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مَ   ةُمَقدِّ
 

   ا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعالَْوا إِلَى َكلَِمة ٌَ ِِ  قُْل  َ َوََّل ُنْشِرَك ِبه َنُكْم أََّلَّ َنْعُبَد إَِّلَّ َّللاَّ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َسَواء  َب
هها  ِ ََّهه ِْن َتَولَّههْوا ََّقُولُههوا اْشههَ ُدوا ِبؤَنَّ هها ِمههْن ُدوِن َّللاَّ هها أَْرَباب  ََ َبْعُاههَنا َبْعا  ِذهه تَّ ٌَ ا َوََّل  ا  ٌْ َشهه

 ٗٙآؿ عمراف:        ُمْسلُِمونَ 
  ٌَن َِ ٌل لِلَّ ٌْ ها  َََّو ِِ َََّمن  ْشهَتُروا ِبه ٌَ ِ لِ ا ِمهْن ِعْنهِد َّللاَّ ََ قُولُهوَن َهه ٌَ هِدٌِ ْم َُّهمَّ  ٌْ َ ْكُتُبهوَن اْلِكَتهاَب ِبؤ ٌَ

ْكِسُبوَن  ٌَ ا  ٌل لَُ ْم ِممَّ ٌْ ِدٌِ ْم َوَو ٌْ ا َكَتَبْت أَ ٌل لَُ ْم ِممَّ ٌْ               ٩9: البقرة     َقلًٌِل  َََّو

 عمالنػا.و ش سػياات أنفسنا   ش ورور أونعوذ باهلل ،نستغفرهو  ونستهديو نستعينو الحمد هلل إف

 لو.  ابل   ل لو و ش ي  ل ابل ىاديإنو  ش يهده اهلل
سألو ذلك القائػد  ػش أنػتم ارقل عظيم الرـو ا ر أحد قادة المس ميش أ اـ ىِ ي بش عَ عِ بْ رِ وقف 
لنخػػرج العبػػاد  ػػش عبػػادة اهلل  ثنػػاعَ نحػػش قػػـو ابتػَ  : بعػػي بقولػػوأجابػػو رِ ؟ إلػػب ببلدنػػا  أتيػػتم؟ ولمػػاذا 
دؿ َعػ  م األديػاف إلػبش ظُ دنيا واآلخرة و ِ عة السَ  لبعبادة رب العباد و ش ضيق الدنيا إ العباد إلب
 اإلسبلـ.
 اإلسػػػبلـ ص رسػػػالة ّخػػػىػػػي  ُ  ,ة اػػػي  عناىػػػاالعظيمػػػ ,ذه الك مػػػات البسػػػيمة اػػػي  بناىػػػاَىػػػ افّ 

وا  ُ واسػاػَ ، موا األ َ ادُ وقَ  مالَ العَ  ادوايل اسَ جِ  بعد يبلً جِ  فل المس مو مِ بها عَ  .والمس ميش اي الحياة
 .صدؽ  حدثالتاريخ اهو خير واىد وأ

دوا وُخ قػػوا ركػػوا الهػػدؼ الػػذي  ػػش أج ػػو ُوِجػػالة وتَ َسػػاعوا الر  َضػػف أْ ػػش بعػػدىم خَ ف ِ ػػ َػػثػػم خَ 
ركػػوا بهػػا وتَ  انػػوامَ وا بالحيػػاة الػػدنيا وا ْ ُضػػورَ  -وإنػػا هلل وإنػػا إليػػو راجعػػوف  -اعت  ػػنهم الريػػادة اَ ػػ

ابعيش لهػػم حابة وال التَػػاؿ الص ػػَحػػ يص يػػدخل  نهػػا, امػػا كػػاف ىػػذاِقػػوحػػة لكػػل نَ فتُ غػػور اإلسػػبلـ  َ ثُ 
  .ها تذىب   حساف, كانت الدنيا كُ بإ

وصػػػار المسػػػ موف  ىم ثػػػم دارت الرحػػػبنػػػدَ عِ  إال ديػػػنهم اهػػػو أ  ػػػب وػػػ ٍ ، وال ي قػػػوا لهػػػا بػػػاالً 
رض يغزونهم بالجيوش تػارة وباألاكػار الهدا ػة األساال أىل هم أأ ع ير  ق وتجَ اعِ وف وراء كل نَ قُ عِ نْ يػَ 

اػي المدينػة  قوفااِ وف والمنَػُفػجِ ر ة اقػاـ المُ  ي ػت البَ َمػظُ ثػم عَ  ىػويتهم تارة أخرى حتب ضػاعت  ػنهم
و ػا ,المبػيشم اػي الحػق الواضػ  هُ وا ُسػم  ُخػفَ وف النػاس اػي ديػنهم ونشػروا بػا  هم ونػَ كُ ك  شَ الذيش يُ 

ور اإلسبلـ  فتوحػة غُ بعد ع مهم أف حرس الحدود) بلب الع م( قد  ف وا وتركوا ثػُ اع وا ذلك إال
 .لهم ولكش أقوؿ يث،بِ لكل خَ 
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َ َقِويٌّ َعِزٌزٌ  قال تعالى  ُ ََلَْغلَِبنَّ أََنا َوُرُسلًِ إِنَّ َّللاَّ  ١٢اجملادلة:       َكَتَب َّللاَّ

 كتبػو رب العػالميش. مػاً بالغيػب اهػذا  ػاجْ ذلػك رَ   أقػوؿيش، والة لهػذا الػد  يادَ بة والس ػ َ الغَ  اإف  
الشػػبهات ىنػػا وىنػػاؾ اػػي القػػرآف تػػارة واػػي  وصػػاروا ي قػػوف ،الب ػػد يَ وإذا نػػاـ حػػرس الحػػدود  ُػػزِ 

  .تارةص ب اهلل ع يو وس م الديش تارة واي الرسوؿ 
ع يػو بػيش  ػا ألو    ػة عبػاد الصػ بافلهػدـ قواعػد وأركػاف  ةأف أكتب ىذه الرسال يبرب ستعنتاا

 عميػػاً  اً يػػراف وأف يفػػت  بهػػا أعينػػبهػػا كػػل حَ  يدْهػػأف يػَ   وعبل  ولب جلالمَ  بلً ائِ س. القـو  ش ضبلؿ 
 .ةالحسن ةف بالمجادلالبرىا شَ ي  بػَ نػُ أف  رنا ربنا تبارؾ وتعالب اقد أ ،  فاً  اً وق وب صماً  اً ذانآو 
  ْأَح ًَ ي َوََّل ُتَجاِدلُوا أَْهَل اْلِكَتاِب إَِّلَّ ِبالَِّتً ِه َِ ا ِبالَّ ٌَن َظلَُموا ِمْنُ ْم َوقُولُوا آََمنَّ َِ َسُن إَِّلَّ الَّ

ُِ ُمْسلُِموَن  ُكْم َوإِلَُ َنا َوإِلَُ ُكْم َواِحٌد َوَنْحُن لَ ٌْ َنا َوأُْنِزَل إِلَ ٌْ  ٙٗالعنكبوت:      أُْنِزَل إِلَ
 ػػا الحيػػرة أ، وخجػػل رتبػػاؾٍ او  ةٍ حيػػرَ بِ  ناجيػػل والكتػػاب المقػػدس عمو ػػاً  ػػش قػػراء األ رٌ كثيػػر  يشػػع

