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  "إِذَا قَالُوا لَكُمو : نيافرالْعابعِ ووابِ التحوا إِلَى أَصاطْلُب
ِسنيامالْهو نيققْشش؟. الْمإِهلَه بعأَلُ شسأَالَ ي   

إِنْ . إِلَى الشرِيعة وإِلَى الشهادة الْموتى َألجلِ اَألحياِء؟أَيسأَلُ  
رفَج ملَه سلِ فَلَيثْلَ هذَا الْقَوقُولُوا مي 20-19:8إشعياء "  (لَم(. 

  

 !ال شفاعة لالموات املنتقلني الجل االحياء -1
 "!والشهادة الشريعة " كل عقيدة جيب ان تفحص على ضوء كلمة اهللا  -2
 ! من يرفض ويواصل احنرافه عن كلمة الرب فليس له فجر وال نور -3
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. هي البناء المبني على الصخرالمسيحية مبنية على اقوى االسس واألعمدة ، فلذلك كانت 
  .األجيالال تخشى نقداً وال امتحاناً، بل كانت األعظم صموداً على مر ف

اذ  .اذ يحثنا الوحي المقدس في االنجيل على ان نختبر ونمتحن ونتحقق من كل شيء
  :آيات  ةيقول في ثالث

  "نُواتَحام ءشَي كُوا. كُلسبِ تَمنسح21:5تسالونيكي  1" ( ال( 
 "انِ؟يمي االف نْتُما له ،كُمنْفُسوا اِبرنُوا جتَحام كُمسنْف5:13 نثوسكور 2" ( .ا( 
  "لب ،وحر دِّقُوا كُلتُص ال ،اءبحا االهينُوا اتَحام احورنَّ : اال؟ الهال نم يه له 

مالعى اللوا اجقَدْ خَر يرِينكَث   ).1:4يوحنا  1" (  انْبِياء كَذَبةً 
  :علينا اذن  
  ان نمتحن ايماننا * 
  ان نمتحن كل شيء *  

   ان نمتحن كل روح اي كل تعليم* 
  !فيعرض نفسه للهالككل ما يقابله من أفكار ومعتقدات أو موروثات ،  ومن يهمل امتحان

انَا حتَّى ال  النَّكَ انْت رفضت الْمعرِفةَ ارفضكَ. من عدَم الْمعرِفة شَعبِي هلَكَ قدْ" 
 نيتَكْهقوده عدم عرف قد تيفمن ال  .هكذا قال الرب عن شعبه ). 6:  4هوشع " (  ل

، ان يحذر وينبه الغير عارف بمحبةلذلك كان على عاتق كل مؤمن عارف . معرفته للهالك
موتًا تَموت، : اذَا قُلْت للشِّرِيرِ"  الرب ألنه لم ينذر الغير عارف وإال تعرض العارف لدينونة

يموت  الشِّرِير  من طرِيقه الردِيىة الحيائه، فَذلكَ انْت وال تَكَلَّمت انْذَارا للشِّرِيرِ انْذَرتَه وما
  .) 18:3حزقيال  ("  اطلُبه بِاثمه، اما دمه فَمن يدِكَ 

  وكيف يتعلم من يريد ان يعرف الحق ؟
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اذ عليك . ات اليوم عليك الذهاب مبكراً جداً لتلحق بطياراتك لو كنت مسافراًفي المطار

 ،المرور باجراءات تفتيش غاية في الصرامة ، اذ يفتشون امتعتك ومالبسك بدقة شديدة 
ويدخلوك لتعبر من خالل آلة لتكشف حتى ما تحت المالبس لتمتحن خلوك من حمل أي 

شبيهة بالتي تتواجد في تحوي الكنائس ايضاً على آلة  دوماً أنأتمنى وكنت . مواد ممنوعة
بإمكانها كشف كل الزيف والباطل الموجود  ،هناك آلة روحية توجد هلف .المطارات

 ،هذه اآللة موجودة! نعم : تحت مالبس كل عقيدة تتسلل الى الكنيسة ؟ والجواب هو 
اي الكتاب كلمة اله المقدسة : ، أال وهي تهمل استعمالهاولكن بعض الكنائس لألسف 

الى اله وكلمته  لجأتان : طريقة بسيطة الحق من الباطل فأمامك  فلكي تميز. المقدس
 لرِجلي سراج "  ير القلب والذهن الى الطريق الحق، والروح القدس سينالمعصومة وحدها

  :الرسول والم يقل بطرس  ). 105:  119ور مزم" ( لسبِيلي  ونُوركَالمكَ 
 سراج كَما الَىتَفْعلُونَ حسنًا انِ انْتَبهتُم اليها،  ، التيوهي اثبت الْكَلمةُ النَّبوِيةُنَا وعنْدَ" 

  ).19:1بطرس  2" (..  في موضع مظلم منيرٍ
 ألنه السراج المنير ن ننتبه اليهويجب ا. من كل ما عداه "  اثبت" فالكتاب المقدس هو 

كالم " السراج المنير " فكل فكر وتعليم يواجهك سلط عليه . الذي نحكم على الظالم به
  !ليظهر لك هل هو من اله ام ال .. الرب 

وقد يثنيك عن عزمك أحد المتحررين بحجة ان تترك المعتقدات المخالفة وشأنها وان 
حينها ضع على مسامعه هذه . مانتواصل تبشيرك دون ان تجيب على المناقضين لالي

لكَي يكُونَ قَادِرا انْ يعظ بِالتَّعليم  مالزِما للْكَلمة الصادِقَة التي بِحسبِ التَّعليم،"   :اآلية
 يححِخَ الصبويو ينضنَاق9:1تيطس " (  الْم.( 

 : واآلن نطرح اول سؤال بخصوص بحثنا 

؟ ؟ وبمن أضع ثقتي لكي يشفع لي Intercession اعةتعلمنا كلمة اله عن الشفماذا 
  ؟بالقديسينهل بالرب يسوع المسيح المخلص أم 

في آلة كشف الحق من الباطل؟ لكي شفاعة القديسين أال يتحتم علي ان القي بعقيدة 
كد من صحتها وجودتها، و   .السليمانني أسير  مسافراً في الطريق بأتأ

وما هو موقفنا الصحيح منهم ، . علينا التعرف على من هم القديسين وما هو مقامهم بداية
  .وكيف ننظر اليهم كما نظر اليهم الرب
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 القديسون هم من حملوا بشرى الخالص للعالم، متحملين كل صنوف االضطهاد  :أوال

هم الذين نزل عليهم الروح القدس فكتبوا بشارة االنجيل ثم نشروها بوعظهم . والموت
ننظر الى لهم بأن نقتدي بهم وبايمانهم و نينفنحن مدي. وتبشيرهم قوال وعمال وانذارهم 

   .من اخطائهم حتى نتعلمنهاية سيرتهم فنتعلم منهم ، بل 
  .فعالقتنا بالقديسين هي عالقة اقتداء وتعليم واكرام واحترام

  
،  انما " حالة"فالقداسة ليست . نجيل بأن كل المؤمنين هم قديسينيعلمنا اإل:  ثانياً

ومقام المؤمنين هو انهم قديسين ألنهم ولدوا من اله بايمانهم بالرب يسوع . " مقام"
 فهم قديسين ألنهم في المسيح وبما فعله ألجلهم. )12:1يوحنا (  هفصاروا ابناء ال

وال ان سلطة كنسية قد . وليس ألنهم بذواتهم الشخصية قديسين. فصاروا مخصصين له
  !قامت بمراسم طقسية قلدتهم نياشين القداسة

 بسنوات للسماء انتقاله بعد مؤمن " تطويب " مراسيم من البعض يفعله لما سند وال حق الف
 وليس القديسين يقدس و يطوب من هو المسيح ألن،  " قديساً " اعالنه او .. قرون او

  :قال الرب في العهدين   .دين رجل
 " بنَا الرنِّي اوا الَمتَعالَّذِيل كُمقَدِّس13:31خروج " (  ي.(  
 " هنَفْس مالالس لهاو  كُمقَدِّسي  ام23:5تسالونيكي  1" ( بِالتَّم.(  
انما كل . فال يوجد في المسيحية طبقية ، وال درجات مكونة من شعب عادي ثم قديسين 

  ).مع اختالف مواهبه واجتهاده عن القديس اآلخر ( مؤمن هو قديس 
  : وهذه الشواهد الكتابية تثبت بأن كل مؤمن هو قديس 

 " ،اكُمعذِي دال قُدُّوسال يرنَظ لكُونُب نْتُما وا اضيا يندِّيسق ةيرس ِي كُلبطرس  1" (  ف
، اذ ليست حياء على االرض ان يكونوا قديسينفالرسول يطلب من المؤمنين اال). 15:1

  .القداسة هي لما بعد الموت
 :عضاء الكنيسة قديسونوكانت رسائل الرسل يرسلونها الى المؤمنين القديسين، فكل ا
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 نعمةٌ لكُم وسالم من :قدِّيسين مدْعوِين في روميةَ، احباء اله، موجودِينجميع الْالى "
يحسمال وعسي ِبالربِينَا وا ه7:1رومية " (  ال.(  

 " ،سولب،هال ةيىشبِم يحسمال وعسي ولسر  ،ي كُورِنْثُوسي فتال هال ةيسى كَنلخُ، ااال ساووثيمتو

عم يندِّيسالْق ينعمجا  يعمي جف ذِينةَ اليخَائ1:1كورنثوس  1" (  ا.(  
 "يعملَى جا يندِّيسالْق ،وعسي يحسمي الِي فبيلي فف 1:1فيلبي " (  الَّذِين.(  

  الرسائل ترسل الى األموات او القديسين المنتقلين فقط ؟  فهل
  " : قديس " وفي نهاية الرسالة يسلم كل كل مؤمن ويدعوه 

  ).21:4فيلبي " ( في المسيح يسوع  قدِّيس  كُلِ علَى سلِّموا" 
رسائل القديسين هم المؤمنين وقداستهم هي معهم حتى وهم احياء ، اذ انهم يتفاعلون مع 

  :الرسول ويرسلون السالم للقديسين اآلخرين 
  " يعمج كُملَيع لِّمسي يندِّيس13:13 نثوسكور 2" (  الْق.(  
 معفَلَستُم اذًا بعدُ غُرباء ونُزال، بل رعيةٌ "  :فكل أهل بيت اله المؤمنين هم قديسين  

يندِّيسالْق تِ اليب لهاوويتكلم الرسول عن الفقراء القديسين وسد  ).19:2افسس " ( ه
فَقَط، بل يزِيدُ  الْقدِّيسين  اعوازَ  يسدُّ النَّ افْتعال هذِه الخدْمة ليس "  :احتياجاتهم المادية 

القديسين في ألن ، فالفقراء المؤمنين هم قديسين ).12:9كورنثوس  2" ( له بِشُكْرٍ كَثيرٍ
  !السماء ليسوا فقراء وال يحتاجون لسد أعوازهم

  
: 

  
 :  

السيد من هو اعظم المولودين من النساء ؟ انه القديس يوحنا المعمدان كما وصفه : اسأل 
فاألولى ان ). 20:6مرقس" (  وقدِّيس رجل بار " وقد وصف بأنه ). 9:11متى (  المسيح

ان هذا القديس لم يصنع  ،لكن المفاجأة  .ثنتانتكون له عشرات المعجزات وليس فقط ا
  ! آيتين وال حتى واحدة

كُل  ،واحدَةً آيةً انَّ يوحنَّا لَم يفعل" : نقرأ   نلكهذَا كَانَو ننَّا عوحي ها قَالا مقح  "
فال يشترط في القديس صنع  .اذن العجائب ال دخل لها في التقديس). 41:10يوحنا (
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وال ان ترفع التقارير للسلطات الدينية العليا عن حوادث عجائبية العطاء انسان . معجزات
  . نه قديساً لقب قديس وقد تستمر االبحاث لسنوات حتى يتم تطويبه واعال

  
  ؟ فيهموالتشفع  منهم لكي يطلبوا الخالص همنثم من هم القديسين وكيف يميزو

ن لدى مذاهب الشرق يعتبرهم يهناك قديسو المذاهب الشرقية ام الغربية ؟ هل قديس
  .والعكس صحيح ! ومن أهل الجحيم  الغربيون اصحاب هرطقة

ال  بابويين، بينما الويطلبون شفاعته قسطنطيندون بقداسة الملك تقفالشرقيين مثال يع
هؤالء ام  مقدسه الذينب ،الوثوق نايمكن بمنف! ا مهرطقاً اريوسياً هالكاً يقبلونه قديساً انم

  اولئك ؟

يوحنا ( العذراء دوماً يوجهون النظر الى المسيح كما فعلت مريم نوكان القديس:  ثالثاً
اليهم ويقيموا المذاهب والكنائس بأسمائهم  ورفضوا ان يتحزب المؤمنين  ).5:2

  ).  12:  1كورنثوس 1(
  :العظمة والفخامة على غيرهم ، اذ قال بولس الرسول  ونع القديسولم يدّ

 " يادِقَةٌ هةُ صمكَلقَّةٌ  التَحسمو ول كُلنَّ قُبا  اءج وعسي يحسماةَ  الخُطال خَلِّصيل مالعى اللا
 ملُهوا نَا الَّذِين15:  1تيموثاوس  1" (  ا  .(  

  :انتقدهم الرب قائال لكي ال يتشبهوا بمن . ولم يلبسوا مالبس ليتورجية تميزهم بالعظمة
 "النَّاس مهرتَنْظ كَيا للُونَهمعي هِمالمعا كُلو : ِضرعفَي مهبائصونَ ع دَابهونَ اظِّمعيو

ابِهِمي5:23متى " (  ث.(  
  :ولم يزعموا بأن لهم درجة تفوق باقي المؤمنين 

مساوِيا ايمانًا ثمينًا  ، الى الذِين نَالوا معنَاورسولُه الْمسيح يسوع  عبدُ  بطْرس  سمعانُ"  
  .) 1:  1بطرس 2" ( المسيح  يسوع الهِنَا والمخَلِّص ، بِبِرِ لَنَا

  . ) 11:17يوحنا  (ألن هذا لقب اله وحده  " األب األقدس "لم يدعو بطرس نفسه ف
 ولكن الذِي لي ،ذَهب وال فضةٌ لَيس لي: فَقَال بطرس"  ، يكن يملك فضة وال ذهبلم 

   ).6:3اعمال " ( بِاسم يسوع المسيح النَّاصرِيِ قُم وامش : فَاياه اعطيكَ
وقبعاتهم منقوشة بالذهب وليس كمن يزعمون انهم خلفاؤه اليوم الذين حتى مالبسهم 

   !مرصعة بالمجوهرات التي تفوق الماليينمزركشة الال
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  . 2 تقبيل حذائه أو 1السجود له من أحد بطرس وال طلب 
بتوبيخ بطرس  مرةألنفسهم العصمة من الخطية ، اذ قام بولس الرسول  الرسل ولم ينسب

انما كانوا يطلبون صلوات ). 21-11:  2غالطية (على خطأ اقترفه  عالنية الرسول
  !يالتواضعهم ). 2:  3تسالونيكي  2( المؤمنين ألجلهم  

  :تعلموها من الرب يسوع حين قال هذه الصلوات ألجل بعضهم  :رابعاً 
يكُونُ لهما من قبل ابِي  فَانَّه  يطلُبانه  في ايِ شَيء  علَى االرض منْكُم  اثنَانِ  اتَّفَق  انِ "  

   ). 19:  18متى " ( السماواتِ  الذِي في
وليس اتفاق بين من هم على االرض ومن هم في " !  على االرض: " الحظوا قول الرب 

بين القديسين ألجل بعضهم تحدث على األرض وليس ان نطلبها من الصالة . السماء
عات فلم يذكر الكتاب ابداً بوجوب تقديم التعبدات والتشف. القديسين الراحلين للسماء

حتى لوكانوا . نية اصنامية، ألن العبادة لمخلوق هي عبادة وثواالستعانة بمن هم في السماء
.جند السماء من المالئكة القديسين 

 

 

 

                                                             
ُ "   بل رفض بطرس ان یسجد لھ أحد  1 ِیُوس ِیل ن ْ َھُ كَر َل ب ْ تَق رُسُ اسْ ْ َ بُط ل ا دَخَ َّ َم ل َ ًاو ِع اق َ دَ و َ سَج َ َى  و ل عَ

یْھِ  َ م َ َد سُ . ق ُ ر ْ ھُ بُط َ َام َق أ َ ِالً  ف َائ ْسَانٌ : ق ِن ا إ یْضً َ نَا أ َ ، أ ْ ُم   !بینما الباباوات یُسجد لھم  ).26و25:10أعمال " (  ق
ُخترعت الكنیسة الرومانیة لقد  2 في عھد البابا  .بصلی علیھا المرسوم ونعلیھ البابا قدمي تقبیل تقلید أ

  :لقراءة تفاصیل األمر، الرجاء زیارة ھذا الرابط للموسوعة الكاثولیكیة  .م  709قسطنطین عام 
http://www.newadvent.org/cathen/08663a.htm 

  المرأة قبّلت الذي المسیح مثل یُعامل ان یستحق البابا ان اذ یبررون
  !ابشعرھ ومسحتھما  قدمیھ 
ً  ان ینقشوا وبناء على ھذا التعلیم انبثقت بسببھا عادة    صلیبا

   !من ذھب على حذاء البابا لیقبلھما من أراد
  فھل الصلیب یرسم على الوجھ أم على حذاء البابا ؟

   
  

Shoes of Pius VII (1808 ) Wikipedia  
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ان الكنيسة الطقسية وغيرها ممن يجري مجراها قد تجاوزت الحدود في اكرام القديسين 

صالة والتضرع اليهم والطلب منهم بال ، انماالتشفع  ممارسة الى حد ليس فقط والمالئكة
وحتى  ،والحماية والصيانة والشفاعة والمعونة ،بالشفاء من االمراض الجسدية والروحية

يل ويرفعون البخور ويطلقونه امام تماث .ونةالخالص من الخطيئة والنجاة من جهنم والدين
م بالتراتيل ويشعلون الشموع والمصابيح أمام صورهم ويسجدون لهم ويسبحونه القديسين
 .القديسين اسماء على الذهبية كالقصور الفخمة وابنيتها الكنائس يبنون وطفقوا .وااللحان

  3مع ان الكنيسة هي بيت اله وحده 

أعياداً ومواسم وذبائح وينذرون لهم النذور ويخصصون لهم اياماً كيوم السبت للعذراء ، و
والعذراء وغيرها، مع ان الصوم والنذور هي اسمائهم ، واصواماً كصوم الرسل تقدم على 

   .عبادة تختص بالرب وحده
قطعاً ألنها تحط من  رفضاً الذين تقدم اليهم لرفضوهاالقديسين وتلك األفعال لو عرفها 

ألنهم اتباع له اآلب وابناء للمسيح، فلن يقبلوا ان يقدم لهم التمجيد . قداستهم وشرفهم
  .يطلب منهم ما يجب تقديمه له اآلب واالبن فقطوالتسبيح والصالة والتضرع أو 

  
القديسين في يخبرنا الكتاب المقدس بأن ال فرق بين عبادة األوثان وبين عبادة المالئكة و

                                                             
ً  لنفتش  3   الكنیسة ! قدیسة او قدیس بإسم واحدة كنیسة على نعثر فلن ، الجدید العھد اسفار كل معا

 :  الوحي قول نقرأ . للمسیح مملوكة ھي الكنائس وكل . " كنیستي ابني : " القائل وھو للمسیح ھي
ِسُ " نَائ ِ  كَ یح ِ س َ ْم ِّمُ  ال ل َ ُس مْ  ت ُ َیْك ل مْ  : " وقولھ ).  16:16رومیة ( " عَ ُ ِّك ن ِ َإ یُّھَا ف َ ةُ  أ َ و ْ خ ِ ُمْ  اإل ت ْ ر ِ ِینَ  ص ل ِّ ث َ تَم ُ  م

ِسِ  نَائ كَ ِ َى : " وقولھ ). 14:2  تسالونیكي 1" ( هللاِ  ب ل ِ ةِ  إ ِیسَ ن تِي هللاِ  كَ َّ ِي ال ُوسَ  ف ث ْ ن ِ ور ُ  كور1 " (  ك
كذلك ھي  .المالك فھو .بیتھ عنوان على یكتب وحده واسمھ ، المسیحو هللا بیت ھي الكنیسة). 2:1

 !فكیف تُنسب العروسة الى اصدقاء العریس ؟عروس المسیح، 
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آلهةً اخْرى ويسجدُ لها، : "قال الرب . السماء او للشَّمس او للْقَمرِ او لكُل  ويذْهب ويعبدُ 
 نماءمنْدِ السالج ،بِه وصا مذِي لال ء3:17تثنية (  " شَّي( .  

النْفُسهِم مسبوكَاتٍ عجلَين، وعملُوا  وتَركُوا جميع وصايا الربِ الهِهِم وعملُوا"  :وقال 
 ،ارِيودُواسجسو  يعمجنْدِ  لج اءمالس، لعبدُوا البع16:17ملوك  2" ( و(.  

