗ أَّٓب ئشبسح ئنٗ
ا٠نِٕ ٚخ ثكم يب رؾًم ْزِ انكهًخ يٍ يؼُٗ .ثبنزبن ،ٙيزٗ ٚذػٕ كزّبة انؼٓذ انغذٚذ ٚغٕع ثـ "انغٛذ"،
فزنك أَّٓى ٚؼٌُٕ ئنّ انؼٓذ انمذٚى (.)ِٕٓٚ
ثُنشٍْ ػٍ ئَكبس ٠نْٕٛخ ٚغٕع ف ٙرشعًبد يزشعً NWT ٙانؼذٚذح غٛش انذلٛمخ ٔاَ٢ؾٛبصٚخ نًمبؽغ
اٞيضم انزبنٛخ :
ح
يًٓخ يٍ اَ٠غٛم .انك َظشح ػهٗ
· ٕٚؽُب 1:1
رفغّش ْ NWTزِ اٜٚخ كبٜر" :ٙف ٙانجذء كبَذ انكهًخٔ ،كبَذ انكهًخ ػُذ هللأ ،انكهًخ كبَذ ئنٓب ً".
ٔثبل ٙانزشعًبد ثبَ٠غهٛضٚخ انمٛبعٛخ ،رمشٚجبً ،رٕافك ػهٗ رشعًخ  NASBاٜرٛخ" :ف ٙانجذء كبٌ
انكهًخٔ ،انكهًخ كبٌ ػُذ هللا ٔكبٌ انكهًخ هللا".
· ٕٚؽُب 58 :8
رمٕو  NWTثزفغٛش ْزِ اٜٚخ ػهٗ انُؾٕ انزبن" :ٙفأعبثٓى ٚغٕع ،انؾك ألٕل نكى ،كُذ ،لجم يغٙء
ئثشاْٛى ".ف ٙانٕلذ انز٘ رمٕو  NASBثزشعًزٓب ػهٗ انُؾٕ انزبن" :ٙفأعبثٓى ٚغٕع" :انؾك انؾك

ألٕل نكى :لجم أٌ ٚكٌٕ ئثشاْٛى أَب كبئٍ" .فكهًخ "كبئٍ" (ف ٙانَٕٛبَٛخْٙ )µ?, ego eimi?? ??? :
ئنًبػ ٔاػؼ ٔيؾ ّذد نههّّ ( )YHWHف ٙانؼٓذ انمذٚى ،انز ٙرشزك يٍ كهًخ "أَب ْٕ".
· أػًبل انشعم 36 :10
رزؼًٍ  NWTانزفغٛش ْزِ اٜٚخ" :أسعم انكهًخ ئنٗ ثُ ٙئعشائٛم نٛؼهٍ ثشبسح انغ٣و يٍ خ٣ل
ٚغٕع انًغٛؼ :انز٘ ْٕ ئنّ انك ّم ".ثًُٛب رمٕو  NASBثزشعًزٓب ػهٗ انُؾٕ انزبن" :ٙأسعم كهًزّ ئنٗ
ثُ ٙئعشائٛم ٚؼهٍ ثشبسح انغ٣و ثٛغٕع انًغٛؼ انز٘ ْٕ سة انؼبنً".ٍٛ
· سعبنخ ئنٗ رٛطظ 13 :2
ٔفغّشد  NWTنٚٝخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٔ" :ٙفًٛب َُزظش انشعبء انغؼٛذ ٔظٕٓس يغذ انًخهض اٜرٙ
يٍ ثُُٛبٚ ،غٕع انًغٛؼ ".ثًُٛب رمٕو  NASBثزشعًزٓب ثبنزٕافك يغ انُغخ اٞخشٖ كبٜر" :ٙفًٛب
َُزظش رؾمٛك سعبئُب انغؼٛذ ،صى انظٕٓس انؼهُ ٙنًغذ ئنُٓب ٔيخهّظُب انؼظٛى ٚغٕع انًغٛؼ".
كم يٍ اٞيضهخ انٕاسدح أػ ،ِ٣ئػبفخ ئنٗ غٛشْب ،رُى ػٍ عٓذ  NWTانذؤٔة انًجزٔل َ٠كبس ئنْٕٛخ
ٚغٕع انًغٛؼ انًطهمخ ثبنزٕافك وع ػمٛذح  .WBTSنًضٚذ يٍ اٞيضهخ ػهٗ رنك ،ساعّ يمب٢د
انْٕ٣د اَ٠غٛه ٙرؾذ ػُٕاٌ "شٕٓد َ"ٔ "ِٕٓٚظشح ػٍ شٕٓد  ِٕٓٚئنٗ انًغٛؼ".
اٌشبرّخ
رإكذ  WBTSأٌ رشعًخ اَ٠غٛم ثبنهغخ اَ٠غهٛضٚخ the The New World Translation of
 ْٙ ، Holy Scripturesأفؼم انُغخ انًُشٕسح .غٛش ّ
أٌ انجشاْ ٢ ٍٛرضجذ ْزا ا٢عزُزبط .فٙ
انؾمٛمخ ،رشٛش انٕلبئغ ئنٗ ّ
أٌ َغخخ  ْٙ NWTيٍ أكضش َغخ اَ٠غٛم غٛش انذلٛمخ ٔاَ٢ؾٛبصٚخ
انًُشٕسح.