نجيػل بػيش ىػذا الحػدث اػي ىػذا اإل جػروف  قارنػةً ثػم يُ  اً  عينػ اً عند ا يقػرؤف حػدث رتباؾ الذىنيواال
ىػم ركػش أقصػة الصػ ب وىػو   ػثبلً نفػرض ا  .تا ػاً  اختبلااً  وفخر ايجدآنجيل الحدث اي إ  ثلو 

 ولكػشوقت الص ب  يذكرا مل تب ولوقا ف :أم ع يو  انجد ئِ قا و   كُ   عتبر الديشالنصارى بل وي عند
عنػػد يوحنػػا و  (٘ٔ:ٕ٘ صػػحاحاإل)  اػػي السػػاعة الثالثػػة صػػباحاً  وقػػت الصػػ ب عنػػد  ػػرقن كػػاف

 (ٜٔ:ٗٔ  صحاحإلا)اءاً الساعة السادسة  س

ف ىذا لين أ ا اهلل بو ع يم و ش قرأىا ع م  ف قصة الص ب نفسها ايها  ش االختبلؼأكما 
 . ش عند اهلل ولين  ش اهلل اي ويء

 المسػي ال وىو نسػب أىذا الكتاب هلل  نتسابا صحة طو قوىو كااي اي س اً خر آ  ثاالً أخذ ا ن 
ذا قػرأت وإ، ودبػش داسػ يماف  إلػبالمسػي   نسػب  ٔ:ٚصػحاح اإل :السبلـ اقد ذكر  تب ع يو 

لػػب إ ػػش نسػػب بابػػل ] يقػػوؿ لػػك  ع يػػو السػػبلـ  إلػػب المسػػي  اجػػدً  ٕٙل قػػد سػػج   النسػػب تجػػده
 (ٔ:ٚٔ  صحاحإلا)[  بلً ربعة عشر جيأالمسي  

 (ٕٖ-ٖٕ: ٖصحاح إلا) :لب لوقاإثم تعالب  عي 
 ع يػو السػبلـ ا ل مسػي جػدً  ٓٗ النسب إلػب ناثػاف ابػش داود و وضػ  تجد أف لوقا قد سجل

ف تتخيػل  ػدى االخػتبلؼ أا ػك  . اي النسب يخت فواكبرى أف    ة ا  اهذه  ؟!هما تختاراأي   ..
 .اي  ير ىذا

ني أظش ىػذا أو    ،ف واء اهللرتباؾ كما سنفصل ذلك إالالحيرة وا يثيراهذا  ثاؿ  ش الذي 
 . ريقة كانت لب اهلل بأي  إلذي يريدوف نسبو يكفي لسقوط الكتاب ا

 ."ليو االحتماؿ يسقط بو االستدالؿإ ا يمرأ "القاعدة تقوؿ:  فأذ إ
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 ال  ِشػػش بَ احِ و ػػا يجػػدوف ايػػو  ػػش كػػبلـ اَػػ ىػػذا الكتػػاب ػػش يقػػرأ  ػػا الخجػػل الػػذي يصػػيب أ
 ةتمػػاـ المعراػػ قيقػػةحه الذِ رؼ َىػػوَعػػ . لػػب اهللإب نَسػػيُ ف عػػش أ بلً سػػو اْ ػػفْ ـر نػَ اف يحتَػػنَسػػإيقولػػو 

حفظػػوا ىػػذا الكتػػاب اػػي " ا ف قػػرأ ىػػذا الكتػػاب :أقػػاؿ بعػػد  «برنػػارد وػػو » الكاتػػب االنج يػػزي
 ".خبلؽ العا ةع ب األ خزينة حديدية حفاظاً 

 .ا قاؿ ىذه العبارةا لمّ حقً كاف  ُ  «برنارد وو »فأليك  ثاؿ لتع م إو 
  (٘-ٖ:ٔنشاد سفر اإل)
وارع قػػـو اػػي الشػػأنػػي إامػػا وجدتػػو    بتػػو   بػػت  ػػش تحبػػو نفسػػي ييػػل ع ػػب اراوػػ اػػي ال]    
ىػل وجػدتم  ػش تحبػو  .. اق ػت ةالمدينػ اوجػدت الحػرس المػائف اػي ..   ب  ش تحبػو نفسػيأ

 ػي أ و بيػتَ دخ تُ أرخو حتب أأ سكتو ولم ا يهم إال ق يبًل اوجدت  ش تحبو نفساما جاوزت ينفس
  [يبِ   تْ بَ  ش حَ  ةوحجر 

 ٛ-ٚ:ٔنشاد اي سفر اإلو 
وبمنػك  .. رة ػدو  وسػرتك كػأس.. دوائػر اخػذؾ  ثػل الح ػي  .. جمل رج يك بػالنع يشأ ا ]    

جم ػك أ ػا  أنفػك كبػرج لبنػاف .. ؾ كػالبرؽاعينػ .. وثػدياؾ كخشػفتيش .. صبرة  سيجة بالسوسش
صػعد النخ ػة أاقيػد كػأني و بالنخ ػة وثػدياؾ بالعنيهذات قا تك ىذه وػب ا الحبيبة باليتهأ حبلؾأ ا 

    [حة انفك كالتفاحئدىا وراوا سك بعنقو 
  ؟ العالميش لين ىذا  ا تنسبونو هلل رب  أ؟ جوؿ وأنت خَ  اؾَ رَ أَ ي  الِ 
  ُِمْن ِعْلم  َوََّل ِِلََباِاِ ْم َكُبَرْت َكلَِمة  َتْذر ِِ اَما لَُ ْم ِب ب  َِ قُولُوَن إَِّلَّ َك ٌَ      ُج ِمْن أَََّْواِهِ ْم إِْن 

٘الكهف:
ىػػذا  ،وسُفػػو النػ  ف عْنػػِعػػف وػػاء اهلل  ػػا سػػيأتي  ػػا تَ رأ إسػػتقْ  .و اػػيم  ػػش بحػػرذا الػػذي ذكرتُػػىػػ

 رحمػو اهلل - حمػد ديػداتأف كػاف الشػيخ وإ التي يحتويها الكتاب،خماء والتناق ات بجانب األ
ت بلأً  اػػي الكتػػاب المقػػدس وىػػذه  ػػش المجػػخمػػ (ٓٓٓٓ٘) بلتإحػػدى المجػػاػػي  قػػد نشػػر -

 ػػا ذكرتػػو الجريػػدة وىػػو  ػػش كبػػار ع مػػاء البلىػػوت  «روبػػرت كي ػػر »المسػػيحية وقػػد نشػػر الػػدكتور
 . ش وجود رب    يوف خمأ اي الكتاب «نيوز  بياالد»اليو ية السويسرية 