   كان من ضالله عبادة المالئكةالذي منسا ملك يهوذا الشرير رنا الكتاب عن بويخ
 "ِكُلدَ لجسنْدِ  وج  اءما السدَهبعويمدح في السفر نفسه يوشيا  ).3:21ملوك  2( "  و

   .) 23اصحاح ( الملك الستئصاله هذه العبادات الوثنية 
  :وقال النبي ارميا عن الذين يرفعون البخور لقديسي السماء

كُل البيوتِ التي بخَّرو وتَكُونُ بيوت اورشَليم وبيوت ملُوكِ يهوذَا"  ا كَموضع تُوفَةَ، نَجِسةً 
ورفع . )13:19ارميا " ( وسكَبوا سكَائب آللهة اخْرى السماء  جنْدِ  لكُلِ  علَى سطوحها

البخور امام جند السماء القديسين  نشاهده اليوم عند الكهنة الطقسيين ، وما أشبه اليوم 
  !بالبارحة 

  : يلهاويبخرون لتماثوتكلم ارميا النبي عن من يعبدون ملكة السموات 
كُل امرٍ خَرج من فَمنَا،  الكَلمةَ التي كَلَّمتَنَا بِها بِاسم الربِ، انَّنَا ال نَسمع لَكَ"   لمنَعس لب

  ).17و16:44ارميا " (  ، ونَسكُب لها سكَائبفنُبخِّر لملكَة السماواتِ
وهذا األمر مازال ممارساً عند الكثيرين اذ ال يسمعون لكلمة الرب ويبخرون لتماثيل 

  " !! " وايقونات 

وعبادة البعل هي شيء واحد ال فرق اذ انها عبادة ) جند السماء ( اذن عبادة المالئكة 
  .وثنية تستوجب غضب اله على فاعلها 

  


   

   19:22ملوك  1( جاء في " (ِبالر مذًا كَالا عما : فَاسسالج بالر تياقَدْ ر
اذن جند السماء هم ". لدَيه عن يمينه وعن يسارِه  وقوف السماء  جنْدِ وكُل كُرسيِه،  علَى

لَكَ  السماء  وجنْدُ "  :وكذلك نقرأ بأنهم يسجدون له  .الواقفين حول الرب المالئكة
  .اذن جند السماء هم المالئكة. )6:9صفنيا " (  يسجدُ
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تقديم ال تستحق  بأنهم كواكب ونجوم ، فحتى هذه وحتى لو تنازلنا واخذنا بزعمهم 
  . الجميع مخلوق من الرب لها ألن العبادة

  
  


   

  ه ويحلفون بهبل انه! كالت يعبدون جند الوق ، وفي ذاتم كانوا يؤمنون بال

على ذات تعليم رجال الدين في المذاهب  .، يداً بيد هذا مع ذاكالسماء ويحلفون بهم
يدة على ، يعبدون اله ويتعبدون لقديس ويحلفون باسمه او بالكنيسة المشالكنسية اليوم

  .اسمه 
ن وبحسب سفر صفنيا النبي يتضح جلياً انهم كانوا يعبدون اله مع عبادتهم للقديسي

والساجِدِين الْحالفين  ،السماء لجنْدِ  علَى السطوح  والساجِدِين"  :، اذ يقولالمالئكة
ِببِالر، لْكُومبِم ينفالالْح5:1صفنيا (  " و.(  

  !)كما يحدث اليوم( بالقديسين  يسجدون ويحلفونوكانوا يسجدون ويحلفون بالرب، 
، ألن الرب قد سبق اضلوهم الكهنة الرب بني اسرائيل ولم يقبل اعتذارهم بأن وقد عاقب 

لهالك كما فحق عليهم ا. جبه وال يحيدوا عنهواعطاهم كتابه وشريعته وتعليمه ليسيروا بمو
الذين  آخرينن باستمرارنا على التمسك بخداع كهنة سيحق علينا بكل عدل اذا بقينا تائهي

  . ديسين والمالئكة وعبادة صورهم واصنامهميقودننا الى التعبد للق
ولكي تنجو عزيزي القارئ من هذا الخطر العظيم فسبيلك هو ان تسد أذنيك عن سماع 

  .صوت اله صارخاً اليك من خالل كلمته المقدسة عسمتصوت كهنة البعل ، لكي 
  

كالم  اما كتب العهد الجديد فقد جرت على ذات منوال كتب العهد القديم، اذ نقرأ 
الشماس األول استفانوس وكيف وبخ كهنة اليهود وذكرهم بأفعال آبائهم بعبادة جند 

  ). 13:7اعمال ( السماء من المالئكة 
 ديسينوقد حذر بولس الرسول من معلمي الزور الذين يعلمون بوجوب عبادة المالئكة الق

:  " عاضي التَّوا فباغةَ، رالجِعدٌ الحا كُمِرخَسي ال ةادبعو كَةئالالْم،  ما لي مف التَدَاخم
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 هنذِه لبق نم الاطخًا بنْتَفم ،هرنْظي  ِدِيسج8:2كولوسي ( " ال.(  
لسجود والتعبد للقديسين والمالئكة او فبحسب االقوال االلهية في الكتب المقدسة ان ا

. لغيرهم من كل ما هو مخلوق بنوع العبادة فهو محرم بنصوص صريحة ال تحتاج لتفسير
. )9و8:22رؤيا (  م ال يرضون وال حتى بسجود اكراميالئكة انفسهالموان القديسين و

والرب يسوع المسيح قد قال لنا بفمه الكريم مكرراً ما ورد . ألن كل هذا يقدم له وحده
متى ( "  تَعبدُ وحدَه  للربِ الهِكَ تَسجدُ واياه : النَّه مكْتُوب: " في كتبه المقدسة 

  .اله ابيه نفياً عاماً مطلقاً وبذلك نفى كل سجود وعبادة لغير ). 10:4
  

 
ان نظام التشفع بالقديسين لم يكن متواجداً أبداً في القرون األولى للمسيحية ، انما تسلل 

، واحالل الكنسية عن سلطان الكتاب المقدس خفية وبالتدريج بسبب ابتعاد القيادات
ليثبت التشفع بالقديسين يعود لعام اقتباس يقدمونه  واقدم .تقاليدهم وتعاليمهم الذاتية

اي في القرن  St. Cyprian of Carthageمنسوب للقديس كبريانوس القرطاجي  م 258
  .فهو تعليم دخيل على المسيحية لم يعرفه الرسل وال آباء الكنيسة األولى! الثالث 

مانية المعتقدات الرو واصلت ) م 313(  في القرن الثالث قسطنطين القيصر تنصر بعدو 
  .كنيسة التي اختلطت بالعالمداخل ال شيئاً فشيئاً  بالتغلغل الوثنية

  
، هكذا تحولت اسماء اولئك واإلغريق تخصصات واعمال لكل إله كما كان آللهة الرومان

، وثنييون يصلون اليهم لسد حاجاتهموكما كان ال .اآللهة القديمة الى اسماء قديسين حديثة
  !! والشفاء هكذا اليوم لألسف يصلون ويطلبون من القديسين العون والخالص والحماية 

، وعند األخ هيرميسله الروماني مسافراً براً فيصلي لالان كان  قديماً  قبل الميالد،
  !شفيع الطرق والمسافرين  خريستفورسالروماني فيصلي للقديس  بابويال
وعند . اله البحار بوسايدونن مسافراً بحراً فيصلي لالله وعند الروماني قبل الميالد ان كا 

  !شفيع المبحرين  نيقوالوس الروماني بعد الميالد فيصلي للقديس
  !إله الحب  كيوبيدان عشق وأحب فيصلي لإلله قبل الميالد عند الروماني واألغريقي 

  !شفيع الحب  فالنتينفيصلي للقديس الميالد  بعدوعند الروماني 
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  .كاألطباء والمهندسين كل في مجاله.. للقديسين تخصصات فصار 
والقديس روكس المعترف شفيع ، نطينية شفيعة األمور المستحيلةفالقديسة ريتا من القسط

 والقديس مار شربل شفيع لبنان، والقديس يوسف النجار شفيع العـمال، مرضى الطاعون
 يان شفيعه مرض الصرعوالقديسة فيف ،والقديس لورينزو شفيع عمال المناجم

شفيع الغاضبين والعقارب، وشفيع للتائبين، وشفيعة للقلقين،  لدغ وهناك قديس شفيع من
  !الخ 

تزاحم  وكأنهم صاروا آلهة رومانية  ة التشفع بالقديسين ، اذرومن هنا ندرك مدى خطو
  .المسيح في مجده

يحولهم الى شفعاء او نسخ المؤمن المسيحي يكرم القديسين ويتمثل بإيمانهم وليس ان 
ألنه حينها سيشبه ما فعله الشعب القديم مع الحية النحاسية . كربونية من المخلص يسوع

). 9:21سفر العدد ( التي كانت مجرد أداة ووسيلة لشفاءهم ورمزاً لصليب المسيح 
ي فصاروا يتعبدون لها ويوقدون أمامها الشموع والنيران لتقديسها ، فسحقها الملك التق

  ).4:18ملوك  2( حزقيا 

 
 
 

 



 1%
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شفيع  من تتميز بخلوها التي –وهي ليست ديانة  –بين الديانات  الوحيدة ة هيالمسيحي
  ! بشريووسيط 

الخطاة،  أشرجانب انساني يصل الى له . المتجسد في صورة انسان اله هوألن شفيعها 
انه الرب يسوع المسيح الذي ال شريك له في  .وجانب الهي يصل الى اعمق محبة له

  .الوساطة والفداء
  

   
بين اله  واحدٌ ووسيطٌ  النَّه يوجدُ اله واحدٌ " :ما أوضح كلمات الوحي المقدس القائل 

النَّاسو :وعسانُ ينْساال يحسم5:2تيموثاوس  1" ( ال.(   

  
ثاني " اذن ال " واحد " ومادام الوسيط . ؟ اي ال يوجد سواه" واحد  وسيط "ما معنى قوله 

وكذلك  .. سيط نعم المسيح و : "قد يقول قائل. له وال غيره من يقوم مقامه وال معه" 
ووسيط  واحداله : "اآلية بتمعن جيداً نجيب القائل وندعوه ليقرأ و"!  معهالقديس وسيط 

فعلى ذات المستوى ..   معه تعني وجود وسطاء آخرون" وسيط واحد " لو كانت ف" . واحد
  أخرىآلهة بإمكانية وجود ..  "اله واحد " وبذات المنطق يجب ان نفهم المقطع االول 

ا وبين وسطينا كيف نجرؤ ان نضع وسيطاً آخر بيننفهل يستقيم هذا المنطق ؟ ! معه 
  الوحيد ؟

نعم، ألنه كان رمزاً : قلنا له ! هد القديمان موسى النبي كان الوسيط في الع: ولو قال قائل 
وقد انتهى العهد القديم وجاء العهد الجديد ووسيطه . للمسيح الوسيط بين اله والشعب

: هوو ).15:9عبرانيين " (وسيط عهد جديد" النه) 5:2تيموثاوس  1( الوحيد هو المسيح 
  .)6:8؛ 22:7عبرانيين " (وسيط عهد أفضل"
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وسيط بين الناس الفالمسيح هو . وليس المؤمنين" الناس " ونالحظ ارتباط الوساطة مع 
وهذا سنبينه . ألن اآلب مرتبط بعالقته مع المؤمنين) ولم يقل اآلب ( وبين اله ) عامة (

  ..في النقطة التالية
  

   

 .يا اوالدِي، اكْتُب اليكُم هذَا لكَي ال تُخْطىوا"  :يقول يوحنا الرسول بوحي الروح القدس 
نالحظ  ).2و1:2يوحنا 1.." (المسيح البار يسوع عنْدَ اآلبِ، شَفيع  فلَنَاوانْ اخْطا احدٌ 

، ولو وجدوا فلماذا لم يذكرهم في معرض  ان الكتاب ال يعلمنا بوجود شفعاء آخرون
  لشفاعة؟ كالمه عن ا

وشفاعته ترتبط مع  "للمؤمنين القديسين " الشفيع "  وهذا النص يحدد لنا المسيح بأنه
   .ألنها خاصة بالمؤمنين) ولم يقل اله ( اآلب 

بِالحرِيِ قَام  من هو الذِي يدِين؟ اَلمسيح هو الذِي مات، بل "  :ايضاً عن شفاعته ونقرأ  
ا، الضيذِياال ،هال ينمي نا عضيا وا ذِي هضيا  عشْفينَا ي34:8رومية " (  ف.(  

  .، وال نعثر على غيرهفألنه الفادي ولكونه الحي عن يمين اله فلذلك فهو يشفع فينا
  

  

  
  

، فهو القادر على ان يلعب دور " انسان حق " وكذلك كونه "  إله حق" فالمسيح لكونه 
مام اله ، وله طبيعة الهية اذ له طبيعة بشرية كاملة تمثل البشر ا. الوسيط عن البشر امام اله 

اي بامكانه ان يضع يد اله في يد االنسان ويصالحهما ، . ان يقف نائباً عنا امام اله ر يقد
ايوب " (  يضع يدَه علَى كلَينَا مصالح  بينَنَا .."  اذ صار المسيح وتحقق أمنية ايوب قديماً

33:9.(  
كَانَ "   هنَّ الا يايحسي الْما فحالصم هسنَفل الَمالْعمهبٍ لاسح را  ، غَيعاضوو ،ماهايخَط

  ).19:5كورنثوس  2" ( المصالحة فينَا كَلمةَ 
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هو ان المسيح هو رئيس الكهنة الوحيد ، والكاهن الحي الباقي الذي ال يموت وقد اجتاز 

  ). 14:4عبرانيين ( السموات 
كَهنُوت ال يزولواما هذَا فَمن اجل انَّه يبقَى الى االبدِ، "   لَه . خَلِّصنْ يا قْدِري مث نفَم

امى التَّملا اضيا ونَ بِهتَقَدَّمي الَّذِين ينح ِي كُلف يح وذْ ها ،هى اللا عشْفيل يهِمف  "
  ).25و24:7عبرانيين (

فالمسيح هو وسيطنا وشفيعنا القانوني امام اله الذي يقدر على التواجد في قدس محضر 
  .اله ويقدم استحقاقه ألجل شعبه

  

  
ان تفرد المسيح بالوساطة والشفاعة ، لكونه قدم الكفارة الكاملة الوحيدة المقبولة امام 

، فكان هو الكاهن والذبيحة في آن ارة من اجل البشر دفع ثمنها بدمهوتلك الكف. اله
فكان له الحق وحده ان يتوسط ألجل البشر الذين فداهم وكفّر عنهم خطيتهم . واحد
فلم يكفروا عن خطايا احد وال يمكنهم فعل ذلك اما القديسين . ألنهم مخلصهم بموته

  ).23:3رومية " ( واعوزَهم مجدُ اله اخْطَاوا الْجميع اذِ : " حتى لو ارادوا ألن 
  

  
السماء وعلَى  في سلْطَانٍ كُل  دفع الي " ، ح سلطان شامل على السموات واألرضللمسي

 ضراستجابة كل صالة ترفع بإسمه  فبحسب سلطانه فهو يقدر على). 18:28متى " ( اال :
" تُملاا سمهميومبِاس نبِاالب دَ اآلبجتَميل لُهفْعكَ اا . فَذلىشَي تُملانْ سيبِامنِّي  اسفَا

لُهفْعو الوسيط ألنه كلي القدرة  فه  ).14و13:14يوحنا " ( اOmnipotent   
ن مريم والقديسين حتى اطلبوا م: "  قائال الرب يسوع وال مرة في انجيله المبارك نطقلم ي

  !"استجيب 
قديس  بإسم ولم يقل ان سألتم!  " باسمي" فقط ، " لنفسه " بل كان دوماً يوجه البشر  

 تَعالَوا :  "وهو القائل. طلبة ترفع لغيره وسواهفال صالة وال ".  بإسمي " فاني افعله بل قال 
لَيا يعما جنَا ياالِ، ومحي االيلالثَّقو بِينتْعمال  كُمرِيحنَا ": والقائل ). 28:11متى " ( .اا 
وه اةيالْح زخُب. قْبِلي نم  بِي فَال نموي نمو ،وعجي فَال يلدًاابا شطعيوحنا " ( .ي
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انْ دخَل بِي احدٌ فَيخْلُص ويدْخُل ويخْرج ويجِدُ  .الْباب  هو انَا" : والقائل ). 35:6
  .)9:10يوحنا " ( مرعى

  
بل وقد تجرب بكل . يعرف كل شيء عنا وفينا Omniscient هو كلي المعرفة  المسيح

  : شيء مثلنا بال خطيئة 

كَهنَة غَير قَادِرٍ انْ يرثي لضعفَاتنَا، "  يسئنَا رل سينْ للُنَاالثم ءشَي ِي كُلف برجم لب ،
ةيخَط كَ.بِالل ةمالنِّع شرى علا قَةبِث نَجِدَ فَلْنَتَقَدَّمةً ومحر نَنَال يهيني حنًا فوةً عمعن "

  ).16و15:4عبرانيين (
لصالة واله وحده سامع ا. خلنا ويفحص حتى قلوبنا وكليتنايعرف ما بدوا ولذا فه

  .والفاحص القلوب والكلى
الْقَلْبِ  فاحص ربانَا ال). "9:7مزمور" ( الْبار اله والْكُلَى فانَّ فاحص الْقُلُوبِ" 

خْتَبِرم  يطعالْكُلَى الهقرط بسدٍ حاحو 10:17ارميا " ( كُل(.  
فَستَعرِف جميع الكَنَائس : " يتمتع بذات الصفة ذاتها وألن المسيح واآلب واحد، فكذلك 

  ). 23:2رؤيا " ( الْكُلَى والْقُلُوبِ الْفاحص انَا هو انِّي 
  .وليس القديسين المسيح هو عارف القلوب وسامع الصالة ألنه الوسيط الوحيد

س  

  : Omnipresent المسيح هو الوحيد الموجود في كل مكان
" عتَما اجثُمينَانِ  حاث وةٌ  اثالي  ثمنَاكَبِاسهف هِمطسي وكُونُ ف20:18متى " ( ا.(  
  :اصحاحات بالضبط في انجيل متى يشير المسيح إلى وجوده في كل زمان  10وبعد  

  4).20:28متى " ( الى انْقضاء الدَّهرِ  االيام كُل معكُم انَا وها" 
وبما انه يعد المؤمنين به انه معهم في كل مكان وكل زمان والى انقضاء الدهر ، فهذا 

ولتمتعه ). 8: 13عبرانيين " ( االبدِ والَى والْيوم مسيح هو هو امسايسوع الْ" يعني ان 
  .، وليس غيره من البشر المحدوديناللهية فهو المستحق وحده للشفاعةبهذه الصفة ا

                                                             
: 1متى (» اسمھ عمانوئیل، الذي تفسیره هللا معنا«إنجیل متى یبدأ بمولد ابن العذراء الذي دُعي   4

ھل یذكروا لنا . ر، ویختم اإلنجیل بقول عمانوئیل نفسھ إنھ مع تالمیذه كل األیام إلى انقضاء الدھ)23
  اسم قدیس ھو معنا ووسطنا كل االیام الى انقضاء الدھر ؟
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  .قال ذلك  قد انه بنفسه ،وحدالمسيح شفيعنا األالسبب األهم لكون 

  :الشفاعة في ذاته المباركة فقط كالمه قد حصر فب
 "ونَا ها  رِيقاةُ الطيحالو قحالو . سبِي لَي اللَى اآلبِ اي اتادٌ يح6:14يوحنا " ( ا.(  
اله أبيه بغيره نفياً نفى استطاعة االتيان الى فقد  ،" إال" باستخدامه اداة االستثناء هنا و

  .مطلقاً 
لماذا ليس بغيره ؟  لماذا لم يضع في أجندة مذكراته ان  ،" إال بي " معنى قوله فما  وإال

اذا لم ولم. ام تهاون؟ حاشا ة ان نذهب الى احد سواه ؟ هل نسييخبرنا ولو لمرة واحد
  . ألنه هو الشفيع الوحيد ال مبرر سوى يخبر تالميذه ورسله بذلك؟

المسيح المخلص واستهانة بعمله  فطلب شفاعة منتقل الى السماء يعد اهانة لشخص
فهو وحده الوسيط والشفيع إذ لم يقدر غيره على خالصنا وفعل ما فعله لنا .  الكفاري

  :لنقرأ قوله  ! فقد بحث عن شفيع ولم يجد .. ريبفدائه لنا بموته الكفا
"سيل نَّهى ااانٌ، فَرنْسا  ريتَحو  نم يعشَف سلَي نَّها .هاعذِر تفَخَلَّص دَهضع وه هبِرو ،هنَفْسل .

 ،عكَدِر بِرال خُوذَةَ فَلَبِسوصالْخَال هسالَى ر17-16: 59: اشعيا "( ع.(  
  . فخلصنا بذراعه وبره... وليس شفيع .. ليس انسان : رأى الرب انه 

  .للمسيح المخلص في الكتاب المقدس دوماً تشير" ذراع الرب " وتعبير 
امام عيونِ كُلِ  قدْسه  ذِراع قَدْ شَمر الرب عن : "ودوماً يرتبط الخالص بذراع الرب 

 ضرافِ االرطا ى كُلفَتَر ،مماال صلهِنَا خَال10:52اشعيا ( " ا(.   
قوله ). 9:51اشعيا " (  الربِ ذِراع الْبسي قوةً يا! استَيقظي، استَيقظي: " وقوله 

  ). 24:1كو1(والذراع إشارة للمسيح فهو قوة اله . إستيقظي داللة لتجسد المسيح ولقيامته
ذراع ( فالمسيح ). 20:11لوقا(، )28:12متى( باالصبعوأما الروح القدس فيشار اليه 

  .شفيعنا على االرض هو) اصبع اله ( هو شفيعنا في السماء ، والروح القدس ) الرب 
). 14و 13: 16، 26: 15، 17و 16: 14يوحنا " (المعزي اآلخر"ألن الروح القدس هو 

وكَذلكَ الروح ايضا يعين ضعفَاتنَا، النَّنَا لسنَا نَعلَم ما " : ويشفع في المؤمنين كما نقرأ 
ولكن الذِي . بِانَّاتٍ ال ينْطق بِها نَفسه يشْفع فينَا الروحولكن . نُصلِّي الجله كَما ينْبغي

 هال ةيىشبِ مسبِح نَّهال ،وحالر اممتاه وا هم لَمعي قُلُوبال صفْحييندِّيسي الْقف عشْفي "
لقدس هو الذي يعيد فالروح ا) وليس يشفع في قديسين منتقلين (  ).27، 26: 8رومية (
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! باستخدام اصابعه  )6-1:18أرميا (عل الخزاف بآنيته تشكيل وتجديد طبيعتنا كما يف
راع اذ هو ذ المسيح وسيطنا ألنه وحده مخلصناف ).21، 20:2تي 2(واآلنية هي نحن 

  .يجد شفيع الرب الذي عمل الخالص اذ لم

انما الشفاعة والوساطة . وجهاالنجيل ال يذكر عن القديسين انهم شفعاء ووسطاء بأي 
يقول بأن  الكتابفأين نجد نصاً واحداً في . منسوبة للرب الفادي يسوع المسيح فقط

  ؟"  شفيع" هناك قديس وصف بأنه 
  :فقد قال. صفاته ومكانه بالطبع الرب يكرم القديسين  لكن ليس بإعطائهم

  ). 8:42اشعيا " (  للْمنْحوتَات تَسبِيحي وال  ،آلخَر اعطيه ال  ومجدِي"

  

   

 
 

  
 13:7 
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ذات الوقت نتشفع ما المانع ان يكون المسيح شفيعنا ، وفي : نسمعهم يقولون 

  ؟بالقديسين ايضاً 
استنتاج ، هو مجرد فالتشفع بالقديسين والصالة اليهم، المانع شديد الخطورةونخبرهم بأن 

، ويساويه لمجد عن الرب يسوعنزع ايمبني على فكر بشري وتعليم سيفتح الباب ل
  : السبعة لهذه االسباب فال شفاعة للمنتقلين. بالقديسين

   
النَّ عينَي الربِ "  :السماوي الى ابينا مباشرةيعطينا الكتاب المقدس االذن بأن نتقدم  

 هِمتبلَى طَلا هذْنَياارِ، وربلَى االولسنا محتاجين الى احد غيره .)12:3 رسبط 1(  "ع .
 موهبة تَامة هي من فوق، وكُل صالحة عطية كُل : " متذكرين قول يعقوب الرسول 

  :وكل شيء يأتينا من يده ). 17:1يعقوب " (  وارِنَازِلَةٌ من عنْدِ ابِي االنْ
  ).14:29أخبار  1" ( يدِكَ اعطينَاكَ ومن الْجميع  منْكَ النَّ" 

نذهب الى الرب يذهبون لقديسين ، فإننا كمؤمنين فإن كان اآلخرين وقت احتياجهم 
مخلصه هو مصدر كل بأن فالمؤمن المنتسب للمسيح يعلم  . ينبوع كل خير وكل عطية

فيع عند لكن التائه والضائع هو الذي يبحث عن مخلص مع المخلص ، وش .نعمة وحياة
  .هذا يعني انه لم يلتقي أصال بالوسيط المخلص منذ البدايةو! الشفيع ووسيط عند الوسيط

، به، تقوم على االتصال المباشر شخصيةان عالقتنا بالرب هي عالقة كلمة اله تعلمنا 
، فكيف ولماذا نتنازل ع عن طريقه عمله الكفاري ووساطتهاالمتياز أتمه الرب يسو وهذا

  !؟ا وننحدر الى ما هو أقل وأدنىعن امتيازنا العظيم هذ
، ولكن الرب لم يتركنا حائرين وتائهين عند اآلب ألننا خطاة شفيعاج الى صحيح اننا نحت

شفيعاً واحداً فالكتاب ذكر ). 1:2يوحنا  1( وهو ربنا يسوع المسيح  شفيعاًاذ جعل لنا 
  ). 16:59اشعيا (  ". لَيس شَفيع "  من البشر  ألنه ،هو الرب نفسه وليس شفعاء كثيرين
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، وهذه ال ، والصالة هي عبادة وسجودتوجيه الصالة اليهم  يقتضيبالقديسين ان التشفع 

ي كل صفحات الكتاب المقدس الصالة هي فف. يجب ان تقدم إال لواحد فقط وهو اله
ال . في كل مرة نقرأ فيها عن صالة في الكتاب فهي دوماً موجهة الى اله"! عبادة " فعل 

ال . الى غير اله الواحد –بأمر اله  –نعثر على حالة واحدة ألي شخص قد قام بالصالة 
. قد رفع صالته الى غير الرب حد منهموال وا قديس وال مالك وال آباء وال أنبياء وال ملوك

، اما الصالة اليهم فهو تعدي بل اء والقديسين االكرام الالئق بهمنحن نكرم اولئك االنبي
للربِ الهِكَ : النَّه مكْتُوب : "اذ قال الرب يسوع . خطيئة ألنه عبادة خاصة بالرب ال غير