نغٕء انؾعٚ ،طهت يٍ انً ٍٛٚ٣انًُزً ٍٛئنٗ شٕٓد  ِٕٓٚانًُزشش ٍٚف ٙانؼبنى انشعٕع ئنٗ َغخخ
 NWTؽظشاً .ثبنزبنٚ ٢ ،ٙغزٕػت شّٔد  ِٕٓٚانًإيُ ٍٛئ ٢ػمبئذ انـ  WBTSاَ٢ؾٛبصٚخ
ٔانًش ّْٕخ.

ُٕاٛجٚ ٌٍ أٛٛؾٛ ػهٗ انًغ.NWT غبػذْٔى ػهٗ فٓى عجت ػذو ٔعٕة انضمخ ثـٚ ٌٍ أٛٛؾٛػهٗ انًغ
 ٔأَّٓى.ؾخ يٍ انكزبة انًمذطٛخ ٔاػؾخ يأخٕرح يٍ َغخ طؾٛهٛى ئَغٛشٔا ئنٗ رؼبنٛشٚ ٌيشبكم انـ ٔأ
مخٚؼ ٔأػًبنّ ٔؽشٛغٕع انًغٚ ؼخ هللا ٔشخضٛخ يضم ؽجٛك نذٖ رُبٔل يٕػٕع ػمبئذ أعبعٛيش دلٞ
غٕعًٛبٌ ثٚ٠ل ا٣ئخ ٔانؾظٕل عنٗ َؼًخ هللا يٍ خًُٛؼ فمؾ ثبنزٕثخ ػٍ انخطٚ ص٣ فبنخ.ص٣انخ
.)9-8 :2 ؼ (ساعغ انشعبنخ ئنٗ أْم أفغظٛانًغ
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٠ ٌّٓٚغ٠ض ثؼغ اٌغصٚص اٌز ٟلضِٙب االٔجب ثشٞٛ

( ِٕمٛي )
يٍ يٕلغ اَ٢جب رك٣
وزبة ؿٍـٍخ ِذبػغاد رجـ١ؾ اإلّ٠بْ  -األٔجب ث١شِ ٞٛطغاْ صِ١بؽ
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شٕٓد  ِٕٓٚيٍ أخطش انغًبػبد انزٗ رُغت َفغٓب ئنٗ انًغٛؾٛخ ْٔٗ نٛغذ كزنك ،أٖ أَٓى أشخبص
ٚؾبٔنٌٕ اَ٢ذعبط ث ٍٛانًغٛؾٔ ٍٛٛكأَٓى يغٛؾٔ !ٌٕٛنكُٓى ف ٙانؾمٛمخ ألشة ئنٗ انذٚبَخ انٕٓٛدٚخ
يٍ انذٚبَخ انًغٛؾٛخ .فٓى ٚشزشكٌٕ يغ انٕٓٛد ف ٙرمذٚظ ٕٚو انغجذ ٔكزنك ٚ ٢إيٌُٕ ثبنمٛبيخ ثبنُغجخ
نٟششاسٔ ،ثبنزبنٗ ػذو ٔعٕد دَُٕٚخ أثذٚخ نٟششاس ،يشزشك ٍٛثزنك يغ ؽبئفخ انظذٚم ٍٛٛانٕٓٛد انزٍٚ
ٚ ٢إيٌُٕ ثمٛبيخ اٞيٕاد ػهٗ ا٠ؽ٣قٚٔ .زفك ْإ٢ء أٚؼب ً يغ انٕٓٛد ف ٙػمبئذ رخض شخض انغٛذ

انًغٛؼ ئر ُٚكشٌٔ ْٕ٢رُّٚ ..كش انٕٓٛد ثُٕح انغٛذ انًغٛؼ هلل ٔيغبٔارّ نٝة ف ٙانغْٕشٔ .أٚؼب ً
ٚشفؼٌٕ ا٢ػزشاف ثبنغٛذ انًغٛؼ أَّ ٚغٕع انُبطشٖ.
توجد أمور أخرى أٌضا ً مشتركة بٌن شهود ٌهوه واألدفنتست السبتٌٌن الذٌن سبق التحدث عنهم
فً الشرٌط السابق -الشرٌط الخامس .وقبل أن نتحدث عن عقائدهم والرد علٌها نرٌد أن نعرض
كٌف نشأت هذه البدعة التى اعتبرها المجمع المقدس لكنٌستنا القبطٌة األرثوذكسٌة أنها بدعة
لجماعة غٌر مسٌحٌٌن ،وقد كان هذا قرار المجمع المقدس فً اجتماعه فً الٌوم السابق لعٌد
العنصرة فً سنة 1989م.