تحػػػت الميكروسػػػكوب لن ػػػ  ىػػػذا الكتػػػاب  ي عػػػ اتعػػػالو  ةالمقد ػػػ يريػػػد أف أ يػػػل اػػػأنػػػا الأا
  .بو  ا صَ ح  لنتفَ 
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فقهػوف يالػذيش ال صػارىواـ الن  وا َعػ   ِ ػن ليُ ائِ نَػالكَ  ياػ ةتزقػر وىل ىػذا كػبلـ اهلل كمػا يقػوؿ الم
يػاؾ أف تعانػد أو تعػػرض إانصػيحة  نػي  ابعػد أف تقػرأ ويتبػيش لػك الحػق  ؟ يدبيػل األيْػإال تقْ  وػيااً 
، حػدؾوحػدؾ وسػتقف أ ػاـ رب العػالميش ليسػا ك و  ؾؿ إلب قبػر زِ نْ وت وحدؾ وتػَ مُ ستَ  نكإا ,عنو

وال ي ػرؾ النػاس اػإنهم   ػمِ اريػق  و الم اثبػت قػد ك ع ػب ار أبػداً وإ ا إلب الن ػ أبداً  ةن  لب جَ إإ ا ا
 .اً وال نشور  ةً وال حيا  وتاً  ال يم كوف لك

 

 َّلولأالمبحث 
  احشا  ََّ  با  ٌاء سَ بِ اَلنْ  بُّ سُ س ٌَ دَّ قَ المُ  ابُ تَ الكِ  :

 ،عػش اهلل غػوف   ىػم المبػَ  إذ .م قػاً  ُ  رضهر األب ظَ ع  الناساء ىم أا ل يبنـ أف األو مع ال ش 
بهػم  النػاس يدى يقتَػالػذ ةم القػدو اهػ ،العالميش الناس إلب رب   يبأيد فذو ويأخُ  ارىيَ حَ ال فويهدو 

   .المقدس هم الكتابفَ وصَ  نظر كيفاا ،لجمي  الخ ق ةوىم األسوة الحسن
ا مػػ  أف أكتػػب وػػيااً  يتُ السػػتحيَ كتمػػو الع ػػم وال نَ  شبػػي  أف نُ اؽ يثَػػ ينػػا المِ ذ عَ أف اهلل أَخػػ الولػػو 

 .ص ب اهلل ع يو وس م  حمدونبينا  منا رسولنا   كما عَ   الع مية ةأل اناها ستقرأ ولكن  
 

 ما هو نصه:58-54:9ٌذكر سفر التكوٌن  -4
 «.اهلل نوح يسكر ويتعرى ويسب أوالده ينب»
 .بك يسكرويشرب الخمر ويتعرى ويسبكتا  هذكر ي يالذ ع يو السبلـ نوح و
  :نظر  اذا قاؿ القرآف ايوا 
  ََولََقْد َناَداَنا ُنوٌح ََّلَِنْعَم اْلُمِجٌُبون     :٘ٚالصااات  
  :ما هو نصه 63:  49سفر التكوٌن وٌذكر  -5

 يا قد واخ ولين اأبون ةكر ل صغير البِ  التْ وقَ  ..يو بنتبإ ينر ويز كَ سْ اهلل لوط يَ  ينب ف  أ »    
 ش  ي   عو ونحيجِ    ونَ  اً ر مأبانا خ يكل األرض .. ى م نسقِ   ةادَ  ينا كعَ ل عَ دخُ ل ليَ األرض رجُ 

  ت    أبيها .. وحدث عجكر وأض   ت البودخَ  ةت ك ال ي  يا راً مخ اىماتا أبَ قَ اسَ  ..سبل أبينا نَ 
ا أي ً  ةال ي  راً مو خسقينو ، ةالبارح يجعت    أبض  ا دق يغيره إنالت ل ص  كر قَ الغد أف البِ  يا 
"جعت  عوض  او  ةغير وقا ت الص   ..  عو يعجِ ض  ا يدخ اا  

 يزنػي ضػبط يالػذ « برسػـو » ىػباعػش الر  النبػأ ةيػدسػتنكرتم ع ػب جر ا: إذا كنػتم قػد  ق تُ      
 يئك وبناتػك امػا الػذألبنا ةتأخذه قدو  كنتَ   يوالذ - ةنيسش ىو عند الكوىو  َ  - اي الكنيسة

مػاذا ب ،أنػو  قػدس ةتقػوؿ عنػو الكنيسػ يابػك الػذكت  يو لؤلنبيػاء اػلموجػيجع ك تقبل ىذا السفو ا
وط لػ يابنتػ شهتُ وَ ذلك ىل ترضب أف يكػوف أْسػ اؤ و اذا لو قر  ؟ولزوجتك بناتكىذا الكبلـ ل فسرت
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؟ اػػإف اع ػػوا ذلػػك وجاػػت اهلل لػػوط  ه  ػػ  أبػػيهم وىػػل ترضػػب أف تكػػوف أنػػت  ثػػل نبػػي ػػو عَ اػَ   ػػاو 
 !؟ كذل شوكتابك يع مه شو  تمنعه يأابِ  بهذا  واج  تَ عهش إحْ نَ مْ لتَ 
 :ايهم ةسو وىو يع منا األالكريم ف آأنظر إلب القر  يتعاؿ  ع ثم 
 ْم َكاُنو ُ ِة الَِّتً َكاَنْت َتْعَمُل اْلَذَباِاَث إِنَّ ٌَ َناهُ ِمَن اْلَقْر ٌْ ا َوَنجَّ ا َوِعْلم  َناهُ ُحْكم  ٌْ ا آََت ا َقْوَم َولُوط 

الِِحٌَن سَ  ُِ ِمَن الصَّ  ٘ٚ  – ٗٚاألنبياء:         ْوء  ََّاِسِقٌَن * َوأَْدَذْلَناهُ ًَِّ َرْحَمِتَنا إِنَّ
  َْلَنا َعلَى اْلَعالَِمٌن ا َوُكًّل  ََّاَّ ٌُوُنَس َولُوط  َسَع َو ٌَ   ٙٛاألنعاـ:      َوإِْسَماِعٌَل َواْل
 -:زنا ادلو انا موسى وهارون أنهمالكتاب المقدس ٌنسب سٌد -6

  (ٙ:ٕٓ  سفر الخروج)يذكر 
بمعنػػب أف الرجػػل تػػزوج عمتػػو  «ىػػاروف و وسػػب لػػو اولػػدت لػػو  ةً عمتػػو زوجػػ كابػػدو ي فراوأخػػذ عمػػ»
  ! الكتاب المقدس يزنا ا عد  ىذا يُ و 

   (ٛٔ:ٕٔوييش لبلاسفر )يذكر 
 «كبيأل ةنها قريبإ أخت أبيك ال تكشف ةعور »

األنبيػاء الػذيش يذكر أف  و ؟ىل اهلل يريد ىذا؟ األنبياء ةر صو ه يشو  ف لو الحق أ يرى  ش الذتُ 
اػػي   ىػػذا مك بعػػد أف تقػػرأ عػػنهائػػبينْ أثػػم كيػػف تحتػػـر صػػفاتهم  ذف ربهػػم ىػػذهإعوف األحكػػاـ بػػر  َشػػيُ 

 ؟المقدس ككتاب

   (.لعنة اهلل ع ب الظالميش)

 
 :ن الكرٌم القرآ ًف ماحقه ًل هللا فقا يالذ نظر ماى معً واتعال
  َناُهَما َوَقْوَمُ َما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظٌِم * َوَنَصْرَناُهْم َولََقْد ٌْ ا َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن * َوَنجَّ َمَننَّ

