
ودسوا والهيروديسيون الفريسيون «اجتمع قالمتى: :
أنك علمنا قد معلم، يا الرجل: له فقال بكلمة، ليصطادوه رجًال يسوع على
لوجه تعمل وال بأحد تبالي ال وأنك تعلم، بالحق ا� طريق، وأن محق،
وخاف سّرهم يسوع فعلم ال؟ أم لقيصر الجزية نعطي هل لنا فقل إنسان،
� وما لقيصر لقيصر ما أدوا لتجربوني جئتم إنما مراؤون يا فقال: شّرهم،

.﴾�
بالتقية مؤذنة وهي الجواب عن حيدة السالم عليه المسيح من هذه قلت:
عليهم األنبياء كالم في كثيرًا توجد والحيدة البشرية، بضعف القاضية

السالم يستعملونها للضرورة الحاضرة.
نقلة قال ربوبيته، ال عيسى نبوة التالميد اعتقاد
وقالوا يسوع إلى التالميذ جاء الفطير عيد من أّول في كان لما اإلنجيل:
لك يقول فقولوا: فالن إلى اذهبوا فقال: الفصح؟، تأكل أن تريد أين له:

المعلم: عندك آكل الفصح مع تالميذي».
واتباعه موسى، عن المأخوذة العيد بسنة والعمل الطعام عليه َفَعْرُضهم
شيء في البشر وبين بينه يفرقون ال أنهم على ظاهر دليل التوراة أحكام
معلمون كلهم األنبياء أن اإلنجيل في عنه يروون هم إذ النبوة، سوى

للناس، وهم الذين يروون عنه أن ا� ال يأكل وال يشرب.
وتهجده، الطاعة في واجتهاده وتعبده المسيح صالة
لهم: فقال جسمانية, تدعى قرية إلى تالميذه مع المسيح «جاء متى: قال
نفسي إن وقال: ويكتئب، يحزن أخذ ثم هناك. أصلي حتى هاهنا امكثوا

حزينة حتى الموت».
يكون أن يعدو هل واالكتئاب؟! الحزن هذا سبب ما النصارى، نسأل فنحن
كان ذلك ي� و�� الكفر؟! على الناس بقاء على أسفًا أو الموت من جزعًا إما

فقد تحقق عجزه فال يصلح َمْن هذا حاله للربوبية.

من الكريم بدمه ويفديهم الخلق لُيخل�ص جاء إنما أنه عنه تنقلوا ألم ثم
الجحيم؟ وإذا كان األمر على ما زعمتم فال معنى لحزنه وال اكتئابه.

فمضى الناس، بتدوين قيصر أمر «ورد لوقا: قال
لَق الط� فضربها الناس مع ليكتتبا بالمسيح حامل وهي ومريم يوسف
ثمانية له تمت فلما نزال، حيث مذود في وتركته الخرق في ولفته فولدته
َزْوَجْي عنه ليقربوا أقاموه تطهيرهم أيام أكملوا ولما يسوعًا سّموه أيام



ة الناموس». يمام أو فرخي حمام كَُسن�
الطفولية إلى الرضاع إلى االختتان من تنقلها في البشرية أحوال هذه قلت:

ويتعالى رّب األرباب أن تحويه معالف الدواب.
عيد إلى سنة كل في به يمضيان وأبواه عليه ا� نعمة «وكانت لوقا: قال
فلما كالعادة، ارشليم إلى به مضوا سنة عشرة اثنتا له تمت ولما الفصح،
وهما وسارا به يعلموا ولم أورشليم في يسوع عنهم تخلف رجعوا
الهيكل في فوجداه أورشليم إلى رجعا يجداه لم فلما الرفقة مع يحسبانه
وكان وانصرفا فأخذاه منهم ويسمع يباحثهم والشيوخ العلماء بين

يطيعهما».
وهذا السالم، عليهما موسى بشريعة المسيح تقيد إلى يشير وهذا قلت:
صبي وأنه ا�، عباد من عبد المسيح بأن يشهد اإلنجيل ني ُمَدو� ��حُد لوقا
فشيئًا شيئًا ا� من النعمة مواقع يَتزيد كان وأنه آدم، بني صبيان من
أن ويخبركم منه، أعلم هو ممن ويستفيد جهل عما ويسأل العلم ويتعلم
صفته؟ من لوقا به وصفه ما له ترضوا لم فكيف عليه، ومنعم معطيه ا�
به يمضيان "وأبواه قوله: إلى تسمعوا ألم لوقا؟! من له يجب بما أعلم أأنتم
لالستفادة العلماء بين جلوسه من يعجبوا أال أورشليم". إلى سنة كّل