 اهيادُ وجتَس  دَهحدُ وبوحين  .فالسجود للمخلوق هو عبادة وثنية). 10:4متى " (  تَع
 :فَقُولوا متَى صلَّيتُم"  نوجهها سوى لآلب وله وبإسمه فقط علمنا الصالة لم يعلمنا ان

  ).2:11لوقا " ( السماواتِ  الذِي في ابانَا
 فانِّي بِاسمي سالْتُم شَيىاانْ . اآلب بِاالبن افْعلُه ليتَمجدَ فَذلكَ بِاسمي سالْتُمومهما " 

لُهعف14و13:14يوحنا " (  ا.(  
  : فالسجود والصالة هي له وليس للبشر 

 "يناآلنَ، ح يهةٌ، واعي ستتَا نلكاجِدُونَ وآلبِ السدُونَ لجسونَ يييققالْح وحبِالر 
 ءالهو ثْلم بالط نَّ اآلبال ،ِقحالولَه اجِدِينولماذا ليس لغيره؟ ).23:4يوحنا " ( الس  

  :يجيبنا الوحي المقدس ألنه وحده سامع الصالة وليس القديسين 
" عاما سي ةالي ،الصتاكَ ييلشَرٍ اب 2:65مزمور " ( كُل.(  
 
  ؟" أال يسأل شعب إلهه : " فيها الرب متسائال  ية التي يقولاآل تلمسني 
انْ . الى الشَّرِيعة والى الشَّهادة اال يسال شَعب الهه؟  ايسال الْموتَى الجل االحياء؟ "

رفَج مهل سلِ فَلَيقَوهذَا ال ثْلوا مقُولي م20- 19:8إشعياء "  ( ل(.  
االحياء ؟ ال نسأل من الرب االله ؟ هل نسأل الموتى المنتقلين الى السماء من أجل  لماذا

لماذا نعصى أمر المسيح الذي علمنا  بينما الرب وحده حي في كل مكان ويسمع الصالة ؟
   " ! األم األرضية" وليس الى "  اآلب السماوي" ان نصلى الى 

  ! Co-Mediatrixالتي جعلوها شريكة بالشفاعة 
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  ! ديس حاضر في كل زمان ومكان ؟ هل القديس مطلق الوجود ؟هل الق

والمطلق فالرب يسوع وحده هو الذي يشفع في المؤمنين ألنه حي الى ابد االبدين  
لو يقدر القديس الذي انتقل ان يسمع صلوات . والقديسون هم بشر محدودون  الوجود،

ال يحده " مطلق الوجود " فمعنى هذا انه صار  .وتشفعات القديسين الذين على االرض
فكيف يسمع القديس المنتقل صلوات ترفع اليه من امريكا واستراليا   .مكان وال قياس

 وحده اله مناقض لكلمة الرب التي تحدد بأنوهذا  .وافريقيا واسيا  اال اذا صار مثل اله
  :هو 

  )24:23ارميا ( Omnipresent  المطلق الوجود
  )10:3يوحنا  Omniscient )1    ق المعرفةالمطل

  )6:19ؤيا ر(  Omnipotent    المطلق القدرة
  .وهو ايضاً انسان يتمتع بها المسيح لكونه هو اله وهذه الصفات كلها

  
حقيقية، هل توبتهم  ؟ هل صلواتهم كيف سيعرف القديس ما في قلوب المصلين اليه

؟ هل القديس هو فاحص القلوب والكلى أم بين هذا وذاك كيف سيميز صادقة أم ال ،
  :أال يعلمنا الكتاب قائال  الرب وحده ؟

"اءمالس نم نْتا عماسكَانِ فكْنَاكَ، مس ِكُل  بسانٍ حنْسا كُل طعاو راغْفو  هقرا طكَم
هلْبق رِفتَع . نْتنَّكَ االرِفدَكَ تَعحو لُوبشَر قي الْبن30:6اخبار  2" ( ب.(  

 
  !هل يساعد القديس في السماء المؤمنين على األرض ؟

، ألن بعد انتقاله الى ) على االرض ( ان المؤمن القديس يخدم القديسين رفقائه واخوته 
وساقدم . )رب في السماء والتمتع بفرح سيدهسوى تسبيح ال( السماء لن يقوم بأي خدمة 

ونقرأ ) 23- 22:1رسالة فيلبي (  كتابنا على لنفتح .قوياً صلباً من العهد الجديد دليال
  : كالم الرسول بولس حين قال

 " ننَياالث نم ورصحنِّي ما: فَاجِد لفْضذَاكَ ا ،يحسمال عكُونَ ماو قلنْطنْ اا اءهاشْت يل .
بنْ اا نلكوكُملجا نم ملْزدِ اسي الْجهل انتبهتم )  23- 22:1رسالة فيلبي " (  قَى ف
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  ! "من أجلكمألزم ابقى في الجسد "الى عبارة 
 بعدها انتقل الى السماء وغادر الجسد فلن ينفع ما بأنه اذا الكلماتبأوضح  نافهو يعلم

ته للمؤمنين المسيح يعلن نهاية خدمفبانتقاله الى . المؤمنين في الكنيسة االرضية المجاهدة
ولو كان في مقدور القديس بولس االتصال بالقديسين على . على االرض وصلته بهم

ولما كان  جلهم في السماء، لقال ذلك صراحةاالرض بعد موته او الصالة والتشفع أل
  "!إن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم: "سيقول 

متى " (  سيِدِكَ فرح اُدخُل الَى: "  ائل لهق الرب يسمع صوتالقديس بعد انتقاله 
خوتهم على االرض فلو كان القديسين في افراح السماء يسمعون ما يحدث ال. ) 21:25

يحدث القربائهم  جراء ماأحزان وبكاء وقلق ، فستنقلب افراحهم الى من آالم وضيقات
والمؤمنين االحياء على االرض، وحاشا ان تتحول السماء الى مواضع بكاء وحزن وصرير 

  .بالمسيح" فرح " اسنان ألنها فقط مكان 

 
  .خلو الكتاب المقدس من أي قصاصة دليل تثبت شفاعة القديسين المنتقليني

ا كلها واحدة لو فليته اصحاح 929ا انه هل احصيتم كم تبلغ اصحاحات العهد القديم ؟
قديساً  - ولو بكلمتين - واحدة وآية آية فلن تعثروا ابداً على مؤمن قد التفت او خاطب

  !!راقداً منتقال للسماء 
ليشفع  ففي التوراة لم نسمع ان يشوع بن نون كان يصلي الى موسى أو من خالل موسى

، لم نسمع او نقرأ فيها يوماً بأن يهودياً مؤمناً كتب العهد القديم وما أكثرها وهكذا باقي .به
 وال ان جماعة مؤمنة طلبت وصلت الى ،)مع انه حي ( النبي ايليا القديس ب استغاثقد 

  ) ! مع انه حي ( اخنوخ 

ال يوجد مثال واحد في كل الكتاب المقدس بعهديه قام فيه مؤمن بالصالة والتواصل مع 
  !حد ، وفاعله كان ملك شرير انحرف عن الرب وهو شاولما عدا مثال وا.. موتى منتقلين

فتشكل الشيطان بصورة صموئيل وردد . المنتقل الذي لجأ الى الجان ليسأل صموئيل النبي
واماته في شاول الرب  فعاقب. قاله لشاول ولم يأت بجديدكالماً قديماً كان صموئيل قد 

  !الحرب، واعطى السبب وهو سؤاله من الجان
 "اتفَم لشَاو  هانَتيي بِختا الخَانَ  بِه  بالر مكَال لجا نم  ِبالر هفَظحي مذِي لا . الضياو
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 طَلَبِه لجالِ الولسانِّ للَى الْج13:10أخبار األيام   1" ( ا (  

  
 رهم ، اذ صرح الرب بأن أعظم القديسين لن يخصلوا احداً إال أنفسهم بب على العكسو

  :قال الرب بلسان حزقيال النبي عن نوح ودانيال وايوب
 " اموا قهل تركَسا وهلَيدِي عي تدَدانَةً، فَميخ خَانَتو ضرا يلا تاخْطنْ اا ،مآد  نا ابي

 ودانيآل  نُوح وسطها ياالنْسانَ والحيوانَ  وفالخُبزِ، وارسلْت علَيها الجوع، وقَطعت منْها 
وبياِدُ ويالس قُولنَا، يا يفَح ،  ،بنَةًالراب النًا وونَ ابخَلِّصي ال منَّهونَ . اخَلِّصا ينَّما 

  .) 14و13:14 قيالحز( " انْفُسهم بِبِرِهم
، انفسهم فقطن العظام ال يقدرون على تخليص ابنائهم انما فإن كان اولئك القديسي

  !سة سيخلصنا لكي نطلب منهم الخالص؟فكيف يمكننا ان نعتقد بأن قديس او قدي

  : وكتب العهد الجديد االنجيل أما في
ولم نقرأ في سفر اعمال الرسل . بقديسين منتقلين اطالقاً اتال تشفعفعلى ذات المنوال، 

بل . يجري اليوم في أيامنا، كما ي الى العذراء مريم أو من خاللهاتصل بأن الكنيسة كانت
 .تفيض بمدائح وتماجيد الرب يسوع المسيح وحدهعلى العكس نرى الكتب المقدسة 

 من تمجيد مريم والتعبد للقديسين،  ان يطبع مؤلفاً خالياً اليومولالسف ان أراد أحد 
ال يقبل رؤسائهم أمثال هذه الكتب وقد كتب متى ولوقا ورسائل بولس وبطرس، فقد ك

  !بحرمانه واستحقاقه االناثيما  يصدروا مرسوماً

  

تشفع الوحيد ال عن في هذا المثل نقرأ ).16انجيل لوقا ( هل تذكرون مثل الغني ولعازر ؟ 
الغني الذي طلب مؤلمة، فنتيجة انتهت نتيجته؟  انتهتولكن كيف ! بالقديسين المنتقلين

الرب وحده من ألن القديس لن يعطي رحمة لغيره انما  .لم ينالها الرحمة من ابراهيم
 ،من اجل اخوته على االرض متوسال، فتقدم بطلب الشفاعة والغني واصل طلباته .يعطيها

يستطيع قديس عظيم مثل ابراهيم  فلم . وان يرسل اليهم لعازر لكي يظهر لهم ويحذرهم
 موسى عنْدَهم "  :  بل جواب ابراهيم كان .ان يفعل له شيئاً وال لعازر) ابو المؤمنين (

،اءنْبِياالو منْهوا معمسيظهورات لقديسين لقيادة فالرب ال يستخدم  ).29:16لوقا " ( ل
هذا المثل  ).اي الكتاب المقدس ( انما عليهم باللجوء الى موسى واالنبياء  ،الناس للتوبة
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هو االن في  فالقديس  فلماذا يتجاهلونه؟. يناقض عقيدة شفاعة القديسين المنتقلين
ألن لهؤالء .. ولن ينغص عيشه توسالت وآالم المؤمنين على االرض ، االفراح السماوية

تَعالوا الي يا جميع : " وهو القائل .. هناك كفيل ووكيل ومحامي وشفيع هو الرب يسوع 
ولم يقل اذهبوا الى قديسي ). 28:11متى " (  ارِيحكُم االحمالِ، وانَا لمتْعبِين والثَّقيليا

!!السماء  
 ولربما تلقت الطوائف التقليدية هذا . لطب شفاعة قديس منتقل الشاهد الوحيدهذا هو

ونحن ال يمكننا ان ننكر االنجيل لنأخذ بأفكار ! التعليم بالتشفع عن هذا الغني الهالك 
  .وال حتى بأفكار أفضل األتقياء ما لم يأمرنا به الكتاب المقدس نفسه. هالك في النار

  

. حين نرفع اعيننا الى السماء، فلن نجد سوى مالئ السموات، وهو سلطانها وملك الملوك
  ! فهل ارفع عيني اليه، ثم اطلب واصلي واتشفع بأحد خدامه ؟

 أم أنظر اليه وحده، كما يأمرنا الوحي المقدس قائال :  
 "رِينانِ  نَاظيماال يسئلَى را  هِلكَممووعسي،هامما وعضومورِ الرالس لجا نذِي مال ، 

هال شرع ينمي يف لَسيِ، فَجزختَهِينًا بِالسم يبلالص لتَم2:12 رانيينعب" ( اح.(  

قديسون : ؟ هل سنرى ما يعتقدونه نجدسفماذا  ،لقينا نظرة الى داخل السماء اآلنلو ا
  :؟ لنرى ماذا في السماء جميع النعم وهي تتوسط لنا لنخلص سيطةيتشفعون ؟ أو و

 " مهدَدكَانَ عو ،وخالشُّيانَاتِ وويحالو شرعال لوح يرِينكَث كَةئالم توص تعمسو ترنَظو
يمظتٍ عوبِص ينلوفٍ، قَائلا وفلااتٍ ووباتِ روبتَ«: رسمفالْخَرو وه قنْ  حا وحذْبمال

مما في  وكُل خَليقَة.»!ياخُذَ القُدْرةَ والغنَى والحكْمةَ والقُوةَ والكَرامةَ والمجدَ والبركَةَ
للْجالس «: ، سمعتُها قَائلَةً السماء وعلَى االرض وتَحت االرض، وما علَى البحرِ، كُل ما فيها

 شرعلَى الوفِ علْخَرلو دِ اآلبِدِينبى الانُ الْطالسدُ وجمالةُ وامكَرالكَةُ وربكَانَتِ . »الو
ينآم  ةُ تَقُولعبراال انَاتويحال .سوا وونَ خَرشْرعالةُ وعبروخُ االالشُّيودُوا لدِ جبى الا ِيلْح

سفر السموات المفتوحة ( هذا ما نشاهده في سفر الرؤيا  ).14-11:5رؤيا " ( اآلبِدِين.( 
وسيطة جميع "؟ او على "  سلطانة السماء واالرض" عثرنا على .. هل بعدما رأيناه هذا 

، بعدما قديسجرأ احد ان يتشفع ويصلي الى هل ي ى قديس يشفع لنا ؟؟ أم عل" النعم
  اعطانا الوحي هذا المشهد السماوي العظيم الرهبة والسمو ؟ 
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   !المسيح كغريب يعاملونبالقديسين  تشفعهمب

بهم  ونتشفعي وأن الذين. هموبحاجات هم، ولكأنه غير مهتم بهمبعداً عن هل وننسبوي
كثر  هممون بهتوي هميفهمون ، فقلب األم الحنون قد وهذا يناقض صفات الرب وقلبه. منهأ

  :ألنه يقول . ينسى وهو ال ينسى
" وانَا ال انْساكِنْسين، حتَّى هوالء ي بطنها؟ ابن  تَرحم فَال هل تَنْسى المراةُ رضيعها"
  :فهم ضعفنا تفالرب قد تجسد وعاش انسانيتنا و) 15:  49أشعياء (
كَهنَة غَير قَادِرٍ "   يسئنَا رل سينْ لاليثرنْ ينَا ااتفعضل ءشَي ِي كُلف برجم لثْلُنَا، ، بم 

بِال  ةيوهو ). 13:2أفسس ( فقد جعلنا قريبين منه بالصليب  ). 15:  4عبرانيين " ( خَط
فقلب المؤمن هو منزل للمسيح ). 17:3أفسس ( الساكن في قلوبنا بااليمان به 

فلماذا يعتبرونه بعيداً ويجعلون بيننا .. بل اسمه عمانوئيل اي اله معنا ). 23:14يوحنا(
  !وبينه فروقات ، وينصبون بيننا وبينه وسطاء وشفعاء ؟

 جميعهم  والمقَدَّسين  النَّ المقَدِّس" ه ،اخوت قد اعتبرناب الينا من حبل الوريد ، لفهو أقر
ندٍ، ماحبِ  وبهذَا السفَل مهودْعنْ يي اتَحسي ةً الخْوهم و).  11:  2عبرانيين " ( ا

  ). 14:  15يوحنا " ( احبائي انْتُم "   أحبائه،
فالتوسط . فالرب يسوع قريب منا كأخ وحبيب لذا فكيف يمكن ان نتوسط بأحد غيره
  . يحدث بين غرباء أما نحن فوسيطنا وشفيعنا هو حبيبنا األقرب الينا من األم

والمعيشية والمادية فشفاعته عنا تشمل كل نواحي الحياة الروحية والنفسية والجسدية 
فهو أبي وأخي وأمي والصديق . لها دون استثناءك.. والصحية والعائلية واالجتماعية 

 .) 24:18أمثال  ( "االخ  من ولكن يوجدْ محب الزق" ،  األلزق من األخ
ان المؤمن الذي ذاق خالص المسيح ومحبته ، ال يمكنه بحال من األحوال ان يلجأ الى 

معنى الدخول الى عرش النعمة  الذي اختبر ما. التشفع بالقديسين للخالص او نوال طلباته
 التي بيسوع وتمتع ببره، من المستحيل على قلبه وضميره ان يتحمل رفع الصلوات

  .والتسبيحات الى البشر القديسين
وال م والقديسين ببساطة هو انسان لم يعرف المسيح والمراحمه يالذي يصلي الى مر

انت : ويرذل محبته ، وكأنه يقولانه بذلك يحتقر عمل المسيح  . العالقة الشخصية معه
  .لمسيح ، القديسون اقرب إلي منك بعيد ايها ا
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  ..ي قديس فالسيد الرب يعرف طلباتنا وحاجاتنا اكثر من ا

قَال "  : هكذا ألمه حينما اخبرته بفراغ الخمر كانت ردة فعل يسوع ففي عرس قانا الجليل
 وعسا يهتِ لتَا مةُ؟ لارا امكِ يلي وا لي متاعدُ سعلم تراجعه في قولهف). 4:2يوحنا " (  ب ، 

  .)5:2يوحنا ("  فافعلُوهمهما قَال لكُم : قَالت امه للْخُدَّام" ولكن 
. هو حتى ال يكون ذلك بواسطة احد فلما وجد بأنها تركت القضية حينئذ فعل ما أراده

فالسيد الوسيط الوحيد ربنا يسوع المسيح يحبنا اكثر من محبة رسله لنا بل قد عمل معنا 
  ).21-14:14متى ( ويصرفونا  الخير والرحمة عندما اراد رسله ان يمنعوا ذلك عنا

عن الصبيان الذين قدموهم الى يسوع ليضع يده عليهم كيف  )12:10مرقس ( في نقرأ و
لكن المسيح له المجد اغتاظ من فعلهم . ي الصبيان ومنعوهمان التالميذ انتهروا محضر

  وساطة قديسين ؟الى فكيف نفتكر بعد . وانتهرهم واستدعى الصبيان وباركهم
، ذلك بأنه تقليل من قيمة القديسيناننا حين نرفض التشفع بالقديسين فال يجب ان يفهم 

وال هم  ،يعطها الرب لهم عطيهم وظيفة لميبهم  ألن التشفع. بل هذا قمة اإلكرام لهم
   .ألن الشفاعة والوساطة قد خصصها الرب يسوع لنفسه وليس لغيره. نصبوها ألنفسهم

ية كما يفعلون بل نكملها المحيطة بنا ، لكننا ال نقتطع اآل" سحابة الشهود " رم فنحن نك
  ).2:12عبرانيين ("  يسوعومكَمِله  الى رئيس االيمانِ نَاظرِين " ونقول

  :اما القديسين فلم يتركوا لنا سوى حياتهم المقدسة المباركة لنقتدي ونتمثل بإيمانهم 
كَلَّموكُم بِكَلمة اله  اُذْكُروا "  ذِينال دِيكُمشروا .مرى انْظلا  ةايهن  هِمتيرلُوا  سثتَمف

بِاهِمان7:13عبرانيين " ( يم .(   
  :ولم يقل مثلما يقول البعض .. ولم يقل تشفعوا بهم " تمثلوا بإيمانهم " 
  ! " بأن الرب قد ائتمن القديسين المنتقلين على االحياء المؤمنين" 
بما لم تقع عينيه على قول كذلك ر. فقائل ذلك ال يعرف مدى قرب الرب منا ومحبته لنا 

   :الرب 
  "وهدِّيسذَا قوه نُ التَمايمه،  ةراهط رغَي اتاومالسو  هنَيي15:15ايوب " ( بِع.(  

   :وقوله في ذات السفر  
 " بِيدُهذَا عوه ال ،منُهتَمالَى ياو هكَتئالةً ماقمح بنْس18:4ايوب " (  ي.(  
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شفاعة المطوبة مريم للصارخين اليها  وتدعم تبرهن ،دليل على قصاصةيحوي االنجيل  ال
  :لنثبت مرادنا حفنة مشاهدبونكتفي . هو الصحيح ليال نهاراً، بل العكس

  

 
لم نسمع او نقرأ اي خاصية لها تثبت شفاعتها او كونها سلطانة السماء في هذه األحداث 

  . انما دوماً كان سيد المشهد هو المسيح. واالرض
ولنفحصها ان . ا العذراء في الحبل والوالدة بالمسيحوصفت به ثالث عباراتننا نقابل لك
  .صفة الشفاعة والوساطة تحوي تكان

 :  "  ِلَك مالاستُهيا  منْعا الْمهلَيوفي الترجمة الالتينية )28:1لوقا (  " ع ،

  :نقول  تها،مع فرضية صح وهي ترجمة غير دقيقة ولكن حتى ".ممتلئة نعمة " 
لكونها  هافزعموا ان! حولوا هذه العبارة وبنوا عليها الهوتيات ومتاهات ال نهاية لها قدل

بل انها تفيض نعمة حتى توزعها  .بل بها بال دنسوح ،معصومة إذنممتلئة نعمة، فهي 
  على النفوس المتعذبة في جهنم الثانية التي اخترعتها كنيسة رومية المدعوة

وهو ما يعرف عندهم . ترة عذابهم فيهف، لكي تخفف وتسارع في انقضاء  5" المطهر"  
    6" ! زوائد القديسين" بـ 

  : نطرح هذه البراهين من كلمة الهولكي نفصل كلمة الحق باالستقامة وجب علينا ان 
                                                             

والكتاب المقدس ال یعرفھا ولم .. عقیدة اخترعتھا كنیسة روما في القرن الخامس عقیدة المطھر،   5
المؤمن المسیحي من الصعب دفع و. یعلم عنھا الرب یسوع وال رسلھ وال االباء في القرون األولى

اذ یقتضي على من یرید . أكبر مشروع دیني لجمع األموال تم انشاؤه في الكنیسة البابویة البتالع
اھلھ من نار المطھر ان یدفع النقود القامة القدادیس وشراء صكوك الغفران، لیخفف بھا آالم اخراج 

  . المعذبین في ذلك المكان الوھمي الذي ال مكان لھ سوى في مخیلة معلمي الزور الذین فبركوه
قالھ  لو كان للقدیسین زوائد من الحسنات، یوزعونھا كفائض منھم على المؤمنین ما كنا قرأنا ما  6

َوْ " : بولس الرسول ُ أ ْت ِل ْ ن َد ِّي ق ن َ َ أ َیْس تُ  ل ْ ر ِ الً  ص ِ ام ِھِ  ،كَ ل ْ َج ِي أل ذ َّ كُ ال ِ ر ْ د ُ ِّي أ ل َ َع ى ل َ ع َسْ ِّي أ ِن لك َ ِي  و ن كَ َ ر ْ د َ أ
یحُ یَسُوعُ  ِ س َ م ْ ا ال یْضً َ ولكانت العذارى الحكیمات قد اعطین من زیتھن للعذارى  ).12:3فیلبي " ( أ

  ).8:25متى (الجاھالت 
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  :ء بالنعمة والحق ولان الرب يسوع هو وحده المم
 مملُوءاً نعمةًكَما لوحيدٍ من اآلبِ  والكَلمةُ صار جسداً وحل بينَنَا وراينَا مجدَه مجداً"  

النِّعمةُ والْحق فبِيسوع بِموسى اعطي اما  النَّ النَّاموس ). " 14:1يوحنا " ( .وحقّاً 
يحسما  الاراالمتالء  به وألنه مملوء نعمة، فقد اعطى لجميع المؤمنين). 17:1يوحنا " ( ص

يوحنا " (  نعمة عمةً فوقنَحن جميعاً اخَذْنَا ون ملْئهومن " بالنعمة الصادرة منه، 
فَانَّه . " كل مؤمن حقيقي اخذ منه نعمة فوق نعمة، اي فيض النعمة حتى االمتالء). 16:1