َراَط اْلُمْسَتِقٌَم * َوتَ  َناُهَما الصِّ ٌْ َناُهَما اْلِكَتاَب اْلُمْسَتبٌَِن * َوَهَد ٌْ َرْكَنا َََّكاُنوا ُهُم اْلَغالِِبٌَن * َوآََت
ِ َما  ٌْ ُ َما َعلَ لَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنٌَن * إِنَّ ََ ا َك ًَِّ اِْلَِذِرٌَن * َسًَلٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن * إِنَّ

ٕٕٔ - ٗٔٔالصااات:       ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْإِمِنٌنَ 
 
 :الزواج ًوٌجمع بٌن األختٌن ف ةف الشرٌعالهللا ٌعقوب ٌخ ًنب -7

 (ٖٓ-ٜٕ:ٖٕسفر تكويش )يذكر 
 « ختيش وأنجب  نهما يل األاحِ و ورَ اَ يْ قوب تزوج لَ أف يع »

 (ٛٔ:ٛٔالوييشسفر )ويذكر 
 «تيشتحريم الجم  بيش األخ »
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غ بهػػا اػػإذا قػػرأ ىػػذا أوالدؾ ر ىػػو المبِ ػػعتبَػػيُ  يلتػػا ةربػػو ويخػػالف الشػػريع ياهػػل يعقػػوب يعصػػ
وػػ  كمػػا  لين  ػػش اهلل اػػيىػػو و ،ى تقػػوؿ ىػػو ش عنػػد اهلل وكتابػػك الػػذ . أنبيػػائهم ييثقػػوف اػػكيػػف ا

أف ىػذا الكتػاب ال  يلب اهلل وأظػش أنػت  عػإل القا   أف ىذا الكتاب ال ينسب سأبيش لك بالدلي
  .           لميشلب الحكيم رب العاإنسب يُ 
                         :وىالتقوالتوحٌد والدٌن بأبناءه  ًٌوص قوب كانعن الكرٌم وهو ٌبٌن أن سٌدنا ٌنظر إلى القرآا
  َْما تَ  ُتْم ُشَ َداَء إَِ ْأَْم ُكن ِِ َْ َقاَل لَِبِنٌ

ْعقُوَب اْلَمْوُت إِ ٌَ ْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َحَاَر 
ُِ ُمْسلُِمونَ  َقالُوا ا َوَنْحُن لَ ا َواِحد  َِ آََباِاَك إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق إِلَ    َنْعُبُد إِلََ َك َوإِلَ

   :ٖٖٔالبقرة   
 

ل خمػر  اً ابرّ وُوػ ةً الكتػاب المقػدس زنػا متشػرؼ ولػين كمػا يقػد ه التي األنبياء ةي سير ىذه ى
   .ء  ش ذلك السفو رءآوىم بُ 

 (45 :53سفر تكوٌن )ٌذكر  -7

 «براىيم تزوج  ش ساره وىب أخت أبيو إأف  »

  . ـ ىذار  حيُ المقدس الكتاب  يا راىيم تزوج زواج زنب ألف الشرعبيقوؿ أف إالكتاب أف  بمعنب
 
  (41:9ٌن وٌسفر ال)ٌذكر 

 «ولؤلـ أيحـر زواج األخت لؤلب  »

   ؟ىذا  ش يقوؿ ،أبيو ج أختتزو يو  ةالبشع ةنبياء يفعل  ثل ىذه الجريمو األبراىيم أبىل إ
  53 – 43:  45سفر التكوٌن  وٌذكر

ف بها   كػا يهتػك عػرض أوىو يع م   ر  ش اهللأسبلـ دخل  صر بدوف لبراىيم ع يو اإف أ »
 جػػر ذلػػك  نمػػاً أ ذخػػوأنػػو ارتػػاح لػػذلك أف ينػػاؿ ارعػػوف  ػػش زوجتػػو  ايشػػتهي و أنػػو رضػػب أسػػاء و الن

 ف وات.إواقرأ ىذا النص  « وعبيداً  وحميراً  وبقراً 
 

 : فً كتابه العزٌز  هحق ًف هللا قال يإبراهٌم علٌه السالم الذ أهذا هو 

  اهٌ ُمِنٌٌب ٘ٚىود:   إِنَّ إِْبَراِهٌَم لََحلٌٌِم أَوَّ

كػػػريم ولػػػين كمػػػا يػػػذكره كتػػػابكم   ع ػػػب إبػػػراىيم ع يػػػو السػػػبلـ اهػػػو نبػػػي القػػػرأف   ػػػ  بهػػػذا الثنػػػاء
.  المزعـو

 (48-65:71سفر تثنٌه )ٌذكر  -8

ألنكمػػا  .. ع ب الجبػػل وقػػاؿ لهػػماأف  وسػػب وىػػاروف خانػػا الػػرب وكتػػب ع ػػيهم أف يموتػػو  »
 « يتقدسان مسرائيل ولإ يوسط بن يا يخنتمان

 .؟ونوفنبياء يخألوىل ا ؟سيقدسو يمش الذانبياء الرب قدس األف لم يإوأنا أسأؿ  -
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 ؟الناس ةلذيش أرس هم لهدايا وىل يسب اهللَ . نبياءؤلل صري ٌ  ىذا سبٌ . العظيم يسبحاف رب    

  . الصراح والكفر البواح  ش ىذا الظ م ينزؼ د اً  يوق ب يال يماوعن ي مأكتب وق إنيواهلل 

 ٌذكر الكتاب  -9

  .بنوابزوجة  يا يزنوذَ هُ سمو يػَ األنبياء ا  ش ياً أف نب
  (ٖٛ حصحا إلا سفر التكويش)

   ٌذكر الكتاب  -٩
ب لػػو أف يقت ػػو وينصػالجػػيش ألنهػا أعجبتػػو اقػرر  يقائػد عنػػده اػ ةبزوجػػ ياهلل داود يزنػ يأف نبػ

         (ٔٔصحاح سفر صموئيل اإل)اي  ىذا السيناريو الفاض  قرأاحتب يأخذ زوجتو  اً اخ
  ذا كثيراهذه الرسالة  ختصرة اإف وات اارج  إلب كتابك و ستجد العجائب.وخذ  ش ى

قػػاؿ  يكػػريم الػػذ  يلػػب نبػػإعػػش أف ينسػػبو كتابػػك  هلل ع يػػك ىػػل ىػػذا ترضػػاه لنفسػػك ا ػػبلبػػا
   : حقو يف الكريم اآالقر 
 ٌاب ُِ أَوَّ ِد إِنَّ ٌْ ا اَْلَ ََ ُكْر َعْبَدَنا َداُووَد  َْ قُولُوَن َوا ٌَ  ٚٔص:  سورة   اْصِبْر َعلَى َما 
  َاْلَحِدٌد ُِ ا لَ َر َوأَلَنَّ ٌْ ُِ َوالطَّ ِبً َمَع ا ِجَباُل أَوِّ ٌَ َنا َداُووَد ِمنَّا ََّْاًل   ٌْ  ٓٔسبأ:   َولََقْد آََت
 ٌذكر الكتاب  -1
 أبنػػاء مذلػػك أنهػػ ياػػ ة ػػ  بع ػػهما الػػبعم والمصػػيب ةأخ وأختػػو يزنيػػاف ويفعػػبلف الفاحشػػ أف »   