ٔ -96شأح شٛٙص ٛٙ٠ح

شارلز تاز رصل  Charles Taze Russelهو الذي أسس بدعة شهود ٌهوه ،وهو شخص
أمرٌكى من أصل أٌرلندى ،ولد سنه  1852فً بتسبرج فً والٌة بنسلفانٌا وكان والده مشٌخى
بروتستانتى من اإلنجٌلٌٌن وتوفٌت والدته وهو فً التاسعة من عمره ،والتحق بالمدرسة ولكن لم
ٌستكمل الدراسة وكان عمره أربعة عشر سنة .وعندما بلغ سن السادسة عشرة انضم إلى جمعٌة
الشبان المسٌحٌٌن وقدّ م فٌها نشاطا ً كبٌراً .وإذ كان ٌخاف من فكرة الموت والدٌنونة األبدٌة ،بدأ
ٌدرس فً الكتاب المقدس .وأثمرت الشكوك ثمارها المرة والعقٌمة فً نفسه من نحو التعالٌم
المسٌحٌة الخاصة بالدٌنونة والعقاب األبدى ،فتخلى عن عقٌدة أسرته األصلٌة ،وحٌث إن العقٌدة
البروتستانتٌة تعطى الفرصة ألى شخص لتفسٌر الكتب المقدسة كما ٌرى ،وهذه تربة خصبة
لنشأة أى بدعة كما رأٌنا بالنسبة للسبتٌٌن كٌف أن ولٌم مللٌر كان معمدانٌا ً بروتستانتٌا ً ودرس
الكتاب المقدس بدون إرشاد وخرج بالبدعة التى تحدثنا عنها فً الشرٌط السابق.
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لقد التصق شارلز تاز رصل  Charles Taze Russellبالسبتٌٌن وهو فً سن الثامنة عشرة،
وذلك عندما حضر اجتماع للسبتٌٌن وكان جوناس وٌندل أحد الوعاظ المشهورٌن هو الذي ٌعظ
فً هذا االجتماع .وبعد أسبوع من سماعه العظات السبتٌة ارتاح ارتٌاحا ً شدٌداً لتعالٌمهم ألنهم
ٌنكرون إنكاراً شدٌداً وجود العذاب األبدى لألشرار غٌر التائبٌن -مما ٌتفق مع فكره الخاص،
وٌبعد عنه الخوف من الموت والدٌنونة األبدٌة.
وقد استمرت عالقته بالسبتٌٌن لمدة سنتٌن .وقد اعترف شارلز رصل بأن بداٌة تكوٌن هذا المعتقد
فً ذهنه؛ كانت عند السبتٌٌن عندما حضر اجتماعاتهم ،وقال [ هناك وألول مرة سمعت شٌئا ً عن
مجًء المسٌح الثانى بواسطة جوناس وٌندل ].
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وعندما وجد أن السبتٌٌن فشلوا فً تحدٌد موعد المجًء الثانى للسٌد المسٌح ،انفصل عن
جماعتهم وإن كانت عالقته بهم كان لها أثر عمٌق فً حٌاته وتعالٌمه وال زالت ظاهرة فً تعالٌم
أتباعه.
وبعد انفصاله عن جماعة السبتٌٌن جمع حوله زمرة من المعجبٌن به .وقد أجمع أتباعه برأى
واحد أنه لم ٌظهر على مسرح الخلٌقة كلها من هو أكثر منه تضلعا ً فً تفسٌر الكتاب المقدس..
انبثقت حلقات حرة من هذه الجماعة فً دراسة الكتاب المقدس فً ضوء تفسٌرات رصل عرفت
باسم "تالمٌذ التوراه" ،ولم تكن هذه الحلقات تابعة ألى هٌئة مسٌحٌة.
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شهود ٌهوه ٌنكرون االبن ،وهم ٌغالطون أنفسهم ..ففً سفر أشعٌاء ٌقول "أنا أنا الرب ولٌس
غٌرى مخلص .أنا أخبرت وخلصت وأعلمت ولٌس بٌنكم غرٌب وأنتم شهودى ٌقول الرب وأنا
هللا" (أش -)12 ،11 :43ومن هذا األصحاح أخذوا اسمهم "شهود ٌهوه"ٌ .قول الرب "أنا أنا
الرب ولٌس غٌرى مخلّص" فمن هو المخلص؟ المخلص هو المسٌح ابن هللا الوحٌد .كما قال
معلمنا بطرس الرسول عن السٌد المسٌح "ولٌس بأحد غٌره الخالص" (أع .)12 :4إذا كان ٌقول
"لٌس غٌرى مخلص" وأٌضا ً "أنتم شهودى" إذن هو االبن ،وبالتالى نحن شهود للمسٌح لذلك
قال السٌد المسٌح لتالمٌذه "تكونون لى شهوداً"(أع .)8 :1كٌف ٌسمون أنفسهم بعد "شهود
ٌهوه" وهم ٌنكرون المسٌح؟! لقد حذر بطرس الرسول وقال "كان أٌضا ً فً الشعب أنبٌاء كذبة
كما سٌكون فٌكم أٌضا ً معلمون كذبة الذٌن ٌدسون بدع هالك وإذ هم ٌنكرون الرب الذي اشتراهم
ٌجلبون على أنفسهم هالكا ً سرٌعا ً" (2بط.)1 :2
فعندما نتكلم عن الرب الذي اشترانا ،نتكلم عن السٌد المسٌح الذي اشترانا بدمه ،والشاهد لٌهوه
صلب ،وأنه بصلبه حمل خطاٌا العالم أو ك ّفر عن خطاٌا العالم .فٌكون
ال ٌنكر أن السٌد المسٌح قد ُ
الرب الذي اشترانا هو السٌد المسٌح .أما شهود ٌهوه فهم ينكرون الرب الذي اشتراهم ألنهم
ٌنكرون الهوته .ولذلك أى إنسان ٌتبع بدعة شهود ٌهوه سوف ٌجلب على نفسه هالكا ً سرٌعا ً كما
قال معلمنا بطرس الرسول فً حدٌثه "وسٌتبع كثٌرون تهلكاتهم" (2بط )2 :2ففً ذلك تحذٌر.