 لحي يهفءلم وتِ كُلهاً الالدِيسج. يهونَ فلُوومم نْتُماوسار وذِي هال ،  ةاسرِي ِكُل
   ).10و9:2 كولوسي"( .وسلْطانٍ 

 " دْحملهتمعدِ نجي متا  البِه منْعا  نَالَينَا  عل يهذِي فوبِ، البحمي الف
 بسا، حايخَطانُ الغُفْر ،هبِدَم دَاءفالهتمعنَى نغجي اتال ،ةكْمح ِنَا بِكُلا لهلز نَةطفو "

هي ذاتها التي استعملها المالك   الكلمة اليونانية هنا). 8-6:1افسس (
   .فكل المؤمنين القديسين لهم ذات الشرف. جبرائيل لمريم

كما  سواء االصلية أو الفعلية فكون العذراء ممتلئة نعمة ال يعني عصمتها من الخطيئة 
  .مثلما ال يعني عصمة المؤمنين المملوئين من نعمة المسيح نعمة فوق نعمة .تعتقد البابوية

  .معصوم من الخطيئة في الكتاب المقدس إنسان فال يوجد
"  دُوا الْكُلعاً فَسقَدْ زَاغُوا م .سلَي  لمعي نحاً  مالدٌصاحو الو س3:14مزمور " ( .لَي( .
" وا هكْتُو كَممب :نَّهدٌ ااحو الو ارب سيل. مفْهي نم سيل . هال لُبطي نم سيل. يعمالْج 

وكما  ).12-10: 3رومية " (.لَيس وال واحدٌ صالحاً  ليس من يعمل . زَاغوا وفسدُوا معاً
بما  ة جميع الناسإجتاز موت الخطي دخلت الخطية والموت إلى العالم بإنسان واحد هكذا

  :فيهم مريم العذراء
كَانَّما بِانْسانٍ واحدٍ "  دخَلَتِ الخَطيةُ الى العالم وبِالخَطية الموت وهكَذَا من اجل ذَلكَ 

  ).12:5رومية " ( .اخْطَا الْجميع  اذْ النَّاس جميع اجتَازَ الموت الى
والمطوبة مريم العذراء بصفتها من بنات آدم فقد كانت تحت ذات الحكم ، وتنتظر 

  .) 47:1لوقا  " (مخَلِّصي بِالهوتَبتَهِج روحي " فقالت . الخالص
كد رؤساء البابوية من عصمة مريم  اخترعت عقيدة الحبل ( ! بعد ثماني عشرة قرناً فكيف تأ

  !! لم تكن تعتقد بعصمة ذاتها  مريم نفسها، بينما ) م  1845بال دنس عام 
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  :لتطهيرها قدمت ذبيحة خطية  بعد والدة مريم للمسيح أنهانقرأ  اذ
 " تا تَمملاوتَطْهِيرِه اميا ،ِبلرل وهقَدِّميل يمشَلورى الا دُوا بِهعى، صوسم ةشَرِيع بسح ،

ِبالر وسي نَامف كْتُوبم وا هكَم :ِبلرا لى قُدُّوسدْعي محر حكَرٍ فَات كُل ذَ ولكَي . انَّ 
 22:2لوقا (  ."زَوج يمام او فَرخَي حمام: كَما قيل في نَاموس الربِ ذَبِيحةًيقَدِّموا 

  :نقرأ في الناموس " !  ذبيحة خطية" وهذه ذبيحة الفقراء وكانت  .)24و
 "،نَةوِ ابا ناب لجا الهِيرِهتَط اميا لَتتَى كَممو ..تَياممخُذُ يتَا شَاةةً لفَايا كدُهي تَنَل منْ لاو ن

 اآلخَرقَةً، ورحدَ ماحوال ،اممح خَيفَر واةيةَ خَطذَبِيحع كَفِّرفَي ،رهفَتَط نكَاها النْه "
هل المعصوم عن الخطية يقدم ذبيحة خطية ، ام كانت مريم ال تعلم  ).8و6:12الالويين (

  ؟ عاماً 1845من الخطية ، واكتشفها البابا بعد  بعصمتها
  

 " :اءي النِّسنْتِ فكَةٌ اارب28:1لوقا " ( م.(  
وال يوجد آية واحد في االنجيل نقرأ  .يم، لكنه ال يحمل اي صفة شفاعيةوهذا اكرام عظ

  .فيها بأن مريم باركت احداً أو اعطت البركة على رأس أحد 
 وباركَهما. كَانَ يوسف وامه يتَعجبانِ مما قيل فيه " َ : بارك مريم  هو من سمعان الشيخف

 االصغر :وبِدُونِ كُلِ مشَاجرة  .." عان بارك يوسف وبارك مريمسم .)34:2لوقا (  " سمعانُ
كْبرِ من  يباركُ  7:7عبرانيين " (  اال (.  

  "  ُنْذذَا موهالِ فيجاال يعمي اآلنَ جنِبتقل ولم). 48:2لوقا " ( تُطَو 

 ام .. مريم ئما أهن : لها يقال يعني تطوبني .يب عشفاو تت تمجدني او تسبحني : ابداً 
  !الخالص منها طلبتو االجيال لها سجدت ان وليس  .الصالح مريم نصيبأعظم 

 
له  وقدموا وحده سجدوا له المجوسف. دوماً المسيح هو سيد المشهد والملفت لالنظارف

ثم فَتَحوا . وسجدُوا لَهفَخَروا . واتَوا الى البيتِ، وراوا الصبِي مع مريم امِه" الهدايا 
 تحدث عنه الشيح سمعان ).11:2متى ." ( ومرا بانًاذَهبا ول: هدَايالَه كُنُوزَهم وقَدَّموا 

" مع جميع المنْتَظرِين فدَاء في اورشَليم وتَكَلَّمت عنْه"  : وحنة النبية .)35-25:2لوقا (
عن هذَا فَلَما راوه اخْبروا بِالكَالم الذِي قيل لهم "  تحدثوا عنه الرعاةو. )38:2لوقا ( 

ِبِيالمسيح وحده سيد المشاهد. ولم يذكر اي منهم مريم او يوسف ).17:2لوقا " ( الص.  
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 ) 50-41:2لوقا(  
. التي نسجتها عن مريم دات الكنيسة الطقسيةقوهذا المشهد ينير لنا الكثير لنقارنه مع معت

عت المسيح ، ولما واال لما اضا. سلطانة السماء واالرضفال نراها وسيطة جميع النعم او 
ذراء تصرفت كأي أم علكن ال. سيكون فيما ألبيه كانت ستبحث عنه، اذ كانت ستعلم انه

وجدته ارادت ان  عندماو .حنونة على ابنها الذي اضاعته فتصرفت بعفوية وبساطة أي أم
وانَا كُنَّا ابوكَ  ؟ هوذَالماذَا فعلْت بِنَا هكَذَايا بنَي، : وقَالت له امه : "تسمعه توبيخاً 
نيذَّبعكَ ملُب48:2لوقا " (  نَط( . لكن الرب يسوع هو من وبخها بطريقة لبقة مؤدبة قائال :

كُونَ في ما  تَعلَماالَم لماذَا كُنْتُما تَطلُبانني؟ : فَقَال لهما " نْ اي اغنْبي نَّهبِيا؟ال  "
كما انني لست انا . أعلم الناس بأن يوسف ليس أبي يا مريم انت: وكأنه قال ). 29عدد(

   !نيامن اضعتم اانما انتم. ، ألني ابن اله الذي ال يضيعي ضعتالذ

  :كتب صموئيل بندكت وفي هذا 
  " حينئذ ضعها عند غير يسوعهل تريد أن تخسر نفسك؟!  

لقد أضاعت مريم يسوع . هل تريد أن تخلص نفسك؟ إذاً ضعها بين يدي يسوع
عندما كان صبياً في هيكل أورشليم، ولم تعرف أين تجده وفتشت عليه مدة طويلة 

وهي ستضيع كل نفس تثق بها اآلن، ليس ألنها تريد ذلك، ولكن . حتى وجدته
كل الذين  لكن يسوع سيخلص إلى النهاية. بشرألنه ليس بوسعها أن تخلص ال

" السالم عليك يا مريم"يحسن بالمسيحي إذاً أن يستبدل صالة  .يأتون إلى اله باسمه
تكون في انسجام مع إرادته اإللهية ومع كلمته المحيية، إذا : بصالة ليسوع رب المجد

حببتنا نحن مبارك أنت يا يسوع ابن اله، مخلص العالم، الذي أ : كانت هكذا
. اغفر لنا خطايانا وخلصنا اآلن وفي ساعة موتنا. الخطاة، وأسلمت نفسك ألجلنا

 "آمين

–
46–  
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 فموقف، تعظيماً واكراماً خاصاً  -لمسيح لكونها أم ا –حاول الناس ان يعطوا مريم عندما 

ملقياً عليهم درساً روحياً افضل . رفض هذا التصرف مصححاً لهم فعلهمبالرب يسوع كان 
 :نقرأ  ..لحياتهم وخالصهم 

طوبى للْبطن الذِي حملَكَ : صوتَها من الجمع وقَالت لهوفيما هو يتَكَلَّم بِهذَا، رفَعتِ امراةٌ " 
كَ: اما هو فَقَال. والثَّدْيين اللَّذَين رضعتَهما " الم اله ويحفَظونَه بل طوبى للَّذِين يسمعونَ 

  .)28و27:11لوقا (
  :وبحسب الترجمة الكاثولیكیة 

, blessed are they who hear the word of RATHERhe said: Yea  But“
God, and keep it.” (Luke 11:28 – Douay version)  

الذي  يشبه التسبيح المريمي المرأة التي رفعت صوتها لتطوب مريم بحضور المسيح كالم 
ال اي  RATHER !"بل"قال عكس األمر و ة الرومانية، لكن الربفي الكنيس نسمعه

  .والعمل بها كلمة اله عظموا تموا بتعظيم مريم انماته
تحتله اليوم  مريم في مكانها الكنسي الذي المسيح كانت أفضل فرصة ليضعهذه المناسبة 

  : المنتظر ان يقول ، اذ كانعند االخوة الرومان
وأم الرحمة  والشفيعة السموات، كملكة ا مريمتعتبروان ال تنسوا  ..صدقتم .. احسنتم 

  ..!  وشريكتي في الفداء  والمعونة وسلطانة الملكوت
  :بل قال الرب  .وبى مخصصة لها فقط لها دون غيرهاليس هناك طاذ  هذا لم يحدث،

 "فَقَال وا هما :لب ونَهفَظحيو هال مكَال أما المتعبدين لقلب مريم  ." طوبى للَّذِين يسمعونَ 
والساجدين لها فال يسمعون لكالم اله وال يحفظونه انما يسمعون كالم رؤساء الدين 

  !والتقاليد ، وال يحفظون سوى بعض الصلوات يكررونها آلياً بسرعة الضوء 

  
يوحنا (الن بعضهم لم يكن يؤمن به ) 21:3مرقس ( يمسكوه ل كان مجيء عائلة المسيح

5:7 ( بل ظنوه مختال.  
واخْوتُكَ واقفُونَ  امكَ  هوذَا" : رسلوا اليه من يستدعيه وقالوا لهوبسبب كثرة الجمع حوله ا

؟ ثم مدَّ من هي امِي ومن هم اخْوتي" : فكانت اجابته ". طالبِين انْ يكَلِّموكَ خَارِجا
 ونَح دَهيقَالو يذِهمتي: تَالخْواِي وما ااتِ.هاومي السذِي فبِي الةَ ايىشم نَعصي ننَّ مال  وه
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   ). 50-48:12متى " ( اخي واخْتي وامِي 
لقد استغل الرب هذه الزيارة ليعلم عائلته ثم تالميذه أمراً جوهرياً وهو انه ليس من هذا 

. فهو ال يعتبر أحداً أماً حقيقية أو اخوة حقيقيين له مثل باقي البشرالعالم، ولذلك 
فالعالقات الجسدية الوقتية مع اهل بيته قد زالت وحل محلها عالقة روحية أبدية مع كل 

انَّ من يصنَع مشيىةَ ابِي الذِي في السماواتِ هو اخي : "  من يؤمن به الذين قال عنهم 
  .وهذه تعزية ال مثيل لها لنا".  تي وامِيواخْ

من " فلو كان للمطوبة مريم العذراء اي مكانة خصوصية لها ، ما كنا سمعنا جواب يسوع 
افسحوا الطريق : بل لكنا سمعناه يقول للمحيطين به ".  ومن هم اخْوتي؟ هي امِي

ولكانوا قد سمعوه ! لكة السموات وافتحوا االبواب وجهزوا المتكئ األول لكي تحضر م
  !نه ال خالص ألحد اال بواسطتهايصفها كالشفيعة والوسيطة لجميع النعم وا وهو

لو كان أحد متعبدي مريم والقديسين حاضراً هناك وقتها ثم ترك االجتماع في الداخل  ف
  ؟ له وخرج الى الخارج ليكلم مريم، فماذا كان سيحدث

  .شركته عن اجتماعه بالمسيحكان قد قطع  انه : سوى جابةوال ا

   

، انما "أمي"المسيح طوال خدمته على االرض لم يخاطب أمه مريم وال مرة واحدة بلفظ  
ليس تقليال من شأنها، لكن لتميزه ورفعته كاالله المتجسد والفادي والوسيط ".  إمرأة" بـ 

كما ان  .فكل أم في الدنيا هي أعظم من ابنها مهما عال كعبه ، ما عدا المسيح. الوحيد
قصد به الرب ان يظهرها كإمرأة تحتاج للخالص مثل سائر " امرأة " وصفها المتكرر بلفظة 
مثل المرأة الكنعانية ، والمرأة المنحنية، " امرأة " بذات اللفظ  النساء اللواتي وصفهن

وهو اللقب الذي ".  يا امرأة" هن الرب بـ اكلهن ناد. السامرية، ومريم المجدلية والمرأة
لكنها منهم وفيهم " المباركة في النساء " وان كانت  ،اعطاه ألمه ألنها بذات مصاف النساء

وغيرها من البريئة من الخطيئة االصلية ك كما يصورونها وليست. تحتاج للخالص مثلهم
  .العقائد البشرية المستحدثة والدخيلة
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في بعد اختالط الكنيسة بالعالم  –العقائد البشرية التي اخترعوها على مر االجيال ان  

كوسيطة جميع النعم وسلطانة  والصفات االلهية التي نسبوها للمطوبة مريم  –القرن الثالث 
نزع  إنما هي. أي صفحة من الكتاب المقدسدليل في  ال يسندها أي وغيرها،السماء 

  :وساذكر بعضها ضمن جدول مقارن كالتالي . لصفات المسيح ونسبتها لمريم

 
 

 المسيح
 

 مريم

  21:1-23  

    

 
46:8  

  12:4  

    47:24  

 51:24  

  9:10  

  
 34:8  

1 1:2 
 

   1 5:2 

 24:12 
 

   16:22  

   18:28  
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 يقدم فهل ع،يسو للرب صفة كل على االنجيل من شاهد في الجدول أعاله  قدمت لقد
  مريم؟ للقديسة نسبت التي الصفات تلك من صفة اي لدعم االنجيل من شاهد اي احد لي

، فقد نسبوها تشير الى اعمال المسيحفي العهد القديم وكانت  ذكرتالتي  كما ان الرموز
ان مريم  مثل .دليل من الكتاب المقدس دون ان يدعموا مزاعمهم بقصاصة من .الى مريم

سلم يعقوب،  والعليقة الغير محترقة ، وتابوت العهد ، والمنارة ، والمذبح ، وعصا هي 
وكلها دون استثناء تشير الى المسيح القدوس . هارون ، ومدينة اله ، وجزة جدعون وغيرها

  . كه بها أحدروحده ال يشا
 عن المجد تنزع اليها، تنسب صفة اي وتستنكر وترفض تعارض نفسها القديسة مريم ان

  .ومكانته عمله لتشاركه او به تشابهها او يسوع الرب

  

 


9:45  
  

 واالدلة كالتالي . جماعة المؤمنين " الكنيسة " المرأة هي هذه:  

عروس المسيح " الكنيسة هي :  اوال: "  
  ) . 2:11 نثوسكور 2( ".عذْراء عفيفةً للْمسيح  لرجل واحدٍ، القَدِّم خَطَبتُكُم النِّي" 
 الجدِيدَةَ نَازِلةً من السماء من عنْدِ اله مهياةً  رايت المدِينَةَ المقَدَّسةَ اورشَليم وانَا يوحنَّا " 

 وسركَع نَةيزا مهلجرفاورشليم السماوية اي الكنيسة هي العروس ). 2:21رؤيا " (  .ل
  .للمسيح 

  :، اذ يقول عن كل المؤمنين  ملكةقد جعل الرب العروس ل: ثانياً 
  ). 6:1رؤيا " (  ..ابِيه وكَهنَةً له  ملُوكًا وجعلَنَا " 

  : معههذه العروس الملكة اجلسها :  ثالثاً
 " ،هعنَا مقَاماو هعنَا ملَسجاي واتِ فاوِيمي السف وعسي يحسم6:2افسس" (  ال.(  

  !الملكة هي زوجته وليست أمه :  رابعاً
  .امه  تالملك وزوجته وليس" عروس " وهذا هو كالم المزمور اذ يتحدث عن 
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اسمعي يا بِنْت وانْظرِي،  .ن يمينكَ بِذَهبِ اوفيرٍجعلَتِ الملكَةُ ع. بنَات ملُوكٍ بين حظياتكَ" 
، النَّه هو سيِدُكِ فَاسجدِي فيشْتَهِي الْملكُ حسنَكِ شَعبكِ وبيت ابِيكِ،وانْسي واميلي اذُنَكِ، 

هكِ .. .للمى اللا رضتُح زَةرطم بِسالا. بِماتُهباحى صذَارا عرِهثكَ . في ايلا اتقَدَّمم."  
  .الملك وليست أمه عروسةهذه الملكة هي 

ويشير الى  هيثبت تصريحاً، لكنا قد وجدنا في العهد الجديد هي المقصودة مريم كانتلو و
لن نبني عقيدة و هذا لم يحدث .المزامير سفر وردت في نبوة مريم كالملكة التي تمت فيها
   .على مجرد ظن او احتماالت

 
  .تلك التي للوثنيينب المقدس سوى فال ملكة للسموات ذكرت في الكتا

كالم إرميا النبي    :نقرأ 

 "،دُونَ النَّاروقي اءاآلبا، وبطونَ حطلْتَقي نَاءبكًا االكَع  ننَعصيل ،جِينعال جِنعي اءالنِّسو 
كَةلماتِ لاومكْبِ ،السسلى  وخْرا ةهآلل بكَائيسيظُونغي كَي17:8ارميا " ( ل.(  

مازال سارياً الى اليوم  ورفع البخور ايقاد النار والشموع وعجن الفطائر والنذور والتقدمات
  " !  ملكة السموات" ويقدم الى مريم بإعتبارها هي 

  !الى مريم  )35-27:19اعمال (  اكتفوا فقط بتغيير االسم من وارطاميس وكأنهم
كان ). 27:19اعمال " ( والْمسكُونَة اسيا جميع  بدُهايعالتي " فااللهة الوثنية ارطاميس 

فثار عليه اصحاب المصالح المادية ممن كان يصنعون ويصيغون . بولس يقاوم عبادتها
صائغٌ صانع هياكل فضة انْسانًا اسمه دِيمتْرِيوس، "  :، اذ نقرأ عنهياكلها وتماثيلها

يسطَامريل، البِقَل سيا لبكْسم نَّاعالص ِبكَسكَانَ ي ) "
وتلك االصنام وااليقونات الفضية التي  ).24:19اعمال 

كانوا يصنعها الصياغ كانت عبارة عن قطع صغيرة 
. يعبدونها في البيوت او يحملونها على هيئة حرز وقالئد

في الكنيسة البابوية  تلك المتواجدةبه اوهذه الصناعة تش
  !!اذ تأتي لهم بالربح المادي

ت المعجزا بنسبةبضاعتهم  يروجونكان عبدة ارطاميس  
فادعوا . لهة ارطاميسواالعاجيب لتماثيل وايقونات اآل
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  .الها العجائبي قد نزل من السماءبأن تمث
  "نَّ ما لَمعي ذِي الانُ النْساال وه نونَ، ميسفَساال الِجا الرهيِدَةٌ ابتَعم ِينيسفَسدِينَةَ اال

 ةيمظعال ةلهاال يسامطرالسزَف نطَ مبالِ الَّذِي هثالتِّم35:19 مالاع" ( ؟ و.(  
  .البابوية" ملكة السموات " وهكذا اليوم يحدث اذ ينسبون معجزات لتماثيل 

بعبارة واحدة قد  تكراراً مستمراًوكان عبدة ارطاميس يكررون الصلوات والتمجيدات لها 
  :يطول لساعتين

 .. " ينارِخص يعمجال ندٌ ماحو توص ارصنتَياعس دَّةم ونَح : يسطَامرا يةٌ هيمظع
 ِينيسسف34:19 مالاع" ( اال.(  

رة واحد يكررونها بعبا" سلطانة السموات " والى اليوم يمارسون تكرار الصالة والتمجيد لـ
   .وما اشبه اليوم بالبارحة !!بحة الوردية وقد تطول لساعتين مع حبات المس
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 التي  ومنذ اللحظة االولى ،صحيح ان المسيح هو االله المتجسد الذي ولدته العذراء :أوال
يثير  "والدة اله " أو  "أم اله " لكن تعبير . حبلت به كان الهوته وناسوته معاً دون افتراق

وهذه ! ( المسيح هو اله فقط وليس انسان بإنفكأنه يشير  .االرتباك والتشويش والقلق
وهذه ! ( والدة  او انه اله مخلوق ولدته) اسوت المسيحهرطقة ابوليناريوس الذي انكر ن

  !انه لقب يثير الدوار). اله مخلوق هرطقة اريوس الذي اعتبر المسيح

  " !أم اله " عبارة  رة واحدة في كل كتب العهد الجديدوال حتى م  نقرأال :ثانياً 
" رب " فعبارة  .اذ ان الرب هو السيد. فتعني سيدي ) 43:1 لوقا(  "أم ربي " أما عبارة  

. وتعني السيد". رب العمل " او " رب البيت " تطلق على االله الواحد وكذلك تطلق على 
الروح فهي فقط تشير لالله الواحد اآلب واالبن و" اله " اما لفظة . فهي لقب مشترك

في كل اسفاره واصحاحاته، فلم يسرده " والدة اله " فيخلو االنجيل من عبارة . القدس
. )14:1؛ اعمال  1:2يوحنا  ( "ام يسوع"بلقب  انما استعاض عنه .بحرفه ألنه مشوش

  فلماذا ال نأخذ االمر ببساطة ونلقب مريم كما لقبها االنجيل؟
  

اآلب واالبن  ،اله واحد ثالثة أقانيم الثالوث، فاله هو. الهلو كانت مريم هي أم  :ثالثاً 
الثالوث، أي أم  أفال ينسحب هذا على انها أم" أم اله " فحينما يقولون . والروح القدس

   يضاً ؟اآلب وأم الروح القدس ا
  

  ؟" جدّ اله" جدّ المسيح داود بلقب  ندعويال فلماذا ، لو كان هذا اللقب ضرورياً :رابعاً 
  ! كأجداد اله ؟) اسماء أبوي مريم تقليدياً ( وكذلك حنة ويواقيم 



39 
 

  

  



1:12 

  

مريم واعطوها ذات صفات هذه المرأة في صورة  فقد رسموا لكثرة اعجابهم بهذا النص 
كوكباً  12سفر الرؤيا، فنجد ايقونات وتماثيل مريم وتحت قدميها القمر وعلى رأسها 

كصور معلقة في الكنائس أو ملصقة على النوافذ او على السيارات او مطبوعة على 
هذه المرأة رمز لألمة اليهودية التي  التي رآها يوحنا ؟ لكن من هي هذه المرأة. القمصان