 لػو ذىػب ألبينػا الم ػك وقػلال زنػب قالػت لػو  ىػاأخو   ش ذلك عند ا راودىػاواألدىب  سيدنا داود
       (ٕٓ:ٖٔ  يئيل الثانو سفر صم) يناريو اسيقرأ ىذا الا « !وىو لش يرام

  (8 -4ول سفر ملوك األ) ًٌذكر الكتاب ف -9

 «. ح نو ليدا  يتناـ ا ةحراس الم ك بفتا يتأك داود ال يستمي  النـو إال أف يالم  »   

 بيائػػػك وأنػػػت تفخػػػر بهػػػذاىكػػػذا يفعػػػل بأنأ .اهلل ع ػػػب الكػػػااريشوال أ  ػػػك إال أف أقػػػوؿ لعنػػػة  -
 يىػػػذا الكتػػػاب اػػػضػػػعوا  » :«دوػػػوبرنار » ينج يػػػز ع مػػػت لمػػػاذا قػػػاؿ الكاتػػػب اال فاآل الكتػػػاب 

 . «ة ع ب األخبلؽ العا  اً حفاظ ةحديدي ةخزين
   ٌذكر الكتاب -34

سػفر تكػويش ) يقػرأ ىػذا اػا«  ػش أخيػو  ةأبيػو ويسػرؽ النبػو ع ػب  بقػوب يكػذِ عاهلل ي يأف نب»    
 (ٖٗ-ٕ٘:ٜٕسفر تكويش )بق عدس مَ  ش أخيو بِ  ةيعقوب النبو  يويشتر  ، (ٕٚاالصحاح

أف ال حػػم  يبػػدوو ىكػػذا حتػػب تصػػل إلػػب  بػػق عػػدس  ةرخيصػػ ةوالنبػػو  ةسػػالر وأنػػا أسػػأؿ ىػػل ال
 .سبحاف اهلل .. ى عندناذ ثل ال يعندىم كاف سعره  ال

  ىالعظم ةالكبرى والمصٌب ةمفاجؤالو -44

  (ٚ:ٖٗلوقا )،  (ٔٔ:ٜٔ تب )نجيل إ ييذكر الكتاب ا   
  .تتأكد بنفسك يأقرأ ك «.مر يحب أصدقاء سوءيب خَ ر  أف المسي  وَ »
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ىػذا بمػاذا سػيكوف  ابنتػك رأيػتهم يشػربوف الخمػر بعػد أف قػرأو قل لب باهلل ع يك لو أف أبنػك أو ا
 تركوا ىذه الفواحشوا سبلـعودوا إلب امرة اإل.. حشاء  يأ ر بالفَ جوابك ع يهم ىل تظش أف اهلل

 قاؿ اهلل تبارؾ وتعالب ايها  . الخمر الذي
 ِسُر َواَْلَْنَصاُب َواَْلَْزََّلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل ٌْ َما اْلَذْمُر َواْلَم ٌَن آََمُنوا إِنَّ َِ َ ا الَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َطاِن ََّاْجَتِنُبوهُ لََعلَّكُ  ٌْ  ٜٓالمائدة:     ْم ُتْفلُِحونَ الشَّ
 ٖٕٓٓرواه  سػ م .«كل  سكر خمر وكل خمر حػراـ » :ص ب اهلل ع يو وس م رسوؿ اهللوقاؿ 

. 
 
ً  المبحث ال  َّان

 ةَّااح ٌةر سوء أذًلق ومشاهد جنس ِ ظْ ٌُ : الكتاب  
 
 -: ع ق ع يو أصبلً سأذكر لك المتوف والكبلـ بدوف تع يق ألف  ثل ىذا ال يُ  -أ

 4:5وشع هسفر  -4
 .«زنى وأوالد زنا ةمرأاذهب خذ لنفسك اوشع قال له ه أول ما كلم الرب»
 
 4: 6وشع هسفر  -5
سررايٌل إ ًن رلررب لب  ا ةكمحب ةصاحب وزانٌ ةحبٌب ةأمراحبب أذهب ا ًوشع .. وقال الرب لهقال  » 
» 
  6-4: 5وشع هسفر  -6

هرا عرن وجههرا وفسرقها زنا ا لتعرزلوأنا لست زوجه ًمرأتاأمكم ألنها لٌست  اكموحاوشع هقال  »
 « ها عرٌانا  جردأيال من بٌن ثدٌها ل

 8-7: 6سفر نا حوم  - 7
ررال صرراحبه السررحر البايعرره أممررمررن أجررل زنررا الزانٌرره الحسررنه الج . ٌقررول الرررب » ا بزناهررا وقبايررل م 
  ..رها حبس
 «.عورتك والممالٌك خزٌك مم األ وأرى ل الرب أكشف أذٌالك إلى فوق وجهكٌقو
 4٩-6:49سفر أشعٌاء  -8

بعٌررونهن ٌخشخشررن  ألعنرراق وغررامزاتاصررهٌون ٌمشررٌن ممرردودات  وقررال الرررب مررن أجررل بنررات »
 «.الرب عوراتهن يبؤرجلهن ٌعر

 44: 45سفر صمويٌل الثانى  - 9
 ًسرايك فرلقرٌبرك فٌطرطجع مرع ن عطرٌهنأخرذ نسرايك وآبٌترك و ًفر , قال الرب أقٌم علٌرك الشرر »

 . «عٌن الشمس
 54-56:4 حزقٌال -٩

تزغزغت  ت ثدٌٌهما وهناكدغهما وهناك دوغصبا ًزنتا بمصر ف ةحدابنتا أم وا اكان : الرب قال »
را مصرر  مرن ولم تترك زناها .. امراتهذعترايب  وزغزغروا ترايرب  هاألنهرم طراجعوها فرى صرباأٌط 

 مقهوعشرقت معشرو برؤر  مصررزناها بذكرها التً زنرت .. وأكثرت  عذرتها وسكبوا علٌها زناهم
ً  هم كٌ  ن الذٌن لحمهم كلحم الحمٌر وم   ن  المصررٌٌن ترايبرك  ةبزغزغر صباك ةرذٌل وافتقدت  ، الخٌل  م 

 «صباك  يألجل ثد
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    49 -43: 4سفر نشٌد االنشاد  -1

ٌ   ًً لب  بٌح   رالم   ة.. صر  ٌك  ما أجمل خد  »  ةهاأنرت جمٌلر ًا حبٌبترٌر ةهاأنت جمٌلر .. بٌتٌ   ً  بٌن ثد
 «خطرأرٌرنا سحلو  ًٌا حبٌبت ةهاأنت جمٌل .. انتمعٌناك حما

   8-6:4نشٌد االنشاد  -9
 ًفرر ةالمدٌنرر ًف فررأقرروم وأطررو إنررً فمررا وجدترره ًبررت مررن تحبرره نفسررلط ًاللٌررل علررى فراشرر ًفرر »

ة المدٌنر ًس الطايف فرالح ًن د  طلبته فما وجدته وج   ًمن تحبه نفس الشوارع أطلب ًاألسواق وف
سركته ولرم فؤم ًه نفسرتهم إال قلرٌال حترى وجردت مرن تحبرفمرا جراوز ًه نفسٌتم من تحبأقلت لهم أر