بدأت هذه المجموعة ب  25ألف شخص أٌام شارلز تاز رصل واآلن قد وصل عددهم إلى خمسة
مالٌٌن شخص وربما أكثر على مستوى العالم كله .فعندما ٌقول "سٌتبع كثٌرون تهلكاتهم" هذا ما
رأٌناه وعاٌشناه .وهم اآلن ٌحاولون نشر فكرهم فً مصر .وإن كان فً عهد الرئٌس الراحل
جمال عبد الناصر نظراً لشبهة الصهٌونٌة لجماعة شهود ٌهوه صدر قانون بمنع ممارستهم
لنشاطهم فً مصر وأصبحوا جماعة غٌر قانونٌة وغٌر معترف بها كطائفة ،إال أنهم ما زالوا
ٌنشطون فً السر ،وٌرسلون أشخاصا ً إلى المنازل .ولذلك حذر القدٌس ٌوحنا الرسول "إن كان
أحد ٌأتٌكم وال ٌجًء بهذا التعلٌم فال تقبلوه فً البٌت وال تقولوا له سالم .ألن من ٌسلم علٌه
ٌشترك فً أعماله الشرٌرة" (ٌ2و.)11 ،10

فالقدٌس ٌوحنا الذي كان دائما ً ٌتكلم عن المحبة قد حذر من أن نقبل فً المنازل أمثال هؤالء
الهراطقة والمبتدعٌن (اقرأ مقاالً آخرا ُ عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة
والمقاالت) .والكنٌسة القبطًة األرثوذكسٌة تحذر شعبها بقوة من جماعة شهود ٌهوه ومن قبول
أى أحد منهم فً المنازل والمناقشات معهم ..تحتاج المناقشات معهم إلى شخص دارس ،لكى
ٌستطٌع الرد على األضالٌل التى ٌبتدعونها بتفسٌر خاطئ آلٌات الكتاب المقدس .فلٌس كل إنسان
ٌستطٌع مناقشتهم والرد علٌهم ألنهم فً منتهى المكر والدهاء وٌمٌلون أحٌانا ً إلى تحرٌف آلٌات
الكتاب أو االنحراف عن التفسٌر السلٌم.
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كما ذكرنا سابقا ً أن أول ما دفع تشارلز رصل البتداع ضاللته؛ هو خوفه من العقاب األبدى ومن
الدٌنونة األبدٌة لذلك علّم بأنه ال دٌنونة أبدٌة لألشرار .وهذه تدل على أنه كان إنسانا ً مغلوبا ً من
خطاٌا معٌنة وغٌر قادر أن ٌتوب عنها .ألن اإلنسان الذي ٌسلك فً حٌاة التوبة ٌشعر أن الدٌنونة
األبدٌة ال ترعبه ،وال تخٌفه .خصوصا ً إذا كان ٌوجد عالقة حب بٌنه وبٌن هللا .وهذا ال ٌمنع أن
ٌسلك فً مخافة هللا لئال ٌستهتر وٌفقد حذره ،وبذلك ٌتناسى أن التوبة والسهر الروحى شئ هام
فً حٌاته.
إن الدعوة التى نادى بها شارلز ستدفع الناس إلى االستخفاف بالخطٌة ،وتدفعهم إلى عدم الجهاد،
وإلى عدم السهر الروحى ،وإلى عدم التوبة مثل األبٌقورٌون الذٌن ٌقولون "لنأكل ونشرب ألننا
غداً نموت" .فإذا كان ال ٌوجد عذاب أبدى لألشرار وال ٌوجد قٌامة لألشرار؛ فأى إنسان ٌعٌش فً
الخطٌة وٌتمتع بها ٌقول }طالما إننى تمتعت بالدنٌا وأخذت كل ما أرٌد وعملت كل ما أشتهٌه،
فلماذا أرٌد حٌاة ثانٌة؟!.{..