والتعليم؟.
مّما وتبرئه خالقه إلى وافتقاره ضعفه بيان على :
تمضي حيث إلى أتبعك ليسوع: رجل «قال لوقا: قال فيه، النصارى يّدعيه
اإلنسان وابن أوكار، السماء ولطيور أجحار للثعالب يسوع: له فقال سيد، يا

فليس له موضع يسند رأسه».
ال من وتأمل فقرًا؟! رأسه مسقط يحوي ال من النصارى تعبد فكيف قلت:

يملك لنفسه نفعًا وال ضرًا.
المسيح «إن الحواريين: رئيس الصفا سمعون قال :

رجل أظهره ا� باأليد والقوة والمعجزات».
«قال إنجيله: في مرقس قال البشر، مساواته على
وقال: � يصلي وجهه على خّر ثم الموت، حتى حزينة نفسي إن يسوع:
أريد كما ال تريد كما لكن الكأس هذا عني أّخر بقدرتك، شيء كّل األب أيها

أنا». فها هو سائل وا� مسؤول. وأي عبودية تزيد على هذا؟!
السامرة آبار من بئر على يسوع «وقف يوحنا: قال
وأنتم الجبل هذا في سجدوا آبائنا إن يعقوب: نسل من امرأة له فقالت:



ونحن تعلمون ال لمن تسجدون أنتم يسوع: لها فقال أورشليم؟! إنه تقولون
نسجد لمن نعلم».

معترف أنه المسيح على يشهد المسيح حبيب التلميذ يوحنا هذا قلت:
برّب ال تجزئه العبادة لغيره وال تنبغي الربوبية لسواه سبحانه.

المقدس البيت وهي أورشليم إلى يصلي كان قد المسيح أن اعلم
مما فكان رفع حين إلى مقامه مدة إليها يتوجه يزل ولم قبله، األنبياء قبلة
كان التي القبلة وتركوا الشرق، جهة إلى الصالة بعده النصارى أحدث

المسيح يتوجه إليها. 
قالوا: الجهة، تلك إلى صلب صاحبهم بأن اعتذروا ذلك عليهم عيب فإذا

فتعين علينا التوجه إلى حيث صلب.
ماذا أسفل إلى منكسًا أوصلب المغرب جهة إلى صلب لو أرأيتم لهم: فيقال
خالفه عندكم وحسن واألنبياء المسيح قبلة تركتم وإذ تصنعون؟ كنتم
إليها هرب التي مصر إلى أو ربكم بلد هي التي الناصرة إلى توجهتم فهال

بزعمكم خوف القتل؟
فإنها بالمقت عندكم حرية الجهة هذه لكانت وعبر نظر ذوي كنتم ولو

الجهة التي هلك فيها معبودكم وقبلت دم رّبكم.

أو طائعًا ذلك في أكان الجهة هذه إلى المصلوب هذا توجه عن وأخبرونا
صاحبكم يخترها لم جهٍة إلى تصلوا أن لكم يكن لم كارهًا كان فإن كارهًا؟!
راضيًا، طائعًا إليها توجه قد كان وإن مجبرًا، عليها ُحِمل وإنما يرضها ولم
له إعانة به فعلوه والذي وتكفرونهم صلبوه الذين اليهود تلعنون َفِلَم
قبلة لكم نهجوا أنهم والسيما عينه، وقرة محبوبه حصول في ومساهمة
فعلوا قد كانوا إذ إذًا، بهم وتبركوا اليهود على اآلن فتحننوا إليها؟! تصّلون

ما هو قّرة عينكم وعين صاحبكم.
أنه ثبت فقد السابقة األدلة في وصفنا ما على المسيح حال كان وإذا
خالقه هو ويعقوب وإسحاق إبراهيم إله ا� وأن وعبد، ومحدث، مخلوق
أو صفاته، من صفة أو ا� هو أنه فزعموا النصارى تحامق فإن ومحدثه،
ولدته األزلي القديم أن حكموا فقد إهابه، في وحال فيه ساكن ا� أن
وسقته ثور، مذود في وألقته الخرق، في ولفته فرجها، من وخرج امرأة،
األعداء من يقصده من خوف من به وهربت بتأديبها، وقومته ثديها
األزلي ا� وأن منهم يتعلم اليهود، إلى يتردد كان وأنه وهّذبته وعلَمته
الذي األصل على للنصارى الزم كّله وهذا ويرجوه، يدعوه إلهًا له كان



عباد من عبد المسيح أن قدمناه بما ثبت فقد محاالً ذلك كان وإذا أصلوه،
ا� بقوله وفتواه. 