 « ٌب حتى ٌشاءفال تنبهن الحب..  ًمن حبلت ب ةوحجر ًه بٌت أملت  أرخه حتى أدخ  
 ٩-7:4نشٌد االنشاد  - 43
, شرعرك كقطٌرع معرز ,  تران مرن تحرت نقابركعٌنراك حمام ةنرت جمٌلرأها ًجمٌلرة ٌرا حبٌبتر نت  أها» 

 .و فمك حلو, كسلكة من الكرمز  شفتاكالجزايز ..  أسنانك كقطٌع
ٌرا حبٌبترً  هثدٌاك كخشفتً ظبٌرة .. كلرك جمٌلر, عنقك كبرج داود  , خدك كفلقة رمانة تحت نقابك 

  . «لٌس فٌك عٌبة 
   9-٩:4نشٌد اإلنشاد  -44

.. بطنرك   ة.. سررتك كرؤس مردور ًلٌن ٌا بنت الكرٌم ..دواير فخذٌك مثرل الحلرماأجمل رجلٌك بالنع»
مرا  لبنران كبررج نفركأ.. قاك كرالبرعٌنر.. ةبٌظ ًتإامفتٌن ش  دٌاك كخ  ـ  وث .. نوس  جة بالس  ٌ  س  صبرة م  

صرعد أكرؤنً قلرت بالنخلة وثدٌاك بالعناقٌد  ةقامتك هذه شبٌ أجملك وما أحالكً أٌتها الحبٌبة باللذات
 .«مرنكك كؤجود الخ  وح   فك كالتفاحنأحة ايور وتكون ثدٌاكً كعناقٌد الكرم دهاٌمسك بعناقأالنخلة و

 7-4:1نشٌد اإلنشاد  -45
دخرل برك بٌرت أقرودك وأو ًزوننرخقبلرك وال ٌأالخرارج و ًجدك فرؤف ًمأ يالراطع ثد ًخ لؤلٌتك ك»
وٌمٌنره  ً.. شرماله تحرت رأسر ًمرن سرالف رمران ةالممزوجر لخمررسرقٌك مرن اؤف ًلمنع  ت   ًوه ًمأ

 «.حتى ٌشاء الحبٌب ال تنبهنتٌقظن و لفكن أالح  أ   ًتعانقن
 
   1: 1 نشٌد االنشاد -46
 «ٌوم تخطب فً خت صغٌرة لٌس لها ثدٌان فماذا نصنع ألختناألنا  »
 67-49:48سفرحزقٌال -47
علرى كرل عرابر فكران لره  زناك   و سكبت   على اسمك   و زنٌت   ك  على جمال   اتكلت  فالرب ٌقول السٌد  »
 ور ــــــــــذكور ـــــــ  ص لنفسك   عت  صنو علٌها زنٌت   و لنفسك   وصنعت   من ثٌابك   خذت  أو 

مصررالغالظ  ًمرع جٌرانرك بنر و زنٌرت   زنراك   كثررت  ألكل عابر و رجلٌك   و فرجت  .. 58..هاب و زنٌت  
 كرل محبٌرك   أعطٌرت  فقرد  أنرت  أمرا  ةٌعطرون هدٌر ًلكل الزوان..66 ..إلغاظتً  زناك   ًف اللحم وزدت  

 ذ لرم ٌرزن  إ زنراك   ًفر نساءلا ةعكس عاد وصار فٌك   جانب للزنا بك  من كل  ورشٌتهم لٌؤتوك   ك  هداٌا
 .«بالعكس فصرت   تعطى لك   ةأجر وال ةأجر تعطٌن   ت  نأبل  ورايك  

ق على الزانٌة وغطب ألنها ال تؤخذ أجرة على زناهرا برل هرً الترً انظر إلى الكتاب المقدس وهو مشف 
  عون .تعطً فعاتبها على ذلك . وإنا هلل وإنا إلٌه راج

 55-٩:٩مثال أسفر  -48
 ة  مرأاب ر ذاإطرٌرق بٌتهرا .. و ًا فرالشرارع وصراعد   ًفر اعابر   الفهما عدٌم م  بٌن البنٌن غال حظت  ال»

ً  ذبرايح السرالمة الٌروم أوفٌرت  نرذوري فلرذلك وقالت له ) لته  مسكته وقب  ؤف ة  ٌزان  ي  ز ًف استقبلته   عل
ر ًفراش عطرت  ..يسرٌر الدٌباج فرشت  ب للقايك  ألطلب وجهك حتى أجدك   خرجت    ة  رفروق  عرود  و ر  بم 
ر ةٌردعب طرٌرق ًن الرجرل لرٌس بالبٌرت ذهرب فربالحرب أل ذ  لى الصباح نتلرذإا ود    نرتو   م  هل    ة  ر  أخرذ ص 

ذهب ورايها لوقته  ته  ح  و  ملث شفتٌها ط  بفنونها  ةوته بكثرغأ (لى بٌتهإ ًتؤٌ وم الهاللوٌفطة بٌده 
 .«أو كالغبً إلى قٌد القصاصذبح ال لىإكثور ٌذهب 
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 والعاىرات وورب يال ع ب الزوانإوكأف الكتاب ال يتحدث  ,ريف ىناؾ الكثير و الكثأم ع ا 
 يوأنا أسألك أيش ىذا  ش الذم يحر تو تح يل أو أ  يو نه وإ ا أ ر ة وعظوكبلـ اهلل إ ا  الخمر!

 الجػواب بػالمب  ال ألف ىػذا الكػبلـ ال  ؟ ذا الكػبلـىػ بنػك أو ابنتػكارأ قػي أف ؾَ ر  سُ ىل يَ و ؟  وُ قرأتَ 
سػبحانو . بلـ لرب العالميش كال ىذا اف تنسبو أعش  ا بلً  األخبلؽ سوءعنو  ؼَ رِ جل عُ ر إال يقولو 

إف كنت تقػرأ  - ىذا الكتاب يهاتقرأ ا يالت ةحظ لب الإو .  اكبيرً   او   ُ عُ  الظالموف قوؿيما وتعالب ع
أف لهػذا حتػب  ا بػررً  ةال تجػد الكنيسػو  -ة ال تدعك تقرأ ىذا الكػبلـ ألف  ش المع ـو أف الكنيس

رتفعػت عنػدىم ا وؿ ىذا الكتاب والحظر ع يو ألف نسبة الزنػبأوربا  نعت تدا يبعم الكنائن ا
ال ،و الػداخل  يلخػارج واػا يم النصػارى اػكما قالها بعػ  يالجنسىذا الكتاب  يا ةالقراء بسبب

 النصارى.  ش ةعا ال تخادع ةزاؿ الكنيست
اػػب نشػػيد  وااف جع ػػ ب ػػو ميشالكػػبلـ  مػػا يزيػػدالاف وضػػعوا تفسػػيرا لهػػذا  و مػػا ي ػػحك الثك ػػب

االنشػػاد اف العػػرين والعػػروس ىػػػو اهلل والػػنفن البشػػرية والثػػدييش العهػػػد الجديػػد والعهػػد القػػػديم 
ال سػػػاف والق ػػػم عػػػش ذكػػػره  فأدرى كيػػػف يفسػػػروف القػػػببلت واالح ػػػاف والكػػػبلـ الػػػذى يعػػػ وال

 جب كيف يدخل ىذا عقوؿ بشر.واالع
 ألين أيها المس موف ترجعوف الب التفسير عند ا تريدوف  عراػة   ٌقولون والذى ي حك أكثر

 ك مة ونحش اي ا نفعل ذلك.
 : أيهػػا الجاىػػل االحمػػق اف تفسػػير القػػرأف لػػو أصػػوؿ تتبػػ   العبيػػرع ػػب  روىػػل يقػػاس البعػػ أقررول

  .ولين يؤخذ  ش  رتزقو  ث ك
 القرأف بالقرأف نفسو.أوال : تفسير 

 ثانيا : تفسير القرأف باالحاديث. 
 ثالثا : تفسير القرأف بقوؿ الصحابب ألنو ع يو أنزؿ.