والدليل ان الشيطان سيقيم عليهم اضطهاد عظيم بعد اختطاف  .جاء منها الرب يسوع 
 42او  يوماً ، 1260لعظيمة لفترة ثالثة سنوات ونصف ، وسيمرون بالضيقة ا.. الكنيسة 

طبيقه من حديد فيمكن ت امم بعصسيرعى االوالذي  ولدته ما االبن الذكر الذيأ .شهر 
وهذا التفسير يدعمه كالم الرب الوارد في ذات السفر حين قال . على المؤمن الغالب ايضاً
 " : ،مملَى االانًا علْطس يهطعافَس ةايى النِّهلي االمعا فَظحيو بغْلي نميبٍ وبِقَض ماهعريف

   ).27-26:2رؤيا " ( من حدِيدٍ
  : 6فكيف يمكن تفسير القرينة اي االية .. ولو كانت المقصود منها مريم العذراء 

"ةِيرلَى الْبا تبرةُ هارالْموفًا ولنَاكَ اا هوهولعي كَيل هال ندٌّ معم عضوا مهل ثيح ، نتَيىم
  يوماً  ؟ 1260مريم للبرية ؟ ومتى اعالها الرب متى هربت ". وستِّين يوما

واين نجد انها وسيطة  وحتى لو افترضنا انها العذراء ، فأين نجد شفاعتها في هذا النص ؟
جميع النعم أو ملجأ الخطاة ؟ كيف تكون ملجأ الخطاة بينما هي تحتاج الى ملجأ تهرب 

  اليه في البرية ؟
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1:210 
 

  
قدات قد بنوا عليها هضاب وجبال عالية من العقائد والمعت" ليس لهم خمر " ان عبارة 

 استخرجوا منها" ليس لهم خمر" : عبارة .مستند من االنجيلونسبوها للقديسة مريم، دون 
وانه ال نعمة وال خالص يأتي للمؤمن اال من خالل   ،"وسيطة جميع النعممريم  " :عقيدة
  !! مريم 

الشفاعة هنا ؟ هل  نجد االشارة الى اينلماذا ابتعدتم عن سياق النص ؟ : ولنناقش ونسأل
ما اخبرته بالمشكلة ال ان! ارجوك اصنع لهم خمراً ؟ كال : رفعت مريم صالة وقالت للرب 

: واجابة الرب واضحة. وقد رفض المسيح ان يتدخل اال في الوقت الذي يحدده هو. اكثر 
  " !  مالي ولك يا امرأة" 

فهل عبارة . دليل على عدم صنعه للمعجزة بناء على شفاعتهااجابته عليها بهذا الشكل 
  تعطي انطباع بالقبول أم بالرفض ؟"  مالي ولك"
   .هو توبيخ لطيف لكي ال تملي عليه ارادتها" مالي ولك " عبارة  

في كل الكتاب المقدس لوجدت بأنها توجه الى من يريد " مالي ولك " ولو راجعت عبارة 
  :أمثلة وهذه. هذا التدخلل رافضاآلخر ، واآلخر  شؤونالتدخل ب

  يفتاح يعاتب ملك بني عمون قائال : "لسرفَا  فْتَاحي السى رلكِ الي منونَ بمع قُولي:   
  ).12:11القضاة " (  للْمحاربة في ارضي؟ الي  انَّكَ اتَيت  ولَكَ لي ما
كيرِ  الي  هل جِىت  اله رجل  يا ولَكَ لي ما اليليا  فَقَالت: " األرملة عاتبت ايليا النبي و لتَذْ

  )18:17ملوك  1" ( ابني؟ واماتَة اثمي
 الى اذْهب ولَكَ لي ما :لملكِ اسرائيل  اليشَع  فَقَال" : وكذلك اليشع وبخ بها ملك اسرائيل

 اءنْبِيبِيكَ اى الاو اءنْبِيِكَ ام13:3ملوك  2" ( ا.(  
غالبا » ما لي ولك؟«وهكذا نستخلص من االمثلة الواردة في الكتاب المقدس ان عبارة 
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 تُستعمل لرفض المشاركة في عمل مقترح او مخطط له او للتعبير عن وجهة نظر مختلفة، ما
  .لتقليل من شأن اآلخرين او التعالي عليهما دون طبعاً 

اثبتت بأنه يعرف المشكلة مسبقاً وانه ليس بحاجة ليشير اليه احد او يستعجله  ة يسوعجابفإ
الحكمة وال هو كلي العلم وكلي ،فليس ألحد كلمة عليه . بفعل او يتدخل احد بأفعاله

، ذوا تعاليمه ومطالبه كما يريد هومن االخرين ان ينف مريم بل طلبت .ينتظر من احد تكليفاً
  .و صاحب السلطان وملك السماء واالرضه.. وليس كما تريد هي 

  !وبما انه هو في المشهد فهو سيد المشهد 
لالسف الشديد ال يطبقها ف) 5:2يوحنا " (  فافعلُوه لَكُم مهما قال : " وعبارة مريم 

اذ يتشفعون بالقديسين . المتعبدين لمريم بشكل مرضي، فال يطيعون المسيح وال مريم
دمون لها الترانيم والصلوات والتسابيح والتماجيد واالصوام والنذور ويسجدون لمريم ويق

. فهم بذلك ال يطيعون مريم. واالعياد والبخور والعبادة ، وكلها افعال خاصة بالرب وحده
  ." ليس لهم خمر "  :بل اكتفوا بعبارتها 

  !لقد حولوا اخلمر الثمني اىل ماء رخيص 
يقوله وحي الكتاب المقدس ، طالما انه نطق بأي كلمة وهذا يثبت بأنهم ال يكتثرون لما 

عادية ليتلقفوها ويحولوها الى معتقد الهوتي يدعم نظرية التشفع بالقديسين التي بدورها 
، فيكثرون لعبادة للقديسين يستفيدون مادياًاذ بهذه ا. تصب في مصلحة قيادات الكنيسة

 ،عليهم الماليين سنوياًر تي تدال ،اديس والمزارات على اسم القديسينبها من القد
ي تتجاوز ضخامتها تلك التي ليسوع الت ويبيعون ألوف االطنان من التماثيل وااليقونات

  ! 7التي تمطر عليهم انهاراً من الفضة والذهبو وطبعاً اسعارها أغلى بأضعاف ،بأضعاف
  
  
  

                                                             
في جولة سیاحیة لمعالم الفاتیكان یسیران منظمة خیریة لمسؤول  برفقةكان احد الكرادلة   7

لیس  : قالت فیھ الكنیسةلقد مضى الزمن الذي : " بزھو وقال الكردنیال  ، فوقفوقصورھا الذھبیة
صدقت، وقد مضى معھ ایضاً الزمن الذي كانت فیھ : " ، فأجاب المسؤول"  لي فضة وال ذھب

  " !! قم وامشي: تقول للمریض  الكنیسة
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26:1927 

  

من هذه العبارة البسيطة اطنان من العقائد المخترعة ونسبت الى  ايضاً ولالسف انبثقت
  :ونقول  !مريم ، دون اي سند كتابي من كلمة اله المقدسة 

 من جهة اعطاءها أماً لكل الكنيسة فأنا اعتبر مريم هي أمي ألنها ام يسوع مخلصي: أوال .
فالكنيسة  .ال يعني انها اصبحت اماً للكنيسة المسيح، ولكن كالم نسبي وهذا أمر شخصي

  .لها آب سماوي وعريس سماوي هو يسوع، وليس لها أم
ومريم كانت . يعطينا صورة الجتماع الكنيسة للصالة) 14 -13:1( ي سفر االعمال فف

أم " ، وال كـ "وسيطة جميع النعم" كعضو منهم، دون اعطاءها اي موقع خصوصي، ال كـ 
 .الد هذا الذكر الوحيد، لم يذكرها الوحي المقدس ابداً في كل سفر االعموبع ".للكنيسة 

اسم مريم وال حتى مرة  ذكرفيها ال يرد )  رسالة 21( وها هي رسائل العهد الجديد 
وال حتى يوحنا الحبيب الذي أخذها كأم له !  للكنيسة "  أم" ناهيك عن كونها ، واحدة

  !في رسائله الثالث بحسب وصية السيد له، لم يشير اليها

اختفت مريم من بعد آخر ذكر السمها ضمن مجموعة اسماء التالميذ في سفر االعمال ، 
  .على صفحات العهد الجديد

الرب اعطاها ليوحنا ، لسبب وجيه هو ان اخوته لم يكونوا يؤمنون به اثناء حياته :  ثانياً
. فلذلك سلمها ليوحنا الحبيب وتلميذه المخلص)  5:7يوحنا ( وحتى فدائه على الصليب 

 أمكمهوذا : " ،  ولم يقل "هوذا أمك " قائال  !"  
  :من المؤمنين األمناء  جماعةالصليب وقفت  فأسفل

كلُوبا،"  " جدَليةُومريم الم وكَانَت واقفَاتٍ عنْدَ صليبِ يسوع، امه، واخْت امِه مريم زَوجةُ 
يوحنا بن زبدي ، مريم المجدلية ، مريم زوجة : فالمجموعة كانت ). 25:19يوحنا (
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  ؟ أمكمهوذا :  للجميع فلماذا لم يقل يسوع لو ارادهافكلوبا، 
ه الروح مس لذي استخدولهاهو الرسول ب. ولم يخبرنا باقي الرسل بأن مريم هي أم الكنيسة

انما ذكر  ،لم يذكر مريم "أم " حين تحدث عن فح لنا كنوز الحق المسيحي ، رالقدس ليش
وحتى  ).26:4غالطية ("  جميعا امنَا واما اورشَليم العلْيا، التي هي"  .اورشليم السماوية

 1(  !، انما سارة مريم أمهنالسيدات المؤمنات لم يجعل  بطرس الرسول حين خاطب
بجانب ابيه السماوي ،  أموان كان ضرورياً ان يكون للمؤمن المسيحي ). 6:3بطرس 

لكي نَكُونَ  فولَدَنَا بِكَلمة الْحقّشَاء "ألن بها ولدنا اله ثانية . فليس له أم سوى كلمة اله
خالئقه نةً ماكُورةً" ). 18: 1يعقوب " (بيانث لُودِينوم ا المم لفْنَى، بي عزَر نم ال ،

فكلمة اله هي أمه ) 23: 1بطرس  1( "ٱلباقية الى ٱالبدِ كَلمة ٱله ٱلْحيةبِيفْنَى، 
  .بوصاياها مكرماً اياها  فلزمه ان يتناول منها كل ما ينميه روحياً ويسمع لها ويسير. الروحية

************  
كر  - الحقيقية  -كمسيحي أؤمن بمريم انني   .عنها بالضبط في االنجيل المقدسكما ذُ

والتي احزنوا قلبها واجازوا فيه سيوف . وليس بمريم كما تصورها وتعتبرها بعض الكنائس
الخرافة واالختراعات والطبقات السميكة من األوهام والعقائد التي لم تسمع عنها مريم 

  .وال بحرف واحد

في المجسمات مريم ا العقول بهذه المعتقدات ، فإنهم دوماً يظهرون لنا ولكي يغسلو
عليهم النعم تخدمها المالئكة ويحيط بها الناس وتوزع  بية بيضاءوكسيدة اوروااليقونات 

فهم  .يسوع طفال صغيراً محموال على ذراعيها ال حول له وال قوة ودوماً نشاهد. والبركات
فهذا الطفل يأخذ أوامره من أمه وهي . يجب ان يسألوا أمهال يسألونه هو مباشرة، بل 

اتعجب انه حتى بعد  ! Mama's boy"  إبن أمه " وكأنه كما يقال . المتحدثة عوضاً عنه
اذ بقى عندهم كطفل قاصر أو  سنة لم ينمو حتى اآلن في صورهم 2000لمدة وقيامته 

يسوع معلقاً على الصليب او ميتاً  رإذ ما أكثر االيقونات والتماثيل التي تصو  !رجل ميت 
فماذا ينطبع في اذهان البسطاء عن يسوع ؟   ).كلوحات مايكل انجلو(  لى ذراعي مريمع

مع وقف التنفيذ ، وحلت محله مريم المتصرفة بالفداء كما " مخلص " هل تحول الى 
   .البابوية بها وبالمسيحتفعله الكنيسة بما  المباركة غاية االستحالة ان تقبل مريم  شاءت ؟
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21:41 

خمس مقاطع فقط في كل الكتاب المقدس التي يمكن للكنيسة هناك ربما اربع او 
ستكتشف تلميحات  كلها ولو راجعتها .حول الشفاعة الطقسية اللجوء اليها الثبات نظريتهم

قد بنوا عليها تلك االهرامات من العقائد  ،او كلمات بسيطة صغيرة ال ترى بالمجهر
وقد حولوا . حول العذراء والقديسينالخيالية والنظريات الالهوتية المعجونة بالفلسفة 

كما يحول الساحر  ،بقدرة قادر شاردة هنا او واردة هناك الى عقيدة منزلة موحى بها
   !!المنديل الى أرنب ويخرجه من القبعة 

والويل كل الويل لمن يشكك او يعترض على تلك المعتقدات ألنه سيضع رقبته تحت 
حاكم التفتيش واالعدام حرقاً كما حدث في القرون او لم. والحرومات" االناثيما " مقصلة 

  .الوسطى الحالكة السواد

رجال الدين في المذاهب الطقسية يعملون ما بوسعهم لكي يجتذبوا ضمائر الشعب ان  
وذلك  .ى اموالهم ويوسعوا دائرة سلطانهموالرعية الى طاعتهم والتمسك بهم، ليستولوا عل

عن طريق تسهيل التعبد للمالئكة والقديسين، حتى يستدرجوهم ويسهلوا عليهم التعبد 
للبابا والرؤساء الدينيين وبالتالي يمتد االعتقاد الى جميع طبقات رجال الدين والكهنة، 

اذ ال يخفى على احد ما يقوم به كثير من اتباعهم من تقبيل ثوب . لدرجة تقديس اثوابهم
  !الكنائس وكأنها عبادة الزمةطران واستار الصور وحتى الحجارة وحوائط الكاهن والم

  .مسيحباليعثر اصغر مؤمن  نوالويل لم الويل لمن تأتي منه العثراتلكن 

 ،يغالطون الشعب لكي يبرروا صلواتهم الى القديسين والتماس خالصهم زعماءاولئك ال
 ي سنجيب عليها كلها بنعمة القدير والت. ببعض الحجج والنظريات الواهنة كبيت العنكبوت

  . ، من خالل كلمة الرب المقدسةونسقطها تباعاً كأحجار الدومينو
  :وهو  ل فاسد يضربونهمثولنبدأ بأول 
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 اولئكبالطبع يسارع البسطاء الى تصديق القياسات الفاسدة الملفقة التي يلقيها عليهم 

من غير تبصر وال روية ويقبلون منهم تفاسير معوجة مثل هذه العتمادهم على  خادعونالم
ال سيما انهم ، ه لهم وصدق الكهنة وتوهمهم انهم ملتزمون ان يفهموا المعنى كما يفسر

لذا ال يفتكروا ان يتجاسروا . ولدوا ونشأوا على هذا المعتقد وقد تبرمجوا عليه منذ الصغر
على فساد قياسهم هذا بأن الحاكم والرئيس لكونه انساناً وربما ظالماً  مجاوبتهمعلى 

وبينه من  همالى اتخاذ الواسطة بين البعض ريضطديكتاتوراً ال يرحم وال يشفق فلذلك 
اما ابونا السماوي فهو كلي . قلبه ونستميليهم بالرشوة وبواسطتهم وليستميشيته الذين حا

فال يمكن ان يحبنا القديسين . الصالح والرأفة والمحبة اكثر مما يترأف االب على بنيه
ابنه الوحيد الذي اظهر  وهو وهذا االله القدوس قد جعل وسيطنا عنده. اكثر منه له المجد

فكيف يسوغ لنا ان نسلب وظيفة المسيح ونجعل لنا وسيطاً . نفسه فداء عنا محبته لنا ببذل
وان كان الرئيس او الملك قد نصب ابنه للنظر في مصالح الرعية فهل . غيره من القديسين

ة االدب لنا عوضاً عن هذا االبن الوحيد بدون اساء يمكننا ان نجعل بقية الخدم واسطة
" مالِ، وانَا ارِيحكُم يا جميع المتْعبِين والثَّقيلي االح الَي  واتَعالَ: "، وهو القائل في حقه

  ).28:11متى (
"  بِي اال الى اآلبِ  ياتي احدٌ ليس  .انَا هو الطرِيق والحق والحياةُ: " وقد نبهنا بقوله 

  فهل بعد سماع كالمه هذا نجرؤ على اتخاذ وسيط وشفيع غيره ؟). 6:14يوحنا (
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يحذرنا وحي الكتاب المقدس من المنادين هذا الزعم انقالب للمقاييس الكتابية ، اذ 
  :اذ يقول الرسول بولس  !بحجة التواضع  بعبادة القديسين والمالئكة

، متَدَاخال في ما لم وعبادة الْمالئكَة  راغبا في التَّواضعال يخَسِركُم احدٌ الجِعالةَ، " 
هرنْظِكٍ بِ.. يستَمم رغَيوسا19و18:2كولوسي " (.. )المسيح (  الر.(  

فمن يتعبد ويتشفع بالقديسين متكئاً على شماعة التواضع ، فهذا مدخل  لكي يخسرنا 
  ! الجعالة او الجائزة السماوية

ولن ننسى الصالة الشهيرة للعشار المتواضع الذي صلى قائال :  
 "مي، اللّهنمحنَا ارا ىضعه فهو لم فرغم شعوره بخطاياه وتوا). 13:18قا لو( " الْخَاط

ولم يقل سأصلي الى ابراهيم أو اسحق أو موسى ليشفعوا لي  .يتشفع بأي قديس منتقل
  !ألنني خاطئ 

متى ( واقوال الرب تعلمنا ان نذهب اليه هو ! ان كسر وصايا الرب بحد ذاتها كبرياء مقيتة 
ل ما يأمرنا به يسوع، فهل سماع اقوال الرب ومريم العذراء علمتنا ان نسمع لك). 28:11

  :هو كبرياء ؟ ألم يعملنا هو ان نقترب به وحده نحن الخطاة 
  .وليس في هذا كبرياء). 18:2 سسأف" (في روح واحدٍ الى اآلبِ قدُوما كلَينَا النَّ بِه لنَا "

 االثمة، اجل من البار الخَطايا، اجل من فَانَّ المسيح ايضا تَالم مرةً واحدَةً : "ويقول أيضاً
 كَينَالِبقَري هى الل18:3 رسبط1" ( ا.(  

 ).19:10رانيين عب" ( وعاالقْدَاس بِدَم يس بِالدُّخُولِ الى ثقَةٌ االخْوةُ ايها فَاذْ لنَا : "وأيضاً 
  . هذه ثقة به وبكالمه وليس كبرياء .بشكل مباشر وفي أي وقت وحالة أي
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32:22   
  

. فالمنتقلين هم احياء عند الرب ويتمتعون بافراح سيدهم .. هذه النقطة متفق عليها تماماً 
ولكن ال يوجد اثر ألي صالة في العهد القديم والجديد رفعها المؤمنون الى القديسين 

أو لم نسمع ان يهودياً واحداً تشفع بابراهيم .. حياء هناك الذين انتقلوا الى السماء وهم ا
  !او حتى طلب وتشفع بموسى .. اسحق او يعقوب 

  :فالرب هو ابونا وهو الذي يعرفنا ، حيث ابراهيم لم يعرفنا ، ويعقوب لم يدرنا 
انْت يا رب ابونَا، . يدْرِنَا اسرائيل لَموانْ  ،ابراهيم يعرِفنَا وانْ لَم فَانَّكَ انْت ابونَا " 

فابراهيم ويعقوب آباء الشعب ال يعرفون شيئاً ). 16:63اشعيا " ( اسمكَ ولينَا منْذُ االبدِ
  بأن ابراهيم واسحق ويعقوب يشفعون لالحياء ؟ فكيف يظنون .وال يدرون عن أوالدهم

والرب قد حذر من . بالنسبة لألحياء على األرض فهم أحياء بالنسبة للرب ، لكنهم موتى
ال يوجدْ فيكَ من يجِيز ابنَه اوِ : " فقال ) وان كانوا احياء بأرواحهم ( االتصال بالموتى 

ي نم الو ،راحس الو لتَفَائم الو فائع الافَةً، ورع فرعي نم الي النَّارِ، وف نَتَهةً، ابقْيي رقر
  ).11-10:18التثنية " ( وال من يستَشير الْموتَىوال من يسال جانا او تَابِعةً، 

: ، نقرأ ده المخلص والشفيع وليس القديسينان مبدأ مؤمني العهد القديم هو ان الرب وح
"  عجِيبٍ. اآلنَاُدم نلَكَ م لهف ِيلَى ااو يندِّيسالْق تفكون. )1:5ايوب (  " تَلْتَف 

دون سند صريح في  فعوناستنتاجاً بأنهم يشال يعني ان نخترع  ،أحياء اآلباء والقديسين
ألن . انما على كالم الرب بشرية وفلسفات فالحق ال يبني على فرضيات. الكتاب المقدس

  .كالم الرب هو رب الكالم
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7:32148:42



  

وال يوجد اي اثر لقصاصة . أحياءصلوا ألجل  أحياءاالمثلة وغيرها هي لقديسين كل هذه 
دليل واحد يقول ان شعب الرب في القديم، والكنيسة في الجديد قد طلبوا صالة وتشفع 

  !احد القديسين المنتقلين في السماء 
 المقدس الكتاب ايات  :ووالدليل ه لبعضنا البعض، لصالةا علينا جبو االرض علىف

  :ويدعم هذا قول الوحي  .ضنا ونحن احياءبالصالة لبع  تأمرنا التي
كُل مسرتي بِهِم في االرضالَّذِين  الْقدِّيسونَ"    لفَاضاال3:16مزمور " (.و.(  

 !ولم يقل الذين في السماء " الذين في األرض : " الحظ قوله 
 نرفع وال )  21:25متى (  سيده فرح يدخل نتركه : القديس انتقال وبعد السماء اما في
  ).2:5تيموثاوس  2( المتفرد  وشفيعنا الوحيد وسيطنا اليه ، انما فقط الى صالة

  :فالوصول الى اله ليس عن طريق قديس انما عن طريق القدوس يسوع ، يقول الوحي
اله، اذْ هو حي في كُلِ  الى يتَقَدَّمونَ بِه الذِين  التَّمام الى ايضا يخَلِّص  فَمن ثم يقْدِر انْ"  

 ينح يهِمف عشْفيه ).  25:7عبرانيين " ( لنحن نتقدم بالمسيح الى ال.  
، "الذين يتقدمون به الى اله الى التمام "بما ان المسيح يشفع فينا وهو القادر ان يخلص  

  !!راء لتساعده وال غيرها من القديسيناذن هو ال يحتاج الى وساطة وشراكة العذ
  ؟ " بـــه"؟ من المقصود بــ " الذين يتقدمون به: "وإال فما معنى قوله 

  : ولماذا به وحده ؟ يجيب في ذات النص . انه المسيح وليس اي قديس
  اين القديسين من هذا كله ؟"  حي في كل حين ليشفع فيهم " ألنه 

 انَا هو ": بل قام بسد أي باب غيره ، اذ  قال . وبينه فالمسيح لم يحدد اي شفيع بيننا 
  ). 9:10يوحنا " ( ويدْخُل ويخْرج ويجِدُ مرعى فيخْلُص انْ دخَل بِي احدٌالْباب 
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   !قارن كالم الرب يسوع هذا مع قول القائلين ان مريم هي باب السماء وال خالص اال بها 
ال يوجد إال  بينما.. فلو كان القديسون شفعاء في السماء فهذا يعني ان هناك ابواب اخرى 

  .يسوع" الباب " باب واحد 
  

فتقدم . رأينا خلو الكتاب المقدس من اي شاهد يثبت شفاعة قديسين منتقلين في احياء
انه  مؤيدي شفاعة المنتقلين بمحاولة اخرى وهي تقديم شاهدين فقط على ما يعتقدون

  .. فحص ما قدموالن  ..ألحياء شفاعة من منتقلين

  

 
 

 






321113 


 

    113:11   

  
 

  
   

يقلب الطاولة على قائله، ولم انتظر ان يستخدمه احد للدفاع عن شفاعة  هذا الشاهد
م يصلي ان موسى صلى للرب ول!! فموسى يصلي الى من ؟ الى اله ..القديسين المنتقلين 

... يا ابراهيم بصلواتك اجعل الرب يفعل كذا : ولم يقل هنا ابداً  .ابداً للقديسين السابقين
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  .ي يهودي صالة الى قديسين أوسى او وال في اي مكان اخر رفع م
ذكر الرب بوعده وعهده البراهيمفي صالة موسى هنا ي .  