لقد كان كالم السٌد المسٌح واضحا ً فً هذا األمر إذ ٌقول "ومتى جاء ابن اإلنسان فً مجده
وجمٌع المالئكة القدٌسٌن معه فحٌنئذ ٌجلس على كرسى مجده .وٌجتمع أمامه جمٌع الشعوب

فٌمٌز بعضهم من بعض كما ٌمٌز الراعى الخراف من الجداء .فٌقٌم الخراف عن ٌمٌنه والجداء
عن الٌسار" (متٌ ..)33 -31 :25تضح هنا أن السٌد المسٌح سٌفرق بٌن األبرار واألشرار فً
مجٌئه الثانى.
"ثم ٌقول أٌضا ً للذٌن عن الٌسار اذهبوا عنى ٌا مالعٌن إلى النار األبدٌة المعدة إلبلٌس ومالئكته.
ألنى جعت فلم تطعمونى عطشت فلم تسقونى" (مت .)42 ،41 :25ومن هنا ٌتضح أن السٌد
المسٌح سوف ٌدٌن األشرار وأ ّكد على ذلك بقوله "فٌمضى هؤالء إلى عذاب أبدى واألبرار إلى
حٌاة أبدٌة" (مت.)46 :25
قد ذكرنا فً الجزء الخامس من سلسلة تبسٌط اإلٌمان عن إدّ عاء األدفنتست بموت النفس ،وهذا
خطأ وقد شرحنا ذلك ،واشترك معهم شهود ٌهوه فً هذا اإلدعاء الخاطئ .وهذا ما استمال
تشارلز رصل عند األدفنتست ..وقد شرحنا كٌف أن السٌد المسٌح رد على مسألة القٌامة فً
مناقشته مع الصدٌقٌٌن من الٌهود بقوله "تضلون إذ ال تعرفون الكتب وال قوة هللا" (مت)29 :22
وذلك عندما تمت المناقشة التالٌة " فً ذلك الٌوم جاء إلٌه صدوقٌون الذٌن ٌقولون لٌس قٌامة،
فسألوه قائلٌنٌ :ا معلم قال موسى إن مات أحد ولٌس له أوالد ٌتزوج أخوه بامرأته وٌقم نسالً
ألخٌه .فكان عندنا سبعة إخوة وتزوج األول ومات وإذ لم ٌكن له نسل ترك امرأته ألخٌه .وكذلك
الثانى والثالث إلى السبعة .وآخر الكل ماتت المرأة أٌضا ً .ففً القٌامة لمن من السبعة تكون زوجة
فإنها كانت للجمٌع .فأجاب ٌسوع وقال لهم تضلون إذ ال تعرفون الكتب وال قوة هللا ..لٌس هللا إله
أموات بل إله أحٌاء" (مت.)32 -23: 22
بهذا أ ّكد السٌد المسٌح أن النفس ال تموت .أى أن الروح اإلنسانٌة ال تموت مع الجسد مثلما ٌدّ عى
األدفنتست وشهود ٌهوه (اقرأ مقاالً آخرا ُ عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم
األسئلة والمقاالت) .وهذه البدعة هى إحدى البدع األساسٌة عندهم .والذى ٌرٌد أن ٌسمع أو أن
ٌقرأ الرد على هذه النقطة ٌرجع للشرٌط الخامس أو إلى الفصل الخامس من سلسلة تبسٌط
اإلٌمان.
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وأٌضا ً تتضمن عقٌدة شهود ٌهوه بدعة إنكار ألوهٌة السٌد المسٌح .وهذه هرطقة خطٌرة جداً
ألنها ُتض ٌّع كل عقٌدة الفداء والخالص .إنكار ألوهٌة السٌد المسٌح هى جزء من هرطقة أوسع
نادى بها األرٌوسٌون ومثلهم شهود ٌهوه وهى رفض عقٌدة الثالوث أى عقٌدة أن اآلب واالبن
تجسد االبن الوحٌد وصلبه وقٌامته من
والروح القدس إله واحد مثلث األقانٌم .فعندما نتكلم عن
ّ
األموات ال نتكلم على أن اآلب هو الذي تجسد ،لكن االبن هو الذي تجسد .فهناك تماٌز بٌن أقنوم
اآلب وأقنوم االبن وأقنوم الروح القدس .لكن فً نفس الوقت اآلب واالبن والروح القدس طبٌعة
إلهٌة واحدة ،جوهر إلهى واحد ،الهوت واحد ،نسجد له ونمجده كما نقول فً صالة باكر.
فالجوهر اإللهى واحد ،وغٌر منقسم .فاهلل الكائن "ٌهوه" كما ذكرنا من قبل ،هو واحد فاآلب هو
ٌهوه ،واالبن هو ٌهوه ،والروح القدس هو ٌهوه ،ألن هذا الكائن غٌر المنقسم هو اإلله الواحد
المثلث األقانٌم اآلب واالبن والروح القدس.