 رابعا : بال غة النو بها أنزؿ. 
اأيش أنت  ش ىذا يا  سػكيش يػا  ػش تفسػر صػدر المػرأة بالعهػد الجديػد والقػديم  ػش أيػش ىػذا 

 التفسير أو اب أى لغة.
 ف عظيمىذا بهتا يسبحانك رب
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 َّالث  البحث ال
 المقدسالكتاب  ً: صفات الرب َّ 

 
ف نعػرض أوقبػل الكتػاب المزعػـو  يا ةتعبده الكنيس يفات الذف بعم  صِ سنسرد إليك اآل

.  مسػي نها صورة الأيقولوف  يالت ةعش ىذه الصور  ةعش الصفات أريدؾ أف تسأؿ الكنيس الكبلـ
 :ييقوؿ ا لمقدسلهم كيف والكتاب ا قل، الرد سيكوف ىذا ربك   ؟لهم  ش ىذاسأإ

ولبل انػػة الع ميػػة اف ىػػذا الػػنص قػػد .«ره بػػحػػد قػػط والمسػػي  خأاهلل لػػم يػػره »  ٔ:ٛحنػػا يو  كتػػاب
 .  حذؼ  ش المبعة الجديدة وال عجب اهذا ا ر  ع ـو

اػػي نفػػن الجػػواب  ؟عراػػونوالسػػؤاؿ كيػػف ..  اػػي الػػدنيا أحػػد يػػراه فأأف اهلل يسػػتحيل  بمعنػػب
 وف الناس لعبادتػوعُ دْ ويَ   معش ربه وفخبر ي ذيشال مف الرسل ىأل « لمسي  خبرهوا »..  صحاحاإل

 .المسي لوىية أعش بمبلف  ف واء اهللإ أخرى  ناظرة يا يسيأتلكش ىذا ع م الناس باهلل و وىم أ

 :  ن مع الصفات واآل

 :   اهلل لين لها  ثيل وال وبيو اتِ فَ ف صِ أ ش المع ـو 

        «الصنم يسبكو الصان   بو ي وبو تعادلوفأو  اهلل تشبهوفابمش » ٛٔ : ٓٗ ءوعياإسفر 

  .«خر ولين  ث يآ نا اهلل ولينأني أل» ٜ :ٙٗوعياء إفر س

 
 
 -الرب:قدس صف الكنٌسة وكٌف ٌصف الكتاب الملننظر كٌف ت   تعال  

 تمهيرىػايػاـ أولمػا تمػت  .. يسػوع يَ م  ُسػ يالصػب تنواخياـ ليأولما تمت ثمانية  » 55 : 5لوقا  -4
».      

يهػا دـ سػيكوف ع   بعػاً  و ػألو المختوف الذي قمعوا  نو قمعػة  ػش ذكػره و  ا رأيك اي ىذا اإل
 :المصيبة العظمب قرأابل  ؟ ىل ت حك  عي ٓٓالنفاس 
تكػػوف  وولػػدت ذكػػراً  ةذا أقب ػػت المػػرأإوسػػب قػػائبل :  ُ  ك ػػم الػػرب   » 9-4:45الالوٌررٌن سررفر 

 .«سبوعيش أتكوف نجسة  نثبأف ولدت إسبعة أياـ و  ةسنج

وقعػػتم اػػي وػػر  ! بالتػػالي ؟ الكتػػاب المقػػدس جعػػل ) ػػريم ع يهػػا السػػبلـ( نجسػػةيػػت ىػػذا العػػارأرأ
ف )الحكػػم يػػدور  ػػ  ع تػػو( اػػإذا كانػػت أل نجػػن ع يػػو السػػبلـ جع ػػتم المسػػي  أعمػػالكم بػػأنكم

 ونا كذلكحاوا هلل أف يكو  ...ة تكوف نجسة و ىو المولود   نجسة بسبب الوالدة اكذلك العِ 
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ا ب  َِ قُولُهوَن إَِّلَّ َكه ٌَ ِِ ِمْن ِعْلم  َوََّل ِِلََباِاِ ْم َكُبَرْت َكلَِمة  َتْذُرُج ِمْن أََّْهَواِهِ ْم إِْن        َما لَُ ْم ِب

 ٘سوره الكهف :
ف اي القرآعز وجل  ربنا ماالذي قاؿ ايهوأ و   ل مسي  ع يو السبلـ اضِ الفَ  لب ىذا السب  إنظر ا

  : الكريم
 َِم إ ٌَ ُِ اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْر ُِ اْسُم ٌَُبشُِّرِك ِبَكلَِمة  ِمْن  َ ُم إِنَّ َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ َْ َقالَِت اْلَمًَلِاَكُة 

ِبٌنَ  ا َواِْلَِذَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ ٌَ ْن ا ًَِّ الدُّ  ٘ٗآؿ عمراف:   َوِجٌ  
 

  : حق مرٌم ًوقال تبارك وتعالى ف

 ََقالَِت اْلم َْ َ اْصَطَفاِك َوَط ََّرِك َواْصَطَفاِك َعلَى ِنَساِء اْلَعالَِمٌَن * َوإِ ُم إِنَّ َّللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ ًَلِاَكُة 

اِكِعٌَن  ُم اْقُنتًِ لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ ٌَ ا َمْر ٌَ     :ٕٗآؿ عمراف – ٖٗ

بلث ثَػ الإسػاء ل  ػش الن  ُمػكْ يػر ولػم يَ جػاؿ كثالر   ػش  لَ ُمػكَ  »  صػ ب اهلل ع يػو وسػ م قاؿ رسوؿ اهلل
 . تفق ع يو «وذكر  نهم  ريم بنت عمراف 

ثػدييش الحم ك و  يالذ  وبب ل بمش لو راعت ا رأة صوتها  ش الجم  وقالت » 5٩:44لوقا  -5
 ؟!لو الرضي  ا رأيك اي ىذا اإل « ماتهُ عْ ضَ ال ذيش رَ 

 ؟يوكل  ش كسب يدأيلو إاي  ا رأيك  «لين ىذا ىو النجار بش  ريمأ» 6:9رقس م -6

 :ي ى ة ت اي ىذا العدد ستجد ااضحلو تأ   و  «لين ىذا ابش النجارأ » 88:46متى 
وف ر  ِقػػاكيػػف تُ  بمػػريم يقولػػوف يوسػػف النجػػار زنػػا بػػش زنػػب ألنهػػم ا نػػوأيثبتػػوف قػػوؿ اليهػػود نهػػم إ

