
  



  !هل علمنا الرب يف كلمته املقدسة ان نلجأ للمالئكة طالبني شفاعتهم عنا ؟ هل للمالئكة شفاعة ؟
على العكس فهناك ما يناقضه . ينسب للمالئكة " شفاعة "ان الكتاب املقدس خيلو متاماً من اي فعل : اإلجابة هي 

يِسنيَ  َأيِّ  َوِإَىل  جمُِيٍب؟ ِمنْ  َلكَ  فـََهلْ  .اآلنَ  اُدْعُ " : وهو قول الكتاب    )1:5ايوب " ( ؟تـَْلَتِفتُ  اْلِقدِّ
ا من كالم اليفاز    .لكنها متوافقة مع روح الكتاب املقدس .. صحيح ا

ا معاقرأ هذه االية  ن ال شفيع من البشر) يهوه ( كالم الرب   وقم مبضاها   !مطلقاً  وال من غريهم حني أعلن على املأل 
  
اقنوم وذراع الرب هي  ).16: 59: اشعيا ( " لِنَـْفِسهِ  َفَخلََّصْت ِذرَاُعهُ . َأنَُّه لَْيَس َشِفيعٌ ِمْن  َوَحتَيـَّرَ  ِإْنَساٌن، ْيسَ فـَرََأى أَنَُّه لَ "

  !خلوقهذه االية تدحض تعليم شفاعة امل .االبن ، اي الشفيع االوحد
  

  
رف املؤيد لتعليم شفاعة املالئكة بعض النصوص اليت من وجهة نظره تدعم تعليم الشفاعة من جهة اخرى يطرح الط

  ) . 76صفحة  -بقلم البا شنودة الثالث  - الالهوت املقارن ( واحلجج سنناقشها كما وردت يف كتاب . املالئكية 
  

ه صورة الصفحة اليت حتوي ما دعي انه  الكتاب لدعم طرح اربعة نصوص من وقد " . أمثلة لشفاعة املالئكة " واد
  . معتقده 



  
ج الكنيسة االوىل اليت كانت تفحص حىت اقوال الرسل على ضوء كلمة هللا    ! على 

َهْل : َرَف ِمَن الَِّذيَن ِيف َتَسالُونِيِكي، فـََقِبُلوا اْلَكِلَمَة ِبُكلِّ َنَشاٍط َفاِحِصَني اْلُكُتَب ُكلَّ يـَْومٍ 

ج الكنيسة االوىل اليت كانت تفحص حىت اقوال الرسل على ضوء كلمة هللا  على 

َرَف ِمَن الَِّذيَن ِيف َتَسالُونِيِكي، فـََقِبُلوا اْلَكِلَمَة ِبُكلِّ َنَشاٍط َفاِحِصَني اْلُكُتَب ُكلَّ يـَْومٍ َأشْ ) 

ج الكنيسة االوىل اليت كانت تفحص حىت اقوال الرسل على ضوء كلمة هللا ها جيداً وسنقوم بفحص على 
  
) أهل بريية ( وََكاَن هُؤَالِء " 

  " هِذِه األُُموُر هَكَذا؟
  ).11:17أعمال ( 



  .يف هيئة مالك يهوه 
ء االرثوذكس تفسري االب   فلو راجعنا !احضره من جعبيت ، امنا سآيت به من تفاسري اال

ن هذا املالك الذي تشفع السرائيل ليس سوى  ) الرب يسوع املسيح ( تشف 

 ”)1:110مز  +
 .إىل مىت ال ترحم =

. هذه اآلية نرى فيها سر الثالوث

takla.org/pub_Bible-http://st
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قول االبن املشتاق للتجسد ليخلص " وهو 
   " !!نرى فيها شفاعة املسيح املوجهة لآلب 

يف هيئة مالك يهوه .. امنا هو اقنوم االبن ! هذه اآلية من سفر زكر مل يكن قائلها مالك عادي 
ء االرثوذكس احضره من جعبيت ، امنا سآيت به من تفاسري اال

ن هذا املالك الذي تشفع السرائيل ليس سوى ستكفية هلذه اال تشف 
  ..نفسه يف احد ظهوراته اليت كان يظهرها يف العهد القدمي كمالك يهوه

   :القس انطونيوس فكري

=  رب اجلنود. فأجاب مالك الرب وقال
 ).