فإنكار ألوهٌة السٌد المسٌح أوالً ٌتعارض مع قول الرب "أنا أنا الرب ولٌس غٌرى مخلص"
(أش .)11 :43وٌتعارض أٌضا ً مع عقٌدة أن ذبٌحة الصلٌب تكون كافٌة لخالص العالم .وكثٌراً ما
نجد هللا فً العهد القدٌم ٌقول عن نفسه "هكذا ٌقول الرب فادٌك قدوس إسرائٌل :أنا الرب إلهك"
(أش( )17 : 48اقرأ مقاالً آخرا ُ عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة
والمقاالت) .فعبارة أن الرب هو الفادى وهو المخلص وردت فً العهد القدٌم ووردت أٌضا ً فً
العهد الجدٌد "ولكن حٌن ظهر لطف مخلصنا هللا وإحسانه (ٌتكلم هنا عن اآلب) .ال بأعمال فً بر
عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل المٌالد الثانى وتجدٌد الروح القدس (ٌتكلم عن
الروح القدس وعمله فً الخالص) الذي سكبه بغنى علٌنا بٌسوع المسٌح مخلصنا (ٌتكلم عن
ٌسوع المسٌح؛ إنه المخلّص)" (تى.)6-4 :3
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كما أن شهود ٌهوه ٌنكرون ألوهٌة السٌد المسٌحٌ ،نكرون الروح القدس ،و فً إنكارهم للسٌد
المسٌح ٌنكرون الرب الذي اشتراهم .و فً إنكارهم للروح القدس ٌنكرون أن الروح القدس هو
أقنوم أو هو أحد األقانٌم الثالثة أو أنه هو هللا وٌعتبرون أن الروح القدس مجرد قوة صادرة من
هللا .ولذلك فً ترجمتهم المشهورة للكتاب المقدس  New World Bible Translationأى
"ترجمة الكتاب المقدس للعالم الجدٌد" ٌترجمون ما ورد فً سفر التكوٌن "وكانت األرض خربة
وخالٌة وعلى وجه الغمر ظلمة وروح هللا ٌرف على وجه المٌاه" (تكٌ )2 :1ترجمونها "وقوة
هللا ترف على وجه المٌاه" و فً النص اإلنجلٌزى الخاص بهم  .Power of Godفإذا رجعنا إلى
األصل العبرى فً سفر التكوٌن "رواح ألوهٌم" أى "روح هللا" ،وأما كلمة قوة فً اللغة العبرٌة
" ُك َواح" ُتكتب كاف بالعبرى ،فحرف الكاف  kالذي ٌجئ فً كلمة "قوة" مختلف عن حرف الراء
 rالذى جاء فً كلمة "روح" فً اللغة العبرٌة اختالفا ً واضحا ً .فالنص األصلى للكتاب المقدس هو
"روح هللا" ولٌس "قوة هللا" كما ٌدّ عون ،فهم قاموا بتغٌٌر النص حسب احتٌاجهم وكثٌراً ما
ٌحدث هذا منهم فً أجزاء كثٌرة من الكتاب المقدس وال نعتمد على الترجمة التى قاموا بها.
إثبات أقنومٌة الروح القدس وألوهٌته له أدلة كثٌرة جداً وقال عنه السٌد المسٌح "روح الحق
افرزوا لى برنابا
الذي من عند اآلب ٌنبثق" (ٌو ،)26 :15والروح القدس نفسه تكلم وقالِ " :
وشاول" (أع )2 :13وعندما كذب حنانٌا على بطرس الرسول؛ قال له "ٌا حنانٌا لماذا مأل
باق كان ٌبقى لك،
الشٌطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟! ألٌس وهو ٍ
ولما بٌع ألم ٌكن فً سلطانك؟! فما بالك وضعت فً قلبك هذا األمر؟! أنت لم تكذب على الناس بل
على هللا" (أع .)4 ،3 :5فهنا قال له :إنك كذبت على الروح القدس ،وكررها قائالً :أنت كذبت
على هللا .فمعنى ذلك أن معلمنا بطرس اعتبر أن حنانٌا كذب على الروح القدس الذي هو هللا.
وموضوع أقنومٌة الروح القدس وإثبات ألوهٌته من الممكن أن نتحدث عنه فً شرٌط خاص
ٌخصص لهذا الموضوع .كما أن موضوع إثبات ألوهٌة السٌد المسٌح من الكتاب المقدس ٌمكننا
أن نخصص له شرٌطا ً آخر وإن كنا قد تكلمنا عنه فً الشرٌط األول ،فً حدٌثنا عن التجسد
والفداء والثالوث القدوس.
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ٌعتقدون أن المالئكة ٌتزوجون البشر ،وٌعتمدون على ما ورد فً سفر التكوٌن "وحدث لما ابتدأ
الناس ٌكثرون على األرض وولد لهم بنات .أن أبناء هللا رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا
ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا ..وبعد ذلك أٌضا ً إذ دخل بنو هللا على بنات الناس وولدن لهم
أوالدًا هؤالء هم الجبابرة الذٌن منذ الدهر ذوو اسم" (تك )4-1 :6ثم بعد ذلك أتى الطوفان..