واسحق ويعقوب، لم يكن يقصد صفتهم الشخصية، فكلما ورد في الكتاب ذكر ابراهيم 
فكان موسى يصلي مستنداً على عهد الرب مع ابراهيم وليس . العهد معهمانما قصد 

حين يقول الرب انا اله ابراهيم واسحق ويعقوب ، فمقصوده  ككذل. على شخص ابراهيم
 والْتَفت  فحن الرب علَيهِم ورحمهم  "  :والدليل على ذلك قول النبي. انه اله العهد

هِملَيا لجال  دِههع  عم  ،قُوبعيو اقحساو يماهربنْاا شَاي ملو لَهصتَاسي مهحرطي ملو ،م
  ).23- 22:13وك مل2" ( عن وجهِه حتَّى اآلنَ

  
  

ولم يصلي . النص لم يقل بأن داود النبي قد تشفع بسليمان بعد موته وهو في السماء
اسرائيل كل ما في النص يتحدث عن ان اله لم يشق مملكة . سليمان متشفعاً بأبيه داود

ر داود بصفته الشخصية كقديس فالرب ال يذك. في ايام سليمان من أجل عهده مع داود
اذ وعده الرب بعهد بأن يكون على عرشه ملك الى االبد " العهد " ، انما لكونه يمثل ونبي

  ). 89مزمور ( 
 ).مع داود  عهدهاي ألجل ( لهذا قال الرب لسليمان انه ألجل داود لم يمزق المملكة 

والدليل القوي على ذلك قد . فداود ليس المقصود بشخصه انما المقصود هو عهد الرب
 الْعهدِ  الجل  داود بيت يبِيدَ  ولم يشَا الرب انْ : "إذ قال النبي) 7:21أخبار2(ورد في 

عم هطَعالَّذِي ق داود،  يهنبو يهطعي نَّها قَال نَّهالو امياال ا كُلاجرس ."  
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8:5 
 
كنيسة العهد  أي. أجمعينهم رمز لشعب اله وقديسيه  االربعة والعشرن شيخاً -1

الذي قد ) ابن اله ( للخروف والدليل تسبيحهم . ، وشعب العهد القديمالجديد
 ).9آية ( اشتراهم بدمه 

صلوات القديسين المرفوعة كالبخور من جاماتهم هي نفسها صلواتهم كقديسين  -2
ولم يخبرنا سفر الرؤيا ابداً بأنهم كانوا يصلون من أجل . مرفوعة بيدهم أمام اله

 .ض، هذا غير ظاهر في النص مطلقاًالقديسين الذين على االر
حتى لو اعتبرنا بأنها صلوات قديسين على االرض ، فالنص لم يقل ان القديسين  -3

. بهمولم تكن تشفعاً ! االربعة والعشرون شيخاً  الىفي االرض قد صلوها 
وكونها كالبخور في مجامرهم فألنها جميعها تشترك معاً في صفة ارتفاعها 

 .كالبخور أمام اله
كمله والذي يعتبر  -4 ، ال نعثر ضمنه على سفر السماوات المفتوحةسفر الرؤيا بأ

وال نشاهد مريم . اي مشهد يقوم فيه قديس بالشفاعة ألجل مؤمن على االرض
 !هناك كوسيطة جميع النعم 

فكيف ينسجم . والعشرون هم شفعاء ةلو افترضنا تنازال بأن اولئك الشيوخ االربع -5
 :من البشر ولم يجد، فكتب تقريره الرب عن شفيع  بحثهذا االفتراض مع  

 " سيل نَّهى ااانٌ، فَرنْسا  ريتَحو  نميعشَف سلَي نَّها .هاعذِر تفَخَلَّص هنَفْسل  " 
على شفيع الرب كيف لم يعثر:  والسؤال الذي يطرح نفسه ).16: 59: اشعيا (

  ! واحد بينما يقف امام عرشه اربعة وعشرون شفيعاً ؟
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تقسيم الشفاعة الى قطعتين نظرية العهد الجديد على كل ال نعثر في :  أوال!  
ثم اعطوا للمسيح  .يمها ونسبتها للقديسين المنتقلينتم تقس" شفاعة توسلية"واحدة  تسمى 

تند لهم يدعمه في الكتاب هذا مجرد زعم ال مس ".شفاعة كفارية " الثاني ودعوه  القسم
ة او توسلية او اي مصطلح جديد سواء كفاري( فكل الشفاعة وبكل معانيها  .المقدس
  !!هي خاصة بالمسيح وحده ) يضاف 

  
. شفيعنا التوسلي ايضاً هوفهو شفيعنا الكفاري نعم، و .للمسيح جميعاً  هي لشفاعةا :ثانياً 

  شفاعة توسلية؟) 26-9:17يوحنا ( اليست صالته الشفاعية للمؤمنين واواردة في انجيل 
 يفْنَى ولكنِّي طلَبت من اجلكَ لكَي ال "  :حين قال الم تكن صالته ألجل بطرس توسلية، 

  ).32:22لو( "ايمانُكَ 
 :رض ونهايته في السماء، قال الربالذي بدايته مغروس في اال" سلم يعقوب " المسيح هو 

 "كُمل قُولا قحال قحةً،: الفْتُوحم اءمنَ السواآلنَ تَر نم ئالموهدُونَ  كَةَ العصونَ  ينْزِليو
نلَى ابانِ عنْسدرجة  صعدت على درجات هذا السلم من أولفمهما ). 51:1يو( "اال

. يوصلك إليه، ألنه هو السلم الذي يوصل االرض بالسماء اًقديس قابلفلن ت والى ما فوق
 وبما ان كل صالة يجب ان ترفع بإسم المسيح، اذن ال مجال لشفاعة اخرى سوى شفاعته

كانت لغفران الحظ اننا نتحدث عن كل صالة وطلبة سواء ) سواء كفارية وتوسلية (  هو
: اَلحق الحق اقُول لكُم :  "ك قائالفقد علمنا بفمه المبار. احتياج آخرالخطايا او لتسديد 

يىا بِاسمي.ن اآلبِ بِاسمي يعطيكُمم كُل ما طَلَبتُمانَّ  اُطلُبوا . الى اآلنَ لم تَطلُبوا شَ
الكَام  كُمحكُونَ فَريخُذُوا، ل؟ اال " ما طلبتم  كل" ما معنى  ).26-24:16حنا يو" ( .تَا

  يعني كل شيء سواء يختص بالكفارة او غيرها من احتياجات ؟
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بِاسمي  سالْتُم شَيىاانْ . بِاسمي فَذلكَ افْعلُه ليتَمجدَ اآلب بِاالبن ومهما سالْتُم": وقوله 
لُهفْعنِّي اهل لو ؟ " سألتم  مهما"  :ما معنى قوله المبارك ). 14و13:14يوحنا " ( فَا

ألن الشفاعة .. ال اقدر : سألناه رحمة ومساعدة معنوية او مادية ، سيرفضها معترضاً 
  !!التوسلية ليست من اختصاصي 

بل مجرب  "المسيح شفاعته توسلية ألنه القادر على ان يرثي لضعفنا اذ قد تجرب مثلنا   
 ءشَي ِي كُللُنَام فِث، بِال ةيا  "، وأنه )15:4رانيينعب" ( خَطبرجم ملقَدْ تَا وا هي مف نَّهال

  و ).18:2رانيين عب" ( المجربِين يعين يقْدِر انْ 
ليس الى قديسين أو الى مريم أو  –هكذا كانت الكنيسة وجماعة المؤمنين ترفع للصلوات 

  ).30:4 أعمال" ( يسوع القُدُّوس  فَتَاكَ  بِاسم "انما  –بإسمهم 
جة مع شفاعته التوسلية اذ هما وجهان لعملة متزفيبدو للعيان ان شفاعة المسيح الكفارية م

  .واحدة ال ينفصمان
  

   : ثالثاً
ادعوهم لقراءة سفر اعمال الرسل وهناك " .. الشفاعة التوسلية " فلمن يقولون بما يسمى 

أعمال (وب الرسول بن زبدي اثنين من القديسين قد انتقلوا باالستشهاد وهم يعق سنقابل
  :وسؤالي ) 60-56:7أعمال ( ، واستفانوس الشماس )2:12

بشفاعتك يا : الة وتشفع قائال هل قام مؤمن قديس في كل سفر اعمال الرسل برفع ص 
  ؟ ) مع ان الكنيسة اقامت مناحة عظيمة على استشهاده ( قديس استفانوس 

  ت والتشفعات باسم الرسول يعقوب ؟هل قامت جماعة مؤمنة بطلب التوسال
 وهو )الذي كان راضياً بقتل استفانوس ( الرسول بولس  يطرق آذان أحد صوتلماذا لم 
ناهيك عن التوسل ..على االقل ليقدم اعتذاره عن رضاه بقتله  ولى الشهيد األيصلي ال

  !!والتشفع به كقديس وصل الى المجد 
وهذا االمتياز والمكانة هي  .فقط "  واحد" ألن الشفيع في السماء هو .. لم يحدث ابداً 

   .للذي فدانا واشترانا بدمه 
  :تلتفت في السماء الى غير الرب كل كنيسة العهد الجديد كانت تؤمن بهذا المبدأ بأن ال

  )1:5ايوب " (  تَلْتَفت الْقدِّيسين والَى ايِ  ن مجِيبٍفَهل لكَ م. اُدع اآلنَ "
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  لماذا لم تصلي الكنيسة االولى للقديسين ؟ :ونسأل 
طلب الصالة منه والتوسط  ضرورةيس منتقل ؟ هل كانوا ال يعلمون لماذا لم يصلوا لقد

؟ هل قصروا بعدم طلبهم شفاعة قديس ؟ هل أهملوا فعال صحيحاً كهذا فحرموا انفسهم به
  :؟ الجواب  إذن ما الذي منعهمف يقول اصحاب هذا المعتقد اليوم ؟ من بركات كما 

  . ان القديس ال يشفع بعد موته وانتقالهب ناصعة هم حقيقةتلقد منع 
قديسين ولم تطلب الثالثة االولى لم تصلي للكنيسة العهد الجديد وحتى القرون فإن كانت 

  ، فلماذا نقوم نحن اليوم بذلك ؟ اليس ما وسعهم يسعنا ؟شفاعة المنتقلين
  

فتراهم يخلطون . ان الذين قسموا الشفاعة الى أجزاء وخصصوا لكل جهة نصيبها : رابعاً
اذ يطلبون ويتشفعون بالقديسين لكي . بين اقسامها في صلواتهم وال يلتزمون بتقسيمهم

وهنا خلطوا بين شفاعة المسيح الكفارية وتلك التي للقديسين ! خطاياهميخلصوهم وتغفر 
   .تعدوا على كفارة المسيح وفداءه هناو) بحسب نظريتهم ( ! التوسلية

  . عدم التزامهم بتقسيمهم للشفاعة تبرهن وسنضرب أمثلة من كتبهم
ة الطقسية ستقرأ خالف ما يقولونه في محاوراتهم يستيل الكنابمراجعة كتب الصالة والتر

   !ألن شفاعة القديسين توسلية فقط بأنهم ال يطلبون الخالص والغفران من القديسين
 )البراكليسي الصغير (م هذه النماذج من الصلوات المرفوعة الى مريم من كتاب اليك

  . المعتمد في كنيسة الروم االرثوذكس
  :هنا . ويمكن الحصول عليه من المكتبات وحتى على االنترنيت

http://www.gulforthodoxchurch.org/Prayers/paraklisis.htm  
  

  : في صالة نصف الليل والشهر المريمي نقرأ هذه الصالة
 "  افتحي لنا باب التحنن يا والدة اإلله المباركة، ألننا باتكالنا عليك ال

 "! من كل المحن،  نخيب، 

  "  ونحن الكل جيرينا والعبد الناظم ذي األقوال جيريه يا فرح
 ".األجيال 

 :ثم هذه الطروباريات على اللحن الرابع 
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 "بحرص واجتهاد  الى والدة اإلله هلُم نسع  الحقيرين

ايتها السيدة : صارخين من عمق النفس البائسين، 

اعضدينا وتحنني علينا، 
 ألنك انت لنا رجاء ،".   

  :باللحن الثامن وهذه 
  " ايتها الفائق قدسها.  كثيرةٌ قد شملتنا ايتها  تجارب

  " ..العذراء، 
  " هايا والدة اإلله العذراء اننا قد . خلصيناوالدةُ اإلله ايتها الفائق قدس

جعلناك شفيعةً وستراً لحياتنا، فدبرينا وارشدينا الى مينائك، يا من هي علة 
الصالحات، وثبات المؤمنين، 

". 
  " ،انبعي لنا كلنٌا غنى الجود واإلحسان! " 

 
: " هل الشفاعة التوسلية تجعلهم يقولون لمريم  ؟ ال غيرهل هذه صلوات توسلية 

 
هل الشفاعة التوسلية الخاصة بالقديسين فقط تسمح لهم ان يقولوا 

 
او هذا الكالم

 
  فماذا بقى اذن من شفاعة المسيح الكفارية ؟

  يفهمون معنى ما يصلون؟ أم انهم ال  
  

 ،البعض اليوم للقديسين في السماء التشفعات والصلوات التي يقدمها نستخلص الى ان
كلها تجرح مكانة الرب يسوع كالشفيع  ،طلب المعوناتللمغفرة خطاياهم او  سواء

    .وتجعل المرء يتكل على ذراع بشر ويعبد المخلوق دون الخالق.. الوحيد   والوسيط 

" دونَ الْخَالق  الْمخْلُوق وعبدُوا واتَّقَواالذِين استَبدَلوا حق اله بِالكَذِبِ، " 
   ).25:1رومية (
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20:10321  
  

  

  " ! مخاطبة" الى القديسين الى مجرد "  الصالة" يحاولون تمييع األمر وتحويل 
يتشفع بالمالئكة وال يطلب بينما كاتب المزمور لم يكن . 103مستندين الى كالم المزمور 

تخدم صيغة بالغية بديعة لكي تشترك كل الخالئق معه بتسبيح وتمجيد سصلواتهم ، انما ا
" اعمال " من المزمور يخاطب  22كما يمكن ان نالحظ انه في العدد . الرب االله وحده

  عني التشفع بالجماد ؟يالرب من الجمادات ، فهل هذا 
ة االستعارية في سفر شعري ، الى ما يمارسونه من صلوات يحاولون تشبيه هذه المخاطب

خالطين بين مفهوم الصالة .. وطلبات الى القديسين ليخلصوهم وتغفر خطاياهم
  .والمخاطبة

الى القديسين وليس مجرد "  الصالة" بينما كتب الليتورجيا عندهم تستخدم كلمة 
نعظم .. ونركع لها نسجد.. ا،  نتوسل ونتضرع اليه"نصلي الى مريم : " تجدف. مخاطبة

  هل هذه مخاطبة أم عبادة مخلوق ؟. ونسبح أسمها
ولزيادة االيضاح واصل قراءة االعتراض التالي لتكتشف عزيزي القارئ بأنهم ال يخاطبون 

  !القديس انما يتعبدون له كأنه مسيح آخر 
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بأن اعتقاد مذهبهم في الماضي كان على غير ما يعتقدونه إثبات ان قولهم هذا ال يخلو من 
أو انهم . ائسهم اآلن ليس على اعتقاد واحد بعينه عند جميعهماآلن ، أو ان مذهب كن

لذا سأورد  .اء حواراتهم او جدالهم الالهوتييخشون من االعتراف بحقيقة معتقدهم اثن
انهم  ألبرهن على وأقوال كبريات علماء ودكاترة الكنيسة من مرجعياتهم شيئاً من صلواتهم

  !!يصلون لمريم وكأنها إله قدير ومخلص 
  

  

 :من كتاب  سنقرأ بعض الشواهد
وهو من اكثر الكتب  ،) أمجاد مريم (

  اًرسمي الرومانية شهرة وقبوال في الكنيسة
 الفونسوس ليجوريلقديس الكنيسة 

دكتور من دكاترة  32وهو واحد من 
وقد جمع ضمن  الكنيسة الرومانية ،

يس فقط آراءه الالهوتية حول كتابه هذا ل
، انما آراء ومعتقدات قديسي مريم
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وكتابه هذا يطبع بمختلف اللغات وبإصدار . من مختلف األجيال 8 ودكاترة الكنيسة الرومانية
   .صفحة المراد االشارة اليها للتوثيقالوسأقوم بوضع صورة . ساء الكنيسةموثق من رؤ

  :ولنبدأ بهذا االقتباس وفيه يقولون 

  " !كل نعمة سبق وان اعطيت النسان فقد جاءت من خالل مريم "    

  
  
 " ! ألننا ال نملك أي رجاء في الخالص إال من خاللكيا مريم، احرسينا " 

  
 

  
  :اذ يقولون  ،وهذه االقتباسات

القداسة مريم، من الذي كان سيخلص ؟ من كان لو لم يكن بسببك ايتها الفائقة " 
  ؟"  من الخطية ؟ من كان سينال أي نعمة رسيتحر

. ال من خاللكإالقداسة  كان سيتعلم ليعرف اله ال أحد ايتها العذراء الفائقة " 
  ! ..." الأحد مطلقاً كان سيخلص إال من خاللك

  :شاھد صورة الصفحة من كتاب أمجاد مریم 
                                                             

 22ألف وقد  ،17عاش في القرن  st. Alphonsus Ligouriقدیسھم الفونسوس لیجوري    8
 ً ً عام  .كتابا حصل على لقب دكتور في . بواسطة البابا جریجوري الرابع عشر 1893اعلنوه قدیسا

 3 واقطع ).دكتور طوال تاریخ الكنیسة الرومانیة  32لدیھم . ( الكنیسة بواسطة البابا بیوس التاسع
ً لما خطتھ اصابعرومن اصابعھ بأمر الباب بیوس التاسع وارسلت الى  ھ عن ما لیتم تحنیطھا، اكراما

  .أمجاد مریم
ولكنھ اعلن عن ھدفھ من . ال یحوي فقط على آرائھ الشخصیة "   امجاد مریم" كتابھ الموسوعي  

ان ھذا الكتاب  ".حاولت جمع أكبر عدد ممكن من أقوال الالھوتیین واالباء عن مریم : "الكتابھ قائالً 
  .یحوي اعتقاد وفكر الكنیسة الرومانیة عن مریم
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  " ! اله وضع ثمن الخالص بين يدي مريم لكي تصرفه كما تشاء هي"    

  
: لمريم القديس افرام قال . انها مدينة الملجأ، الرجاء الوحيد للخطاة.. مريم " 

  " !انت هي المحامية الوحيدة للخطاة 

  
يا مريم .. افتحي السماء لنا ايتها العذراء المباركة، ألنك انت تملكين المفاتيح "   

افتحي ابواب الفردوس لنا ألنك انت حافظة للمفاتيح ، في الحقيقة انت هي 
  !!"باب السماء : ألن الكنيسة المقدسة تدعوك . المدخل الى الفردوس
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ن تخدم اكل الخالئق التي تخدم اله عليها كذلك  القديس برناردين يؤكد لنا" 

الخاضعة تحت حكم اله  ضركل المالئكة كل البشر كل االشياء في السماء واال. مريم
  " !!هي ايضاً خاضعة لمريم 

  
  ! ..."،أنت هي أم اله وانت كلية القدرة لتخلصي الخطاة ": یقولون 

  " ! أمر مريم ، الجميع يطيع ، حتى الهعند " 
نعم مريم هي كلية القدرة .. كل شيء مستطاع لدى اله هو مستطاع عند مريم " 

Omnipotent ! "..  
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منها  بطئالمسيح أجعل مريم مساوية له ، بل جعلت ب يةديفالتج فلسفاتهم لم تكتفي
 : ونقله الفونسوس ليجوري لنقرأ ما قاله قديسيهم! فاعلية للخالص 

كثر سرعة من خالل توسلنافي بعض االوقات نحن : القديس انسلم يقول "    نخلص بأ
  " !! باسم مريم اكثر من توسلنا بإسم يسوع

  
 

  
كيف يدعون انهم خلفاء بطرس الرسول، ثم يناقضون هذا الرسول المبارك في أعظم  

  بأن ليس خالص اال بإسم المسيحتصريحاته عن المسيح، اذ اطلق صرخته المدوية 
 "صالْخَال رِهيدٍ غحبِا سلَيو . نيب يطعدْ اق ،اءمالس تتَح آخَر  ماس سنْ لَيال

نْ نَخْلُصي اغنْبي بِه ،فهذا قد نفى الخالص من القديسين ). 12:4اعمال " (  النَّاس
نفياً شامال.   