  هذه اآلية نرى فيها سر الثالوث). 5-2: 27اش (ليخلص شعبه
."  
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وهو " االبن" : هنا هو  الذي صلى الجل اورشليم مالك الرب
نرى فيها شفاعة املسيح املوجهة لآلب : " ي وكما فسرها القس القبط

  

  
  

هذه اآلية من سفر زكر مل يكن قائلها مالك عادي 
ء االرثوذكس وهذا التفسري مل احضره من جعبيت ، امنا سآيت به من تفاسري اال

هلذه اال انطونيوس فكري احملرتم
نفسه يف احد ظهوراته اليت كان يظهرها يف العهد القدمي كمالك يهوه

القس انطونيوس فكري كالم  القارئ اقرأ عزيزي
  

 " فأجاب مالك الرب وقال:  ”12االية
 44:22،45مت
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مالك الرب: اذن  : تعليقي
وكما فسرها القس القبط" ! شعبه 

  



  

  

  

درس يعقوب    :ملطي  للقمص 

مالك “: يف الظل ويدعى آلن، من هو هذا الرجل الراكب على فرس أمحر، الواقف بني اآلس، الذي
  ،أو ُمرسل ألجل اإلنسان

  إذ ،
راكب على فرس أمحر 

أي بني " وهو واقف بني اآلس الذي يف الظل
معي جبال خصبة ومظللة بسبب غىن األفكار وكثرة نصوص الكتاب عن 

takla.org/pub_Bible-http://st
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منشورة معاً على ذات املوقع )  التفاسري القبطية وكتاب الالهوت املقارن للبا شنودة

درس يعقوب.. تفسرياً آخر اقدم .. ولكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين  للقمص 

آلن، من هو هذا الرجل الراكب على فرس أمحر، الواقف بني اآلس، الذي
 

“ :، وقد جاء يف التلمود البابلي”رسول“تعىن ” 
راكب على فرس أمحر ال  :القديس ديدميوس الضرير ويقول. ”الرب رجل حرب

وهو واقف بني اآلس الذي يف الظل"لقد رآه النيب . املتجسد، والفرس األمحر هو اجلسد الذي لبسه
معي جبال خصبة ومظللة بسبب غىن األفكار وكثرة نصوص الكتاب عن . اجلبال هي العهدان
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التفاسري القبطية وكتاب الالهوت املقارن للبا شنودة( كل هذه الكتب 
  !!حىت لو كانت متناقضة يف تعليمها 

 

  

  
ولكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين 

  
 "آلن، من هو هذا الرجل الراكب على فرس أمحر، الواقف بني اآلس، الذي

“ .”الرب
” مالك“إذ كلمة 

الرب رجل حرب“: قيل
املتجسد، والفرس األمحر هو اجلسد الذي لبسه

اجلبال هي العهدان. بال املظللةاجل
 ".املتجسد
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   كل هذه الكتب
حىت لو كانت متناقضة يف تعليمها . : القبطي 



 

انقلبت لصاحل شفاعة  ة كتاب الالهوت املقارن قد
 

  : وبدأ االية هكذا .."!فقال الرب " وهي
  !!وليس الرب ، و الذي انتهر الشيطان 

د املسيح اذن هذا املالك الذي تشفع ليس سوى ة كتاب الالهوت املقارن قدلحىت اد  .، اقنوم االبن له ا
 !! فتأمل ما اعظم الكتاب املقدس.. املسيح وحده وليس لشفاعة املالئكة والقديسني 

وهي ذف أهم كلمة من اآليةحب االنبا شنودة  قامالشديد 
ً ليجعل القارئ ي ". ً ه عتقد ظا و الذي انتهر الشيطان ن مالكاً عاد

اذن هذا املالك الذي تشفع ليس سوى
املسيح وحده وليس لشفاعة املالئكة والقديسني 

 

الشديد لالسف يف هذه االية و 
".لينتهرك الرب  شيطان "