فٌفسرون أن أبناء هللا هم المالئكة وبنات الناس هم البشر وطبعا ً هذا تفسٌر خاطئ جداً .لكن
المقصود بأبناء هللا هم نسل شٌث القدٌسٌن ،وبنات الناس هم نسل قاٌٌن ،ولم ٌُ ِرد هللا أن ٌختلط
نسل شٌث القدٌس ببنات قاٌٌن الذي قتل أخاه وقد قال هللا له "ماذا فعلت صوت دم أخٌك صارخ
إلى من األرض .فاآلن ملعون أنت من األرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخٌك من ٌدك" (تك:4
ّ
 )11 ،10فكلمة هللا له "ملعون أنت" تك فً لتوضٌح أنه لم ٌعد ٌوصف من أبناء هللا ،بل نزعت
عنه هذه الصفة مثل الشٌطان قبل السقوط كان ٌعتبر من المالئكة وكان ٌعتبر من أبناء هللا لكن
منذ ساعة سقوطه لعنه هللا ونزعت عنه هذه الصفة.
قالوا إن المالئكة نظروا إلى النساء أثناء استحمامهم وتزوجوهم نتٌجة الشهوة الجنسٌة ،وقد
وضعوا صورة مرسومة من خٌالهم الخاص فً كتبهم توضح ذلك ،فهذا هو نوع من االنحراف فً
التفكٌر ألن السٌد المسٌح قال بصرٌح العبارة إن المالئكة ال ٌزوجون وال ٌتزوجون وذلك فً
حدٌثه عن أبناء القٌامة "ألنهم فً القٌامة ال ٌزوجون وال ٌتزوجون بل ٌكونون كمالئكة هللا فً
السماء" (مت.)30 :22
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من ضمن العقائد التى ٌبتدعها شهود ٌهوه؛ أن السٌد المسٌح عندما قام من األموات لم ٌقم
صلب به على الصلٌب ،لكنه قام كمخلوق روحى بصورة ممجدة ،أما الجسد الذي
بجسده الذي ُ
صلب إ ّما أن ٌكون قد تحول إلى غازات وانتهى ،وإ ّما أن ٌكون هللا قد أخفاه عن األعٌن فً مكان
ُ
صلب.
ال ٌعلم به أحد كتذكار لعمله الفدائى الذى قام به عندما ُ
ٌؤمنون بموت الروح مع الجسد لذلك ٌعتقدون فً قٌامة الرب من األموات ،أن هللا قد خلق للسٌد
المسٌح روحا ً بوضع ممجد وهذا هو ما قام به ،وٌستدلون على ذلك بأن هٌئته قد تغٌرت بعد
القٌامة.
ولكننا نرد على ذلك بأن السٌد المسٌح هٌئته قد تغٌرت قبل ذلك على جبل التجلى ،وعندما حاول
الٌهود مرة أن ٌرجموه ٌقول الكتاب "فرفعوا حجارة لٌرجموه أما ٌسوع فاخت فً وخرج من
ً
مجتازا فً وسطهم ومضى هكذا" (ٌو .)59 :8أى أنه قد مر فً وسطهم دون أن ٌروه
الهٌكل
فالمسألة لم تكن بعد القٌامة فقط .كذلك مشى السٌد المسٌح على المٌاه بصورة معجزٌة وأٌضا ً فً
قصة تلمٌذى عمواس ظهر لهما بهٌئة أخرى وٌقول "ولكن أمسكت أعٌنهما عن معرفته" (لو:24
 )16وهنا نرى أن أعٌنهم هى التى لم تستطع أن تعرفه ولٌس شكله هو الذي قد تغٌر.
أما عن إثبات أن السٌد المسٌح قام من األموات ،فإن هذا واضح فً اإلنجٌل المقدس كما هو
مكتوب "جاء ٌسوع ووقف فً الوسط وقال لهم" :سالم لكم" .ولما قال هذا أراهم ٌدٌه وجنبه
ففرح التالمٌذ إذ رأوا الرب" (ٌو ،)20 ،19 :20وقال لهم "انظروا ٌدى ورجلى إنى أنا هو
جسونى وانظروا فإن الروح لٌس له لحم وعظام كما ترون لى" (لو )39 :24فحاشا أن ٌخادع
ٌدى ،وهات ٌدك
السٌد المسٌح .بل و فً حدٌثه إلى توما "قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر َّ
مؤمن بل مؤمنا ً" (ٌو.)27 :20
وضعها فً جنبى وال تكن غٌر
ٍ
حتى فً أٌام القدٌس بولس الرسول كان هناك أشخاص ٌنكرون القٌامة لذلك قال فً رسالته
األولى إلى أهل كورنثوس "ولكن إن كان المسٌح ٌُكرز به أنه قام من األموات فكٌف ٌقول قوم
بٌنكم إن لٌس قٌامة أموات .فإن لم تكن قٌامة أموات فال ٌكون المسٌح قد قام .وإن لم ٌكن
المسٌح قد قام؛ فباطلة كرازتنا وباطل أٌضا ً إٌمانكم .ونوجد نحن أٌضا ً شهود زور هلل ألننا شهدنا
من جهة هللا أنه أقام المسٌح وهو لم ٌقمه إن كان الموتى ال ٌقومون .ألنه إن كان الموتى ال