  !نحن نلتفت الى مريم والقديسين لكي يساعدونا على الخالص : يقولون 
انَا اله وليس آخَر اقَاصي االرض، النِّي  يا جميع  واخْلُصوا الْتَفتُوا الَي: " يجيبهم الرب 

  ).22:45اشعيا " ( 
الكنيسة الطقسية انه سيستجاب " ديسي ق" يصدق تجاديف عاقل أو شبه عاقل هل هناك 

اليس الرب يسوع  اسرع من اسم يسوع ؟ بشكل لو توسل باسم مريم لصالته ويخلص
كُلِ اسما" له وحده الذي   قوف ممن ان تحكم الكنيسة على  ؟ )9:2فيلبي " (  اس وبدال

وقد رفعت رتبة  ،قائلي هذا التجديف بالهرطقة والحرومات ، فقد اعتبرتهم قديسين 
  !القديس ليجوري الى دكتور الكنيسة 
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  " !مريم اً لاننا ال نعبد مريم ولسنا عبيد" نسمعهم دوماً يكررون عبارة دفاعية وهي 

  .، وأفعالهم شيء آخر على النقيض تماماًلكن أقوالهم شيء 
تيطس (  " ينْكرونَه بِاالعمالِ يعتَرِفُونَ بِانَّهم يعرِفُونَ اله، ولكنَّهم : " يخبرنا االنجيل 

ضافة الى ما سبق وطرحناه من اقتباسات فإ. )16:1
رسمية من كالم اعظم القديسين والالهوتيين في 

ة عن مريم التي يصفونها بصفات الكنيسة الروماني
عبارات بعض الترانيم والتسابيح اآلن لنقرأ ف. األلوهية

عبدة  فعال عن مريم ولنكتشف بأنهم شدونهاني التي
كثر منانهم ، ومريم    !!مسيحيين  هممريميين أ

وهو  "رتبة القداس االلهي"وهذه صور من كتاب 
  :ونقرأ فيه . كتاب صالة معتمد من الكنيسة

  " !وتكرمي  إرحمي عبادكيا مريم البكر " 
  " !يا بتول  عبداً لكفمن كان " 
لكي نشكرك لدهر  ،أجميعن خلصي عبيدكبل " 

  ! "الداهرين 
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  .لنا ان نعبد مريم ألنها حبيبتنا كذلك يجوز" !  أعبدك: " اال يقول الحبيب لحبيبته احياناً 
 :  

هذا التبرير الشديد الهوان والهزل يدلنا على مدى اليأس الكلي من إيجاد كلمة واحدة في 
مريم، فلجأوا الى القصص الرومانسية أو ربما بلتعبد ل تعطيهم الضوء األخضراالنجيل 

اشعار نزار قباني بحثاً عن عبارة تجيز التعبد لبشر لكي يبرروا بها عبادتهم الصنمية 
هو تعبير ان هذا التصريح من حبيب لحبيبته : ونقول بنعمة الرب  . للقديسين ولمريم

مؤمنين غير يصدر من اشخاص غير إذ قد  ،، بل خطيئة وطيش وسوء تعبير خاطئ
ادة الخاصة وال يجوز استخدام تعبيرات العب. فالمستحق للعبادة وحده هو الرب .مسيحيين

ة الوثنية وتجرفنا لعباد فلن نترك حق ايماننا المسيحي تتغلغل اليه .به في عبارات الغزل
  !اعبدك  :يقول لحبيبته البشر بحجة حبيب

 
) أم المعونة الدائمة ( من كتاب صالة معتمد رسمياً في الكنيسة الرومانية وهو  سأقتبس

كن أن أحتمل ذكرها لوال انني  وساضع صورة لصالة تجديفية على اسم الرب يسوع ، لم أ
وفيها تقول الصالة الموجهة الى  .دون رتوش الحقيقة كاملة ىئ الرابغي الوصول بالقا

، ألنك من خطاياي ال .ميتني يا أمي ، فال أخاف شيئاًلذلك اذا ح  ": مريم 
وال ، ألنك انت أقدر من كل الجحيم، وال من الشياطين. حصلت لي العفو منها

  " !! دياني ألنه بصالة واحدة منك سيرضى حتى من يسوع
  !؟..حين يوضع يسوع في ذات الميزان مع الخطيئة وابليس  عزيزي القارئ ما تعليقك
  .من الخطيئة وابليس ويسوع ،يصلي الى مريم لتحميه من ثالثة بابويالمصلي ال

 not from my sins  
nor from the devils  

nor even from Jesus  
ناهيك عن تجديفها ضد اسم .. صالة تجديفية ضد مريم نفسها  شنعهذه الصالة اعتبرها ا

  !المسيح نفسه 
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 عبارةتجد في نهاية الصالة 
هذه  .لمن يصليها" يوم  500 غفران: " وتعني  Indulgence of 500 days : بخط صغير

الصالة التجديفية جعلت لها رئاسات الكنيسة سعراً محدداً عبارة عن غفرانات لمن 
  !ولكأن الغفران صار سلعة في أيديهم يوزعونه بمكيال  !يوم غفران 500 بقيمة  يتلوها،
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م الحقيقية للرب يسوع ، لن تقبل ابداً بهكذا صلوات، ولن تقبل بوسيط آخر غير الرب األ

الحقيقية ال تعلم ان ماليين اليوم على االرض تصلي اليها بهذا مريم القديسة . يسوع
  . في االنجيل  وردتهذه العقائد تخالف شخصية المطوبة مريم كما   .الشكل

 ؟ لها ويعطى يسوع الرب من المجد يسلب ان .. مريم ترضى فهل
 ؟ وحده للرب السجود بينما ؟ لها يسجد بأن ترضى هل
 ؟ ليسوع التي من باضعاف اكثر اليها الموجهة والتسابيح الترانيم بأن مريم ترضى هل

  
 : لها يقال بأن المطوبة مريم تفرح هل

 عبيدك، خلصي ، ارحمينا ، عرشك امام نسجد ، نعظمك ، نمجدك ، نباركك ، نسبحك
 ؟ للمسيح بقى ماذا : اسأل !!  خالصنا باب انت ، الوحيد رجائنا انت

 
؟ فإن كانت غير أنهم ال يتعبدون للقديسين هيدعونهل هذه الصلوات جائزة أم مخالفة لما 

بمنع تابعيها عن  ابويلى جهة رسمية في الكرسي البفلماذا ال يصدر مرسوم من اع ،جائزة
الذين زعموا بأنها مجرد صلوات تجديفية كهذه؟ وان كانت جائزة فيكون كالم المحاورين 

، قد تكلموا بما يخالف تعليم مذهبهم وغشوا البسطاء بأن ينقصوا اعتبار طلب تشفع
رحمة ، ومعونة وانقاذ من خالص ، و: نهم من عن والعذراء فيما يجب ان يلتمسوه القديسي
  !جهنم 

، والصالة م بعبادة القديسين عبادة اصناميةهنويأمر رؤسائهمالثبات بأن  ما أوردناه كافٍ
   .والطلب اليهم بما ال تجوز طلبته سوى من الرب القدير وحده

  .وهم بذلك ينقضون قاعدتهم التي قسمت الشفاعة الى شفاعة كفارية وشفاعة توسلية
اذ مزجوا االثنين معاً اثناء صلواتهم للقديسين طالبين منهم الغفران والرحمة والخالص ، 

  ! وهذه من المفروض تختص بالمسيح وحده كالشفيع الكفاري 
 ويسترجع لكن سيأتي يوم وهو قريب إذ يعود الرب ثانية لكي يقيم ملكوته االبدي السعيد

  :يره ، اذ لن يكون سوى اسمه وحده حينها لن يتعبد او يتشفع أحد بغ كل حقوقه،

"      .       
 "9:14  
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اننا كمؤمنين بإمكاننا ان نقول بكل تواضع بأننا ال نجزم يقينا عن ماهية وكينونة 

  ).9:13رنثوسكو1(أننا نعرف بعض العلم  تلك الظهورات ، اذ
نتيجة الكثير من تلك ف. حدهلكن نحترس من اي ظهور لن يعطي مجداً للرب و

اعطاء المجد والكرامة للقديس الذي ظهر او  الىالناس  نجرارالظهورات هو ا
كثر من المسيح أخدع من كل  ألن القلب البشريوهذا  .للقديسة التي ظهرت أ

يذكرنا هذا بمشهد التجلي . ، اذ يسهل خداعه وانجراره وراء غير الرب مسرعاًشيء
تعلق  حين تجلى الرب يسوع على الجبل مع تالميذه المقربين ، اذ ما اسرع ان

، لكن اآلب تدخل واخفاهما عن المشهد فلم هم بموسى وايليا وحاولوا ابقائهمقلب
" لهذا فاننا نحترس لتحذير الرب لنا  ). 8:17متى  ! (يروا سوى يسوع وحده 

 ).4: 24متى (" انْظُروا ال يضلَّكُم احدٌ  
  

  
وصايا جيدة لها مثيالتها في الكتاب المقدس  كانت تحوي الكثير من تلك الظهورات

 تخللها الدعوى لعقائدانه  الخطيرة لكن المشكلة، احترام العائلة وضرورة الصالةك
في فاطيما عام  ظهور العذراء لألطفالكما حدث في  ،مناقضة لاليمان الصحيح تجديفية

ابني يسوع " : قالت والمطارنة لدرجة ان واعطائهم وصايا مثل االنصياع للبابا  1917
 مثلمستحدثة  ائدوالدعاية لعق " !! السماء الى االرض من نفسه يطيعهم حين ينزل بأمرهم

  .والمطهر وغيرها الحبل بال دنس او شراكة مريم للفداء



67 
 

مع ان الرب قد حذرنا من تكرار  . المقدمة للعذراء 9الوردية المسبحة تكرار صالةب أمرهمو
كَاالمم الْكَالم تُكَرِروا وحينَما تُصلُّونَ ال "  ،الصالة لكي ال نتشبه بالوثنيين  الاطب " 

   .) 7:6متى (
 ).47:20لوقا " ( ولعلَّة يطيلُونَ الصلَواتِ: " الصلوات  منتقداً رجال الدين إلطالتهم

لتعطيها شرعية  10الظهورات ما وجدت إال لتضخ عقائد الفاتيكان فمن الواضح ان تلك
 ، بلمخالفة لتعليم الكتاب المقدس زائفة وكلها عقائد .11وتستفيد منها مالياً  مقدسة

  .وترفضها الكنائس الشرقية ايضاً 
، زعاف سم% 1كوالتا و ش% 99على نسبة ، وكانت تحوي  حلوىلو كانت لديك قطعة ف

  !احتمالية بأنها ستميتك لو أكلتها ؟اليس هناك 
   .هكذا التعاليم التي تختلط بزؤان التعليم الباطل الذي يزرعه العدو. بالطبع نعم

  

 
 

                                                             
القدیس دومنیك الذي زعم  واشاعھا 1090بطرس الناسك عام  تم اختراعھا على ید الوردیةصالة   9

فلم !  من المسیحیة قرناً  12م اي بعد  1208بأن العذراء ظھرت لھ وامرتھ بصالة المسبحة عام 
ً اخذوا فكرتھا من المسلمین .. یعرفھا الرسل وال كل آباء الكنیسة على مدار ألف سنة ویزید بعد وغالبا

خرزة یكرر بھا عبارة  99ونة من اذ یحمل المسلم المتدین مسبحة مك. االحتالل االسالمي لالندلس
ً تتكون من . من التسبیح" مسبحة " لذلك دعیت  ". سبحان هللا وبحمده " وكذلك . حبة 33واحیانا

بحة والبوذیین یصلون مس. م456اخترعت عندھم عام  الھندوس یحملون مسابح لتكرار صلواتھم
"  باطالً كاألمم" لماذا یقلدون افعال الوثنیین ویكررون الصالة : ونسأل. حبة 108مكونة من 

مرة في صالة المسبحة، في المقابل  50 الیھا الصالة ان تكرر مریم ترضى ھل! ؟) ..7:6متى(
  !؟ مرات 5 فقط تتكرر الصالة الربانیة 

. یقیمون الدعایات للظھورات التي تدعم معتقدات الكنیسة مثل ان مریم ھي سیدة الحبل بال دنس  10
مثل محاربتھم للقدیسة كاترینا . وفي ذات السیاق یرفضون ظھورات اخرى ال تسیر على منھجھم

التي زعمت ان العذراء   - قدیسة التینیة من القرن الرابع عشر - (Catherine De Sienne)سیینا 
  فأي ظھور نصدق ؟ !الحبل بال دنس لیستظھرت لھا واخبرتھا انھا 

ً، اذ تستقطب مالیین   11 ً ومالیا تلك الظھورات تستفید منھا الدوائر الدینیة والفاتیكانیة اقتصادیا
بأعداد التي یزورھا الحجاج  لورد مثل. الحجاج الى تلك المزارات التي یقال ان العذراء تظھر فیھا

  ! اذ تحولت الى دیزني الند دینیة. اورشلیم یزور من غفیرة تفوق
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، فكان من مصلحته ان يجذب االنظار  يكل في سعيه لضالل العالم أجمعان الشيطان ال

مثل  ، تكون محبوبة ومكرمة وقريبة للقلوباخرىعن شخص الرب يسوع الى شخصية 
   .مريم

مريم لكونها شخصية مقدسة حتى عند المسلمين، فتجد ان الشيطان يحاول اقناع و
مشغول بخلق مخلص آخر لصرف االنظار عن  ألنه ،المسلمين ايضاً بالظهورات المريمية

فال مصادفة ان جعل أهم الظهورات تحدث في البرتغال في مدينة . المخلص الوحيد
  Fatima " !! فاطمة" تسمى 

   !! 12اسم مريم اكثر مما في االنجيل حرفياً  لهذا تجد في االسالم ان القرآن يذكر
فصار يتقمص شخصيتها . وكانت هي العذراء مريم التي جعلها وسيطة وشريكة للفداء

الغين ليبث اليهم رسائل معطوبة مزيفة لترسيخ الضالل في عقول ويظهر لالطفال وغير الب
 "ينْحرِفُونَ الى الخُرافَاتِ " البشر وابعادهم عن حق االنجيل ليصرفوا مسامعهم عن الحق و 

  ).4: 4تيموثاوس 2 (
  هل هو سماوي؟ ، لكن ما الدليل على هوية مصدره ؟ان ظهوراً ما قد حدث إنني أصدق

  

 
  ؟ يضل الناس بواسطتهالة ليظهر بها قمص شخصية مقدسيت أنهل بمقدور الشيطان 

 :، اذ يقوليعلمنا الكتاب المقدس بأن الشيطان بإمكانه ان يظهر على صورة مالك وقديس
 "بجع الو.  هبلَى شا شَكْلَه ِريغي هسطَانَ نَفنَّ الشَّيكِ نُورٍالالنثوسكور2(  " م 

14:11.(  
  !!وعادة ما تكون الظهورات عبارة عن هالة من نور 

 عندهم يزعم الهراطقة حدوثها ليست حكراً على البابوية وحسب، اذ فالرؤى والظهورات
كذلك، مثل المورمون والسبتيين الذين يدعون انه يعاينون رؤى وظهورات من اله، وهي 

                                                             
ربما لھذا كان البابا الراحل !  مرة  19مرة ، وفي االنجیل  34ورد اسم مریم العذراء في القرآن   12

ً ؟    .شاھد الصورة على االنترنیت یوحنا بولس الثاني یقبّل القرآن علنا
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وبما ان اله ال يمكن ان يتناقض مع نفسه، . تلك التي تدعيها البابويةبالطبع تتناقض مع 
الذي  المزيفة التي مصدرها ابليس تلك من السماوية فكيف يميزون اذن الرؤيا الصحيحة

  ؟ بإمكانه ان يغير شكله الى شبه مالك نور
  

 
غير اله ، قديس أو قديسة، فمصدرها هو المعجزات لو أدت الى تمجيد اي شخص آخر 

لكن الشيطان استخدم سحرة . ففي العهد القديم قام موسى بمعجزات .عدو الخير ابليس
ففعل ) 10:7خروج (فقد طرح موسى العصى فصارت ثعبانا  . فرعون لتقليد بعضها

ففعل السحرة كذلك ) 17آية ( وقد  حول موسى الماء دما ). 12-11(السحرة كذلك 
  ).22آية (

إنجيل (وفي العهد الجديد ،قد حذرنا المسيح من أنبياء كذبة يعطون آيات وعجائب 
  ).22:13مرقس 

وعجائب  وبِآياتٍ  قوة، بِكُلِ بِعمل الشَّيطَانِ،الذِي مجِيىه " : وعن ضد المسيح يقول 
ةوا  .كَاذِبخْلُصتَّى يح ِقحةَ البحلُوا مقْبي مل منَّهال ،ينكالهي الف ،مثاال ةخَدِيع ِبِكُلو .

لكَي يدَانَ  ، حتَّى يصدِّقُوا الكَذِب،13 سيرسل الَيهِم اله عمل الضاللِوالجل هذَا 
  ).9:2لونيكي اتس 2(  "ا الحق، بل سروا بِاالثم جميع الذِين لم يصدِّقُو

 .تصنع آياتالتي أرواح الشياطين نقرأ عن  16:14وفي سفر رؤيا  

  !آلهة الهندوس وقادتهم لديهم معجزات خارقة ايضاً بأن  ونكتشف
  :الهندوسي  ساي بابا" معجزات"ها هي بعض المواقع التي تتحدث عن 

  


http://www.geocities.com/wikirefs/raisins-ashes.html  
  
 ! ذهباً  يلمع ما كل ليسف

                                                             
المخلوق دون الخالق، فالرب سیسمح بأن یرسل الیھ عمل  ویعبد فمن یتعلق قلبھ بغیر الرب ویتقي  13

  !الضالل
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وااليقونات لصنع معجزات كاذبة لتضليل الناس بإمكان الشيطان ان يستخدم الصور 

  : اذ نقرأ عن النبي الكذاب وجعلهم ينجرفون وراء الصنمية
 "،النَّاس قُدَّام ضرلَى االع اءمالس نم ا تَنْزِلنَار لعجي نَّهتَّى اةً، حيمظاتٍ عآي  نَعصيو  

 ضرلَى االع ينناكالس لضياتِوبِاآلي  القَائ ،شحوال امما اهنَعصنْ يا يطعي اتال
 .بِه جرح السيفِ وعاش الذِي كَانَ صورةً للْوحشللساكنين علَى االرض انْ يصنَعوا 

الوحش، ويجعل جميع  ورةُحتَّى تَتَكَلَّم صالوحش،  يعطي روحا لصورةواعطي انْ 
  ).15-13:13رؤيا " (  الذِين ال يسجدُونَ لصورة الوحش يقْتَلُونَ

  
 معجزة ال يستدل منها على حدوث الدم او الزيت امنه رشحت أو االصنام التي فالصور 

 .الهية
آلهتهم، اذ تشرب الحليب هاهم الهندوس لديهم كذلك معجزات مع اصنامهم وتماثيل 

 قد اآللهة ان أي ، معجزة عندهم يعتبر وهذا! ويتساقط منها قطع جوز الهند وترشح عسال 
  .لها العابدين قبلت قرابين

في جنوب مدينة نيودلهي في  1995سبتمبر عام  12في اذ قد جرت هذه المعجزات  
  .ترتشف الحليب ) ه الفيلاالل(صنم غانيش  خاصة ،الهند اذ اكتشفوا ان اصنام االلهة

ة في وقد انتشرت هذه الظاهرة في جميع أنحاء الهند و كذلك في المعابد الهندوسي
وحاول الهندوس تكرار ما حدث عبر . مدينة دبيو بريطانيا وكندا والنيبال

لهندوسي وأعلن المجلس ا! فعال يختفي  الحليب إلى أصنامهم وكان الحليب تقديم
 .ونشرت عنها الصحف بكثافة ةمعجز العالمي حينها أنها
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 :

http://milkmiracle.com/html/faqs.html  


http://www.thepost.co.za/index.php?f...ticleId=375687  
0.html-http://www.indiaexpress.com/faith/festivals/20000306  


 

فالهندوس . الشيطان خبير في وضع الطعم المناسب لنوعية السمك التي يود اصطيادها
لكي  .تشرب الحليب أن الشيطان اصنامهم أمر، فالبقرب غرمونم لكونهم حليباليستهويهم 

  .تتعلق قلوبهم بديانتهم الوثنية
 في االسرار الكنسية الطقسية،  تعان بهاذ يسواإلخوة البابويين يلفت نظرهم زيت الزيتون،

  .لكي تزيغ قلوبهم عن تمجيد المسيح وحده وكلمته المقدسة! شح زيتاً رفجعل اصنامهم ت
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  ! التمجيد للرب وحدهدوماً تعيد كانت فمعجزات الرسل لكن 
 ورآه جميع الساكنين في: " ان شفى بطرس المفلوج اينياس في لدة كانت النتيجة  بعد
ولم يصنعوا التماثيل لبطرس ). 35:9اعمال " (  الَّذِين رجعوا الَى الربِوسارونَ،  لدَّةَ
وفي ذات االصحاح أقام بطرس طابيثا من الموت، وكانت . سجدوا له، انما رجعوا للربلي

كَثيرونَ بِالربِفَصار ذلكَ معلُوما في يافَا كُلِّها، : " النتيجة   نآم42:9اعمال " (  ف.(  
ما آمنوا لم يقل الوحي انهم تعلقوا ببطرس او سجدوا له ونذروا له االصوام والتقدمات، ان 

وحين عاقب بولس الرسول الساحر باريشوع الذي حاول افساد ايمان الوالي عن  . بالرب
 منْدَهشًا آمن فَالوالي حينَئذٍ لما راى ما جرى، "   :االيمان وضربه بالعمى ، كانت النتيجة 

ِبالر يملتَع نلم يصنع له التماثيل انما ولم يسجد الوالي لبولس و ).12:13اعمال " (  م
  فماذا حدث ؟ومرة اراد الناس تمجيد الرسل وتقديم القرابين لهم ،  .آمن من تعليم الرب

انَ يرِيدُ فَاتَى كَاهن زَفْس، الذِي كَانَ قُدَّام المدِينَة، بِثيرانٍ واكَاليل عنْدَ االبوابِ مع الجموع، وكَ" 
ذْبنْ ياا .حمهابيا ثقزم ،ولُسبا ونَابرنِ، بوالسالر عما سلَمف نارِخَيص عمجى اللا اانْدَفَعو ،

ينلقَائو:» ،ثْلُكُمم مآال  تتَح شَرا بضيا نلُونَ هذَا؟ نَحاذَا تَفْعمل ،الِجا الرهينْ اا كُمشِّروا نُبجِعتَر

يلاطباال هذِه نم ِيالْح لهلَى االا ايها فم كُلو رحبالو ضراالو اءمالس ذِي خَلَقاعمال " ( ال
13:14-15.(  

 
لكي  :والسبب. نعم الجواب الكتابي هو ؟البليس بأن يضل الناس الرب يسمح هل

  :نقرأ .الظهورات واصحابهابهل يتعلقون به من كل قلوبهم أم  ،عبهيمتحن ش
آيةً او اعجوبةًاذَا قَام في وسطكَ نَبِي او حالم حلْما، "  ، ولو حدَثتِ اآليةُ اوِ واعطَاكَ 

الا قَائنْهكَ عي كَلَّمتةُ الوبجعاال : اءرو بنَذْها،لدْهبنَعا ورِفْهتَع مى لخْرا ةهآلعمتَس الف 
لكَي يعلَم هل  الرب الهكُم يمتَحنُكُملكَالم ذلكَ النَّبِيِ اوِ الحالم ذلكَ الحلْم، النَّ 

كُلِ قُلُوبِ  نم كُملها بونَ الربنْفُ تُحا ِكُل  نمو كُمكُمتَتَّقُونَ،  .س اهياونَ، ويرتَس لهِكُما ِبالر اءرو

  )4-1:13 التثنية( ."ووصاياه تَحفَظونَ، وصوتَه تَسمعونَ، واياه تَعبدُونَ، وبِه تَلْتَصقُونَ
  :هذا النص نستخلص من 

ها، اذا كانت تدعو الى تمجيد الرب حدد لنا مصدر المعجزات الكاذبة وكيفية اكتشاف -1
  !كل معجزة مصدرها اله  تليسف ).8:42أشعياء (غير الرب وهو ال يعطي مجده آلخر 

فالظهورات تناقض  .الرب يسمح بهذا لكي يمتحن شعبه ، هل يحبونه من كل قلوبهم -2
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كَانُوا ال عنْدَهم موسى واالنْبِياء: قَال له ابراهيم" :  الربقول  ، ليسمعوا منْهم انْ 
 ،اءنْبِياالى ووسم نونَ معمسي امنْ قا الو ندٌ ماحاتِ وومونَ االدِّقص29:16قا لو" ( ي.(  

  

 
  


  

 
ولم تبنى  ! 1950في عام  14 بيوس الثاني عشر نها ورسخها البابالة اعصطنعهذه عقيدة م

متى ماتت العذراء ؟ وكيف ماتت ؟ وأين : فلو سألتهم . على اي اساس كتابي أو تاريخي
ة أم من مصر أو يافسس أم انطاكمن أي بلد ارتفعت هل من مدينة وماتت ودفنت؟ 

  !!ال نعلم بالتدقيق : فاجابتهم لن تتعدى الكلمتين وهي اسرائيل ؟  
  !عمه دليل جغرافي أو أثري أو نقوش، وال يدريخيفصعود مريم للسماء ال يسنده مصدر تا

القاعدة العامة في الكتاب المقدس ان المؤمنين بالمسيح سينتقلون اليه بالروح والجسد ف
النَّ الرب نَفْسه بِهتَافٍ، بِصوتِ رئيس مالئكَة وبوقِ اله، : " الممجد عند مجيئه الثاني 

 يحسمي الف اتوماالو اءمالس نم نْزِلي فوسالوونَ اقُوميس . يناقبال اءيحاال ننَح مث
 عم ينح كُل سنُخْطف جميعا معهم في السحبِ لمالقَاة الربِ في الهواء، وهكَذَا نَكُونُ 

ِب17-16: 4تسالونيكي 1 " (الر.(  
ال بمجيء المسيح الثاني إداً الى اآلن، ام واخذ جسداً ممجوليس احد من المؤمنين قد ق

كَما : " والدليل ان الكتاب قد حدد الترتيب لذلك فقال . لالختطاف وتغيير االجساد  نَّهال

                                                             
التي اعلنھا البابا بیوس الثاني  بعقیدة انتقال مریم العذراء بالجسدوتؤمن الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة "   14

العقیدة التي .  ھي عقیدة اوحاھا هللا، )هللا العظیم ( في براءتھ الرسولیة  1950عشر من تشرین الثاني سنة 
تقول ان مریم العذراء ام هللا البریئة من الدنس الدائمة البتولیة، في نھایة حیاتھا على االرض رفعت بالنفس 

اما الكنیسة االورثوذكسیة فتؤمن بعقیدة انتقال مریم بالجسد دون ان تحددھا كعقیدة . والجسد الى المجد السماوي
دار المشرق  -211ترجمة االب خلیل سلیم ص  –ماكس توریان  –سة مریم أم الرب ورمز الكنی: كتاب " ( 