 ً   وهو اقنوم االبن. ستقرأ االية كاملة وفيها ان الرب هو املتكلم وليس مالكاً عاد

  . اي اقنوم االبن قبل ان يتجسد .. نفسه 

  !تقويل الوحي ما مل يقله  وهذا ..من اآلية كلمات تثبت ان الرب هو قائلها 

ً .. مبراجعة تفسري القس انطونيوس  ستقرأ االية كاملة وفيها ان الرب هو املتكلم وليس مالكاً عاد
  :متشفعاً لآلب 

ً هو الذي انتهر الشيطان  نفسه "  " امنا هذا املالك هو .. فليس مالكاً عاد

ملؤمنني  ذه اآلية الثبات بدعة شفاعة املالئكة    .فيسقط االستدالل ايضاً 
من اآلية كلمات تثبت ان الرب هو قائلها ال سيما ان االنبا شنودة قد حذف 

  
مبراجعة تفسري القس انطونيوس 

متشفعاً لآلب ) املسيح (  

ً هو الذي انتهر الشيطان  فليس مالكاً عاد
  

ملؤمنني  ذه اآلية الثبات بدعة شفاعة املالئكة  فيسقط االستدالل ايضاً 
ال سيما ان االنبا شنودة قد حذف 



 

 فوهو ما يعر والسبب ان االنبا شنودة مل يضع بداية كالم يعقوب 
  !ه وليس اقتطاع اي نص من قرائنه 

  !!انه هللا .. الذي خلصه ومن هو 

  الَِّذي َرَعاِين ُمْنُذ ُوُجوِدي ِإَىل هَذا اْليَـْوِم، هللاُ 

ثـُرَا  َوْلُيدَْع َعَلْيِهَما امسِْي َواْسُم أَبـََويَّ ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَحاَق، َوْلَيكْ 

  :) اشارة اىل الثالوث 

وهو .. النه رسول يهوه هللا ) ! املالك 

ذا الشكل يفسد املعىن  ذه االية  والسبب ان االنبا شنودة مل يضع بداية كالم يعقوب .. االستشهاد 
ه وليس اقتطاع اي نص من قرائنه ود معنافقرينة الكالم توضح مقص

الذي خلصه ومن هو " ملالك " لوجد ما الذي عناه ... فلو قرأ كالم يعقوب من بدايته 
  ) .املسيح قبل ان يتجسد 

  :النص املقدس كامالً 

هللاُ أَبـََواَي ِإبْـرَاِهيُم َوِإْسَحاُق،  الَِّذي َساَر أََماَمهُ  هللاُ «
َوْلُيدَْع َعَلْيِهَما امسِْي َواْسُم أَبـََويَّ ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَحاَق، َوْلَيكْ . اْلُغالََمْنيِ  يـَُباِركُ الَِّذي َخلََّصِين ِمْن ُكلِّ َشّر، 

اشارة اىل الثالوث ( ثالثة مرات يكرر يعقوب اسم الذي يعطي منه الربكة البين يوسف 
 ..الذي سار امامه ابواي 

  ..الذي رعاين منذ وجودي 
  ...الذي خلصين 

املالك ( الذي خلصه منهم بــ داعياً اسم .. وهذه ترادفات الله واحد مثلث االقانيم 

ذا الشكل يفسد املعىن  ذه االية  االستشهاد 
فقرينة الكالم توضح مقص . لقرينة

فلو قرأ كالم يعقوب من بدايته 
املسيح قبل ان يتجسد ( اقنوم االبن .. يهوه  

النص املقدس كامالً اذ نقرأ 
  

َرَك يُوُسَف َوقَالَ  15 «: َوَ

الَِّذي َخلََّصِين ِمْن ُكلِّ َشّر،  اْلَمَالكُ  16
  .»َكِثريًا ِيف اَألْرضِ 

  
ثالثة مرات يكرر يعقوب اسم الذي يعطي منه الربكة البين يوسف 

1-   الذي سار امامه ابواي
2-   الذي رعاين منذ وجودي
3-   الذي خلصين
  

وهذه ترادفات الله واحد مثلث االقانيم 
  ..املسيح قبل جتسده 



امنا " ...  يباركون" مل يستخدم صيغة اجلمع يف الربكة 

  ).30:10يوحنا " ( 
... عمدوهم  ": ستخدام صيغة املفرد 

ن هذا املالك هو الرب االله .. ك الذي كان يظهر ليعقوب  سنجد 
  :التايل  )حلمي القمص يعقوب . أ -

 

takla.org/books/helmy-http://st

  :والدليل هو صيغة الربكة وهي 
! "..  