ٌقومون فال ٌكون المسٌح قد قام (اقرأ مقاالً آخرا ُ عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً
قسم األسئلة والمقاالت) .وإن لم ٌكن المسٌح قد قام فباطل إٌمانكم أنتم بعد فً خطاٌاكم .إذاً الذٌن
رقدوا فً المسٌح أٌضا ً هلكوا .إن كان لنا فً هذه الحٌاة فقط رجاء فً المسٌح فإننا أشقى جمٌع
الناس .ولكن اآلن قد قام المسٌح من األموات وصار باكورة الراقدٌن" (1كو.)20-12 :15
فالقٌامة هى أحد األركان األساسٌة فً الدٌانة المسٌحٌة فعن مجٌئه الثانى الممجد قال السٌد
المسٌح "وحٌنئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان فً السماء .وحٌنئذ تنوح جمٌع قبائل األرض
وٌبصرون ابن اإلنسان آتٌا ً على سحاب السماء بقوة ومجد كثٌر" (مت ،)30 :24و فً سفر
الرؤٌا قٌل عنه "هوذا ٌأتى مع السحاب وستنظره كل عٌن والذٌن طعنوه .وٌنوح علٌه جمٌع
إلى ،الذي طعنوه،
قبائل األرض .نعم آمٌن" (رؤ .)7 :1و فً نبوة زكرٌا ٌقول "فٌنظرون َّ
وٌنوحون علٌه كنائح على وحٌ ٍد له ،وٌكونون فً مرارة علٌه كمن هو فً مرارة على بكره"
(زك.)10 :12
صلب هو الذي
فكٌف نربط بٌن الطعنة وجسد القٌامة وآثار المسامٌر إذا لم ٌكن نفس الجسد الذي ُ
قام؟!! فمسألة إنكار قٌامة السٌد المسٌح بحسب الجسد تقلب اإلٌمان كله  .وهذه النقطة فقط تك فً
بحسب األسفار المقدسة والتعالٌم الرسولٌة إلثبات أن شهود ٌهوه ٌقلبون اإلٌمان كله "وإن لم
ٌكن المسٌح قد قام ،فباطلة كرازتنا وباطل أٌضا ً إٌمانكم" (1كو.)14 :15
لقد خرجت المسٌحٌة تكرز بالقٌامة ،فعندما أراد التالمٌذ أن ٌختاروا واحداً بدالً من ٌهوذا
اإلسخرٌوطى قالوا "ٌصٌر واح ٌد منهم شاهداً معنا بقٌامته" (أع .)22 :1وقد قال السٌد المسٌح
"لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علٌكم وتكونون لى شهوداً فً أورشلٌم و فً كل
الٌهودٌة والسامرة وإلى أقصى األرض" (أع )8 :1فأهم شهادة هى الشهادة للقٌامة .فشهود ٌهوه
المزعومون ال ٌشهدون أن الرب هو الذي اشتراهم وال ٌشهدون لقٌامته من األموات فعندما
ٌقولون نحن شهود ٌهوه نقول لهم أنتم لستم شهود ٌهوه ،هذا كذب واضح .الذي ٌرٌد أن ٌكون
شاهداً لٌهوه هو من ٌشهد أن المسٌح هو ٌهوه الذي اشترانا بدمه ،وأنه هو الذي مات على
الصلٌب بحسب الجسد وقام من األموات فً الٌوم الثالث كما فً الكتب.

نحن نعٌش فً الكنٌسة ونتمتع بخبرة موت السٌد المسٌح وقٌامته عندما نقول فً القداس اإللهى
}بموتك ٌارب نبشر وبقٌامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف{ وٌهتف الشعب كله فً
هذه الصالة .وقد قال بولس الرسول "فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز ،وشربتم هذه الكأس ،تخبرون
بموت الرب إلى أن ٌجًء" (1كو ،)26 :11وٌقول الكتاب "ألعرفه وقوة قٌامته وشركة آالمه
متشبها ً بموته" (فى.)10 :3
فحٌاتنا مع المسٌح بدون القٌامة ال ٌكون لها أى معنى ،وهذه هى الحٌاة التى خرجت المسٌحٌة
تكرز بها ،فلم تخرج المسٌحٌة لتكرز بموت بال قٌامة .فإذا كان المسٌح قد مات ولم ٌقم من
األموات ،تكون كارثة .وألنهم ٌعلمون أن قٌامة السٌد المسٌح من األموات هى من البراهٌن
القوٌة على ألوهٌته ،لذلك فهم ٌنكرون القٌامةٌ ..قول معلمنا بولس الرسول "وتعٌن ابن هللا بقوة
من جهة روح القداسة بالقٌامة من األموات ٌسوع المسٌح ربنا" (رو .)4 :1القٌامة هى موضوع
فرح القدٌسٌن وتهلٌل األبرار وهى رجاء الحٌاة األبدٌة.
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