  !ھكذا یخترعون عقائد وینسبونھا لوحي هللا:  تعلیق ). بیروت 
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يعمجا اليحيس يحسمي الهكَذَا ف ،يعمجال وتمي مي آدف.هتتْبي ردٍ فاحو كُل  نلكو :
اكُورب يحسمالهجِيئي مف يحسلْمل ذِينال م23-22:15كورنثوس 1" ( ةٌ، ث .(  

في " المسيح كان الباكورة واألول، ثم المؤمنين ". كل واحد في رتبته " هل انتبهتم لعبارة 
وبما انه ال قديس قد مات ثم قام وصعد بجسد ممجد، فال . وليس قبل ذلك" !  مجيئه

 موان كان هناك استثناء، فالكتاب قد ذكره .في ظهورات يمكن اذن ان يظهر أو يترائي
قاما من  ولم يقل انهما ماتا ثم ).11:2ملوك  2(  وايليا) 5:11عبرانيين ( اخنوخ مثل 

لو كانت المطوبة مريم قد انتقلت الى السماء سواء قبل ف .الموت وصعدا بجسد ممجد
ال يهز أوساط الكنيسة األولى واماً موتها أو بعده لذكره الوحي المقدس، اذ سيكون حدثاً ه

 هلذي عهداوالمعروف ان يوحنا الرسول الحبيب . يمكن ان يتجاهله وحي الروح القدس
وال بالتلميح م يذكر الرب يسوع االعتناء بالمطوبة مريم، كان آخر الرسل كتابة للوحي فل

التي يتناقلونها عن موت وقيامة العذراء في اليوم الثالث ثم صعودها  تلك القصة الخيالية
ان تقرأ تلك القصة وقت فراغك وستجدها اقرب لحكايات  جرب. ماء بالروح والجسدسلل

   ..!! Fairy tales  االسطورة

  

:  


 
  

 
  . الكتاب المقدس يأمرنا وجوب الفهم ومعرفة أقوال اله

  ).45: 24لوقا " (ليفْهموا الكُتُب فتَح ذِهنَهمحينئذ :  "فيقول عن المسيح
  ).10: 15متى " (اوافهموسمعوا ٱ: "وحين شرح عن النجاسة الطقسية قال 

كالميلماذا ال تَفه: "ويوبخ الرب يسوع كل من ال يفهم بقوله   ).43: 8يوحنا " (؟مونَ 
" كُلّ شَيءفي  فهماًفَلْيعطكَ الرب . افهم ما اقول"وقال بولس لتلميذه تيموثاوس 

ايها : "ويحثنا الوحي على ان نفهم وان ال نكون اوالداً في عقولنا  ).7: 2تيموثاوس 2(
  ).20: 14كورنثوس 1" (في إذهانكُماالخْوةُ ال تَكُونُوا أوالداً 
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أن تَزداد محبتُكُم : وهذَا اصلّيه : "وكان الرسول بولس يصلي لكي تزداد معرفة المؤمنين 
كْثَر  أيضاً فَا كْثَري اف مهف ّي كُلفو ةرِفعمورالْموا ايِّزتَّى تُمفَةَ ، حتَخَالم1ى لبفي" (ال :

  . )9: 1كولوسي  " (في كُلّ حكْمة وفهم روحيّانْ تَمتَلئوا من معرِفَة مشيئته، " .)9
 بالتعامل مع نصوص كلمة اله ، بالبتر والحذف ولي البابويةكيف تقوم  أمثلةوساعيطكم 

  :نقاط  ةثالث عبر وذلك !تقله ماعناق االيات وعصرها لتقول ما ل
123 

  

قديسهم الفونسوس ليجوري إلثبات محاوالتهم ل" أمجاد مريم " وساقتبس من كتاب 
 بالحديد والنار ، وكأنهم يعذبونالمقدس وجعلها تنطق بما لم تعنيهتطويع نصوص الكتاب 

آيات الوحي المقدس كما كانوا يفعلون بالبشر سابقاً في اقبية التعذيب مع كل من يعارض 
  :المشار اليه  وهذه أمثلة مع صور من الكتاب !تقاليد الكنيسة ويخرج عنها 

   ) " !3:4رؤيا (   هو مريمقوس قزح حول عرش اله  "

  
 

  
كل مبغضي يحبون  )36:8( الكنيسة تنسب الى مريم اقوال سفر االمثال : " يقولون
.."  الموت 

 
  

 
  !!"ا الوحيد هكذا أحبت مريم العالم حتى بذلت ابنه: القديس بونفنتشر يقول "   
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ش النعمة الذي امرنا الرسول مريم حقيقة هي عر :القديس انطونيوس يقول "
!! )..."16:4  عب( لننال الرحمة وكل المعونة للخالص لنتقدم اليه    بولس 

   
  

 .ي تظهر تطويعهم للنصوص الكتابيةالتوهناك العشرات بل المئات من االمثلة في كتبهم و
  ..لننتقل للنقطة الثانية . لكن فيما ذكرناه الكفاية

  
  :كارثيالمثال الهذا اليكم و. باطلة اليهاال تفاسيرال اي جعلها تتناقض بسبب ادخال

 
 مع اله انتِالعالم ، ايتها العذراء الكلية القداسة ، الذي "  " :بونافينتشر "  قديسهميقول 
  " !! بحسب مشيئتكِي الوجود بتشكيله منذ البدء ، مستمر ف قمتِ

 

  
 
قد تبينت  األنكى هو تبرير القديس الفونسوس ليجوري الذي يقول بأن هذه الفكرةو

ه الكنيسة على انه يقصد مريم من خالل سفر االمثال الذي تفسر) بونافينتشر (للقديس 
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  .وقد اقتبسه في المقطع )30:8امثال " (  صانعا كُنْت عنْدَه : " وهو
!  لتضربها ببعضهاومن هنا نكتشف كيف تتعامل الكنيسة مع نصوص الكتاب المقدس 

 شَيء  كُل " فالنص في سفر االمثال يتحدث عن الحكمة األزلية وهو يشير الى المسيح الذي 
 كَانَ،  بِه كُني لَم رِهيبِغو ءا كَانَ شَيموليس بمريم )   3:1يوحنا  " ( م!!   

مع باقي نصوص الكتاب التي تعلم بأن الرب ناقض كان يقصد مريم لكان قد ت ألنه لو
كُل شَيء، "  :قد خلق كل شيء دون شريك معه، كهذا النص المقدس وحده  عانص بنَا الرا

  ).24:44اشعيا " ( ؟من معي. باسط االرض وحدِي، نَاشر السماواتِ 
. وارد لكونهم يهملون الكتاب وتعليمهمحتمل ولكن يبدو بأنهم يجهلون هذا النص، وهذا 

 .تثرون به حتى لو تناقض مع تفسيرهم، طالما أفكارهم تنطلي على البسطاءأو إنهم ال يك

  
، م انها اعطت الناس الكتاب المقدسان تقوم الجهة التي تزع! وهذه كارثة الكوارث 
وطبعاً الكتاب المقدس لكونه كلمة الرب المعصومة ال يمكن لكل . بتحريف ترجمة نصه

لكنها محاوالت لتحريف الترجمة تبوء دوماً بالفشل ألن هناك  .قوات الجحيم ان تحرفه
كما سنبين اآلن مع هذا . رجال له أمناء يكشفون تزوير من يجرؤ على هذا الفعل الشنيع
يح وسحقه لرأس الحية النص المقدس من سفر التكوين، الذي يتنبأ عن مجيء المس

يسحق راسكِ، هو . ونَسلها المراة، وبين نَسلكِ  واضع عدَاوةً بينَكِ وبين" ) : ابليس (
  . )15:3تكوين " (  عقبه تَسحقين وانْتِ

ويبدو بأن هذا النص كان لكمة موجعة لرأس ابليس، فأوحى الى اتباعه ان يشوشوا عليه 
   !هو أشر وأردئما ويحرفوا ترجمة كلمة واحدة فيه ستقلب االمور لتجر من خلفها 

  )16المعتمدة من القرن " ( دووي " هكذا ترجموه في النسخة الكاثوليكية المعروفة بـ و
“I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and 

her seed: she shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her 
heel”. (Genesis 3:15 -Douay) 
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"  هي" وتحويلها الى "  يسحق هو" وبناءاً على هذه الترجمة الفاسدة باستبدال لفظة 

صرنا كلنا ربما دون استثناء قد وقعت اعيننا على تماثيل وايقونات للعذراء مريم . تسحق
 لتبرر لهم البسطاء ة ة التي ارادوها ان تطبع في مخيل، وهي الصورالحيةوهي تسحق رأس 

 معصومة من الخطيئة االصليةتزعم بأن مريم  اخترعتها الكنيسة عقيدة زائفة
 Immaculate Conception  شريكة للمسيح في الفداء  وانهاco-redeemer !!  

الفونسوس ليجوري يقتبس نص سفر  همديسلق" أمجاد مريم " ه صورة من كتاب وهذ
 . التكوين محرفاً ، وقد بنوا عليه عقيدة عصمة مريم من الخطيئة االصلية

 
  

  
  الى)  هو( هذا التحريف من .. ، الى هي تسحق "هو يسحق  " تحريف كلمةان مصيبة 

  ) ! هي( الى عبادة ) هو (  من الطقسية حتى عبادة الكنيسة جرف)  هي(  
كلما هبطت تزايد حجمها  ،فأمسى هذا التحريف ككرة الثلج المتدحرجة من جبل

وبما انها  !تزايد وتضاخم ، فتحولت مريم الى حواء الثانية  قد فهذا التحريف! وضخامتها
 فظهرت .انها بال خطيئة تقول ، فكان لزاماً ان يخترعوا عقيدةتسحق رأس الحية ابليس

وهذه المرحلة جرت وراءها عقيدة اخرى تلزم المعصوم ان يولد بال ! عصمتها  عقيدة
  ! خطيئة ، فانبثقت عقيدة الحبل بال دنس 
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، ولماذا يموت ؟ ألن أجرة الخطية لثلج بحجر ، اذ ان كل انسان يموتفاصطدمت كرة ا
جوه حول نسفهل ماتت مريم ؟ فلو قالوا انها ماتت فحينها ينهار كل ما بنوه و.. هي موت 

! ؟ أو ماذا حدث لها ؟ انها معضلة  اذن فكيف ماتت عصمتها ووالدتها بال دنس،
اضطرت البابا بيوس الثاني عشر على ان يقيم استفتاءاً عاماً على الشعب ويطرح هذا 

الشعب بين قائل انها ماتت  ختلفماذا تعتقدون حدث لمريم اين هي اآلن ؟ فا:  15السؤال
ها حية الى السماء بالروح فاخترعوا عقيدة انتقال .ال انها لم تمتكباقي البشر، ومن ق

  .المخترعةوهكذا تواصلت كرة الثلج بالتدحرج لتجر العديد من التعاليم والعقائد ! والجسد
 تَزِد ال : " فما اخطر تحذيره  .مة من حرفين من وحي اله المقدسكل نتيجة تحريف اهذ

 وكذلك ،ذبه الربكّفالمحرف ي. )6:30االمثال " ( يوبِخَكَ فتُكَذَّب لىال  كَلماته  علَى
  .تحريفه مغطياًكشبكة العنكبوت  يكذب ويواصل نسج االكاذيب هو

  

التي كانت   Douayهذا التحوير والتالعب بالترجمة الذي كانت تحويه نسخة الدوي 
التينية، قد تم تعديله في الترجمات الجديدة معتمدة في الكنيسة الرومانية كأفضل ترجمة 

اي المسيح ) يسحق  هو(  :المعتمدة لديهم وارجعوا الكلمة الى اصلها العبراني الصحيح
التي حوتها عن شراكة فاسدة لكن العقيدة ال .مريم توليسالذي انتصر على ابليس هو 

  !مازالت باقية عندهم co-redeemer   مريم للفداء
 وكذلك من اخرى انجليزية حديثة وقد أرجعوا الترجمة العربية الكاثوليكيةصورة من  

  : لكنهم تركوا العقيدة المزيفة تتغلغل في اذهان الشعب النص الى اصله الصحيح
  

  
  

                                                             
ل من أیّار عام "  15 ّ ھ 1946في األو ّ : سأل البابا بیوس الثاني عشر أساقفة الكنیسة الكاثولیكیّة في العالم كل

 یرعونھا بانتقال مریم العذراء إلى السماء بجسدھا ونفسھا؟ ھل یؤمن المسیحیّون في األبرشیات التي
فكان شبھ إجماع حول وجود مثل ھذا اإلیمان لدى األساقفة والالھوتیّین وسائر المؤمنین من الشعب 

ل عام . المسیحي ّ ل من تشرین األو ّ   ." ، أعلن البابا ھذا االنتقال عقیدة إیمانیّة1950وفي األو
 –المطران كیرلس سلیم بسترس رئیس اساقفة بعلبك للروم الكاثولیك  –دة الكنیسة مریم العذراء في عقی( 

   )الفصل الثاني
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فهل يمكن ألحد ان يثق بتفسيرهم وهم يعاملون الكتاب المقدس بالمعاملة التي عرضناها 

  في الصفحات السابقة ؟

**************  
  :بولس الرسول  همن المؤمنين ال يفهمون ما يقرأون يجيبأبفمن يزعم 

). 4:3افسس " ( بِسرِ المسيح  دِرايتي تَفهموا تَقْدِرونَ انْ  تَقْراونَهحسبِه حينَما الذِي بِ" 
  ".يقدرون ان يفهموا " فمن يقرأون كالمه الموحى به 

ان ال نفهم كالم  كذلك ، فباالولىا الرب فهماً لنفهم كالمه المقدساذا لم يعطن اتعجب انه
  ! رومية باباوات

 .)24و23:11مرقس (  "لكُم  فَيكُونَ  فآمنُوا انْ تَنَالُوهونَ، تُصلُّ كُل ما تَطلُبونَه حينَما" 
وعده وال يعطينا ان نفهم كالمه لو طلبنا منه ذلك ويتركنا في ظلمة  الرب سيخلف فهل

حاشا ان يتركنا الرب  ؟حالك لساكنين في ظالم التقاليد الحتى يترحم علينا ا ،الجهل
  !!الروماني خبزاً فيعطينا حجراً "  اآلب االقدس" جياعاً لفهم كلمته نتلمس من 

**********  
ضالين : الرب يسوع الواقفين موقفاً سلبياً من الكتاب المقدس بوصفين هما يصف 

فكل . ، ولكنه وصف الرب نفسه وهو ادرى بالنفوسوقد يبدو الوصف قاسياً!  واغبياء
، اذ قال ثل الصدوقين فيعتبرهم الرب ضالينمن ال يؤمن بكلمة اله ويلجأ للفلسفات م

وكل من ال يؤمن . )29:22متى " (  ونَ الْكُتُب وال قوةَ الهاذْ ال تَعرِف تَضلُّونَ : " مله
  .ر ما يهواه يعتبره غبياً يات الرب في الكتاب المقدس بل يتخكلم بجميع

والْبطيىا الْقُلُوبِ في االيمانِ  الْغبِيانِ ايها: فقَال لَهما: " عمواس  ياذ قال لتلميذ
 يعما تَكَ بِجم بِه لَّم  اءنْبِيغبياء فلنحذر ان ال نكون ضالين أو ا ). 25:24لوقا " ( اال!  

  
على كلمات الكتاب المقدس ويحرف معانيه فقد توعده الرب  ضيف بالزيادةأما من ي

   :الختامية لكل اسفار الكتاب المقدس بهذه الكلمات ،بعقاب عادل
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كَانَ احدٌ يزِيدُ : الكتَابِ النِّي اشْهدُ لكُلِ من يسمع اقْوال نُبوة هذَا " ، علَى هذَا 16انْ 
 هلَيع هزِيدُ الاتِ يبرتَابِ الضكي هذَا الةَ فكْتُوبم18:22 رؤيا" (  ال (   

  

  

  
–

– 

!وبذلك جعلوا عدم النهي سنداً لهم لدعم تعليم شفاعة المنتقلين  
  

 م زواج هفلماذا حرمت طائفتيوجب اباحته ، اذا كان عدم النهي عن شيء  نسأل: أوال
فة، فمن اين اخترعوا نهياً؟ فاالنجيل لم ينفي وينهي عن زواج االساق! الكهنة واالساقفة ؟

 فَيجِب انْ يكُونَ االسقُف بِال لوم،: " أمر به  بالعكس قد ، بلهمليس فقط لم ينهي زواج
لعب ةارام دَةاحذلك حرموه على طبقات الكهنة  ومع . ) 2:3تيموثاوس  1"(  و!  

  ! الصامتالدليل : سمى زعمهم هذا في الحوارات العلمية ي: ثانياً 
 Argument from silence حسب هذا المنطق هل عدم فب .كدليل وهو ال يؤخذ به

  ؟إثباتهيؤدي الى )  الشيء نفي (وجود 
، ألن بدعة  التشفع تنفي ان الكنيسة ال حاجة لها ان :اجابة اعتراضهم ببساطة : ثالثاً 

لم تعرفها في التشفع بقديسين منتقلين للسماء لم تعرفها كنيسة العهد الجديد في االنجيل و
والقائلين . كما تقول القاعدة القانونية البينة على من ادعىأن  والمعلوم !القرون االولى 

  لبينة من االنجيل؟ فاين الدليل وا! بالبينة ماذن فعليه ،المدعي: مبشفاعة القديسين ه

                                                             
ً اي  16على مدى   16 ً كانت البابویة تؤمن بذات الكتاب المقدس الذي یحملھ المسیحییون جمیعا قرنا

ً  66المكون من  لكن بعد ان تحداھم المعترضین على انحرافاتھم بأن یقدموا لھم ما یثبت خرافة . سفرا
التنقیب شرعوا بمھمة البحث و. المطھر وما تبعھا من بیع صكوك الغفران من وحي نصوص الكتاب

فعقدوا . على وحي هللا فما كان منھم إال اتباع خطة جھنمیة الضافة كتابات البشر. فیھ ففشلوا وخابوا
ال یعترف  -واضافوا فیھ سبعة اسفار ابوكریفا الى كتب العھد القدیم  ،1545 عام مجمع ترنت

فصار الكتاب  –)  2:3رومیة( بقانونیتھا الیھود الذین وصفھم االنجیل بأنھم استؤمنوا على اقوال هللا 
ً  73المقدس البابوي یحوي  ومن ضمنھا سفري المكابین االول والثاني وھما بیت القصید، .  سفرا

! فقالوا مرحى!! یتحدث عن خرافة الصالة للموتى ) 46:12(  الثاني لماذا ؟ ألن سفر المكابین
ومنذ تلك .  للكتاب المقدس انظروا ھذا یدعم معتقد المطھر اذن لنحولھ الى وحي الھي ونضیفھ

  !!القرون الوسطى المظلمة بفكرھم، صاروا خبراء بتحویل الصفیح والقصدیر الى ذھب أوفیر 
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بأن الكنيسة لم تصلي الى قديس في السماء او  هممن هو بحد ذاته اثبات اعتراضهم:  رابعاً
  : وهنا اسأل. السؤال بمنطق معاكس جعلسوى  يجدوافلم . تتشفع بالمنتقلين ابداً

 ال نقتدي بالكنيسة االولى والقديسين األوائل بعدم الصالة وال السجود والاذن لماذا  
  الركوع وال التشفع بقديس منتقل؟

  
 

أصلي ان كل مسيحي يقرأ صفحاتي هذه ان يرفع من ذهنه كل ميل نفسي او عاطفي ، وان 
يتجه لخالص نفسه غير ملتفت الى ما تسلمه بغير فحص وال تدقيق سواء كان ذلك تقليداً 

ووسيطنا هو  ،ابانا السماوي هو الهنا ورئيسناعن آبائه او تعليماً من رؤساء مذهبه ، ألن 
ال برؤساء االكليروس ألنهم الرب يسوع المسيح، وخالصنا متعلق به ال بآباءنا الجسديين و

وال يسوغ للعاقل ان يطوح نفسه في الخطر اتكاال على الرؤساء . تحت الخطأ والزلل بشر
 حيث علَى ابن آدم  وال الروساء، لَىع تَتَّكلُوا ال "  . بني البشر الذين ال خالص عندهمو
ال صخَال  نْدَهفإن كانت أوامرهم هي من اقواله في الكتاب . ) 3:146مزمور  " (ع

او اما  ابا احب  من : " وان لم تكن فلن نسمع لها ونذكر قول راعينا  ،المقدس فلنتبعها
ركْثنِّي ام الي فقُّنتَحسوهو القائل )  37:10متى ("  ي " : ،حالي الصاعنِّي الرانَا فا اما

  .) 14:10يوحنا " ( واعرِف خَاصتي وخَاصتي تَعرِفُني
تبع هذا الراعي يفالمسيحي الحقيقي يترك كل من يصده عن سماع صوت راعيه الصالح و

. طريق المبرمجين الذين يعتقدون بعصمة رؤساء مذهبهمغير ملتفت الى غيره، وال يسلك 
ألن جميع المذاهب لهم آباء ورؤساء يعلمونهم . وهذا الوهم سبب عدم اهتداء الناس للحق

كل مذهب آخر، فهل يمكن صدق جميع المذاهب في آن واحد ؟ ! صحة مذهبهم وخطأ 
فحص فمن اين نتحقق اننا  وان كان اعتقادنا هو لمجرد التسلم من آبائنا واسالفهم من غير

متمسكون بالمعتقد الصحيح مع امكان غلط الذين أخذنا عنهم كما نقول عن غلط رؤساء 
غير  ان كان ايمانهم البطاركةوهل يقبل اله منا ايماناً مبنياً على ايمان . بقية المذاهب

: ستجيب ل ه لماذا تشفعت بالبشر ؟: أمام عرش الدينونة االبيض سيسألك الربسليم؟ 
قدسة وهي التي تشهد لي كما الكتب الم لماذا لم تفتش: كسيقول ل !ألن البابا قال ذلك

  .في الكتب هل هذه األمور هكذا  حصولماذا لم تف)  39:5يوحنا  (بكالمي  نبهتك
فاحصين كالم البابا ، فاحصين كالم مؤلف هذا .. فاحصين الكتب .. اهل بيرية  كما فعل
  .. يطرق مسامعكم كل كالمفاحصين  .. الكتاب

 " ءالكَانَ هوأهل بيرية ( و ( نَشَاط ِةَ بِكُلمكَلي، فَقَبِلُوا اليكونالي تَسف ذِينال نم فشْرا
موي كُل  الْكُتُب ينصاحهكَذَا: ف ورماال هذِه لآمين ).11:17أعمال " ( ؟ه  
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أراد  ،ين تجلى الرب يسوع ظهر معه القديسان النبيان ايليا وموسى حفي جبل التجلي 

  .المسيح مع قديسيه وان يصنع ثالث مضال ،بطرس ان يساوي الرؤوس ببعضها
 !" قال هذا وهو ال يعلم ما يقول: " وصف الوحي مستنكراً موقف بطرس بالقول وقد

لكي يبقى وارسلت سحابة أخفت فيها موسى وايليا،  اعتراضها مباشرة السماء فأعلنت
  :ئال اق ودوى صوت اآلبمجد يسوع وحده في المشهد، 

 "ترِرس الَّذِي بِه بِيبني الْحاب ووا. هذَا هعماس لَه "  
  )8و5:17متى " (  يسوع وحدَه فرفعوا اعينَهم ولَم يروا احدًا اال: " وكانت النتيجة  
   .شفاعتهوال يأخذون  .يسوعفالقديسين ال يتساوون مع .. يسوع وحده  

********  

  

" اءمي السي فل نمضري االا فىرِيدُ شَيا كَ العم25:73مزمور " (؟ و( 
  :شفيع او وسيط جميع النعم، إال هو: وال من يستحق لقب ،فال شبيه له وال معادل

 "نَّهال نم  ادِلعي اءمي السف  بالر.  نم  شْبِهي  بالر هال نَاءبا ني6:89مزمور (  "ب(  

********  



16:4 
********  

  
  

  

  وإن تجد عيبًا فسد الخلال           جّل من ال فيه عيب وعال
  