مل يستخدم صيغة اجلمع يف الربكة ) .. املالك املخلص ( ومرة اسم ) هللا ( 

" (  ا واالب واحد: " حسب قول املسيح .. ألن مالك الرب هو الرب نفسه 
ستخدام صيغة املفرد ) .. االب واالبن والروح القدس ( وكما جاءت صيغة املعمودية بثالثة امساء 

ء لتوضيح شخصية املال ك الذي كان يظهر ليعقوب وحني نرجع اىل اقوال اآل
مدارس النقد والشتكيك والرد عليها : كتاب النقد الكتايب

criticism/585.html-elkommos/biblical-takla.org/books/helmy

والدليل هو صيغة الربكة وهي 
 ... "  الغالمني! "..

( فبعد ان ذكر مرتني اسم 
  !ملفرد"  يبارك" 

ألن مالك الرب هو الرب نفسه 
وكما جاءت صيغة املعمودية بثالثة امساء 

  .وليس امساء "  سم
  

ء لتوضيح شخصية املال وحني نرجع اىل اقوال اآل
كتاب النقد الكتايب( اذ نقرأ من .. نفسه 

criticism/585.html



او هي صلوات منهم " .. شفاعية " مل يقدم لنا االنبا شنودة من هذه اآلية اي دليل على ان خدمة املالئكة لنا هي 
  :قائًال  معتقد مسبقبين 

  !؟" نفس العمل يف السماء 

اليه حني  ونمستند تستند ليكون! ؟..
: "ج هل نتلقف عقيدة شفاعة املالئكة من استنتا 

  !؟...وليس نصوص مقدسة صرحية " 
ليس بينها مثال واحد و  نوعية خدمة املالئكة للمؤمنني،

رة ترد يف فهل من املعقول ان ال نعثر على آية واحدة او جمرد خاط
  ! اذكروا املالئكة الذين يتشفعوا بكم ؟

مل يقدم لنا االنبا شنودة من هذه اآلية اي دليل على ان خدمة املالئكة لنا هي 
بين وامل.. "  االستنتاج" جلأ اىل فقد .. وألن اآلية ختلو من هذا املعىن 

نفس العمل يف السماء عمل من اجل البشر على االرض 

..اصالً "  الشفاعة" ما الدليل على ان عملهم من اجل البشر هو 
هل نتلقف عقيدة شفاعة املالئكة من استنتا " يكون هلم نفس العمل يف السماء؟

" استنتاجات " ذ مىت كانت العقيدة املسيحية تستمد من 
نوعية خدمة املالئكة للمؤمنني،مثلة ل، مقدماً أ

  !؟" ...يشفع " فأين " .. ينقذ " ... " 
ملؤمنني  فهل من املعقول ان ال نعثر على آية واحدة او جمرد خاط... فلو كانت املالئكة تصلي او تشفع 

لتلميح  اذكروا املالئكة الذين يتشفعوا بكم ؟: صيغ عبارات مثل لشفاعتهم بولو 
 ! ؟...او املالك الذي يصلي الجلكم 

مل يقدم لنا االنبا شنودة من هذه اآلية اي دليل على ان خدمة املالئكة لنا هي 
وألن اآلية ختلو من هذا املعىن .. ألجلنا 

 "  عمل من اجل البشر على االرض
  

ما الدليل على ان عملهم من اجل البشر هو : والسؤال 
يكون هلم نفس العمل يف السماء؟ اال: "  ونتستنج

  !"..ذ مىت كانت العقيدة املسيحية تستمد من ومن
ا هو ه 

  !لشفاعة 

  
" ... " يبشر " ... " خيدم " 

ملؤمنني  فلو كانت املالئكة تصلي او تشفع 
لتلميح  اسفار الوحي تشري ولو 

او املالك الذي يصلي الجلكم 