 . - ذبيشاكاهلل ع ب ال ةُ لعنَ  - ؟ىذا

  يالمشػػ لػػو يتعػػب  ػػشإ ي ػػا رأيػػك اػػ« اج ػػن ع يػػو  اًشػػحسػػوع جَ د يوَجػػ »48-47:46ٌوحنررا  -ٗ
 . -ياليت القـو يعق وف  -ا حشً ايركب جَ 

يب خمػػر ر  إنسػػاف أكػػوؿ وَوػػذا و ىػػ رب ايقولػػوفْشػػأكػػل ويَ نسػػاف يَ ابػػش اإل ءجػػا »49:44 ىمترر -8
  وء؟صدقاء السأل حب  يورجِ مُ لو الخَ اإلىذا  ي ا رأيك ا « همايش والخُ ار ش  ل عَ  بٌ حِ  ُ 

هػر ش ذلػك وأوػرؼ  ػش  ْ أَ  ع يػو السػبلـ اػإف المسػي  عيسػب بػش  ػريم -ع ب الظػالميش لعنة اهلل 
  عش كل ذلك. هٌ ز  نػَ اهو  ُ  ةو اهلل بالرسالأكر َ  .رسوؿ يٌ بتنسبوا إليو ىذه األكاذيب وىو نَ  أف

 يوكػػاف يصػػ  بلءٍ َخػػ وضػػ   بلػػإرج و  ػػب قػػاـ وَخػػ جػػداً  اً الصػػباح بػػاكر  يواػػ » 68:4مرررقس  -9
إذا   ةريػدؾ أف تسػأؿ نفسػك والكنيسػأو  ؟ةالعبػاد اػيص خِ ػو المُ لػذا اإلىػ ياػ  ا رأيػك «ىناؾ
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كػاف ال ف المسػي   أتبػيش  ةثيػر قب تػو وىنػاؾ  واضػ  ك تلب  ش كانػإو  يلو ا مش كاف يص كاف إ
 وقتها . اي ف واء اهللإسنذكرىا حد يعبد إال اهلل الواحد األ

 الػدرىميش ُ َع  ُمكػم أ ا يػواي ارس وقالو لب بمإتقدـ الذيش يأخذوف الدرىميش  » 57: 4٩ تىم -٩
   .ةيدا  ال ريب يلو المخ ص الذاإلىذا  ييك ا ا رأ «ب ب اقالو  ..

عػديم كيف تعبد إلًو  « ِديشُ . كما أسم  أُ اوياً  يأف أاعل  ش نفس رأنا ال أقد »٘:ٖٓيوحنا  -ٛ
ًرا اهػو كمػا فًعػا وال َضػاهػو  ػا ع يػو إال الػببلغ ال يم ػك ن . يعميو إذ أف ااقد الش  ال ةالقدر 

                يُديش بمعنب يُػبَػ  غ .سم  قاؿ كما يَ 

 يالػذيش اػ ةلمبلئكػهػا أحػد وال اب ع ػمابل يَ  ةا ذلك اليـو وت ك الساعوأ  » ٖٔ:ٕٖ رقن  -ٜ
وى اوسػ ةال يع ػم  تػب تقػـو القيا ػ يو الػذلىذا اإل ييك اأ ا ر  «ب ال اآلإبش السماء وال  اإل

 هبمػاؿ ىػذإ ياػ جػداً  يبػل إف ىػذا االصػحاح كػاا أنػو ال يع مهػا .. ةالمخ وقػ ةكػمبلئنفسو بال
لكػػػاف  م عهػػ إذ لػػو كػػاف  تحػػداً ( قػػانيم ألا تحػػادإب) تسػػمب  يالتػػ ةالفاسػػد ةنصػػرانيال ةالعقيػػد
 .ع مها 

يػد عانظػر وػجرة تػيش  ػش ب. جػاع انيػالغػد لمػا خػرج  ػش بيػت ع يواػ » 47-46:44مرقس  - 43
ألنػػو لػػم يكػػش وقػػت يجػػد ايهػػا وػػياا  لػػم إليهػػاا مػػا جاءو يجػػد ايهػػا وػػياا ع يهػػا ورؽ وجػػاء لع ػػ

  . «تيش

  ؟ ةال يعرؼ اصوؿ السن يلو الذىذا اإل ي ا رأيك ا
 .«لم بو أ ما ت ةاعم الم     عَ تػَ  » 1:5العبرانٌن  ةرسال -44
     ؟ يتع م  ش أخماءه يلو الذإلىذا ا ييك ارأ ا    

 .« مد  نوتيوحنا ليع إلب يسوع  ش الج يل إلب األردف جاء اذٍ حينَ  » 46 :6متى  -45

  ؟ وب  ش ذنوبوتُ يػَ  يلو الذاإلىذا  ي ا رأيك ا

 

 .« جاع أخيراً  ةً وأربعيش لي  ابعد  ا صاـ أربعيش نهاراً  » 5:7متى  -46
 . كفب ضبلالً ....جبأ  ؟ لوا مش كاف يصـو اإل ة ،الصياـ عباد ..وأنا أسأؿ

هػا أ لنػا أي  قػائ يش تنب ػ وه ُمػمَ خػريش لَ آو  هو ُمػكَ لَ و  ووجهػ ياػ او قُ صَ بَ  اذٍ حينَ  » 91 - 9٩: 59متى  -47
   «ك بَ رَ ضَ  المسي   ش
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 «.ونو مُ مِ  ْ وكانو يػَ  » 5-4:49ٌوحنا 
  !! و ال مم بإلهك  ش ال رب والسأدرؾ 

لػب إ سػيق ةكػاف يقػرأه اكػاف ىػذا  ثػل وػا  ي ػا اصػل الكتػاب الػذوأ»  65: 1أعمال الرسل  - 48
 . «ه ىكذا لم يفت  ااه ز  يجُ  يالذ صا ت أ اـ و ثل خروؼ ب الذ

ىػل  ؟!كأنػو خػروؼ .ـوف المسػي  ع يػو السػبلصػور تلب ىذا الحػد إ -  ب الكااريشلعنة اهلل ع
لمػػا  . اً تعبػػدوف خرواػػ ةذف أنػػت والكنيسػػإ .لهػػاً إه تجع ػو  أف شعػػ ا ػػبلً  كػػريمٍ   ىػذا ي يػػق برسػػوؿٍ 

  ؟ ضب بهذا الهوافتر 

 لمػػا يلهػػإ يلهػػصػػرخ يسػػوع بصػػوت عظػػيم قػػائبل إ ةتاسػػعال ةالسػػاع يواػػ » 67:48مرررقس  -49
  !؟لو ا مش وع ب  ش ينادىإذا كاف إ؟ يستغيث  يىذا اإللو الذ يا يك ا رأ «ي تنترك
 يىػػذا اإللػػو الػػذ ييػػك اػػأ ػػا ر  « اصػػرخ بصػػوت عظػػيم وأسػػ م الػػروح » 6٩ : 48مرررقس  –4٩

 .قتر  اػَ  يى وىا ،فريم كَ انِ قَ األاؿ بتفريق تقوؿ  ش ق ةسوالكني .وم روحَ س ِ يحت ر ولمش يُ 
 .«أي ها األِحب اء  ارو واسكَ  او بُ رَ صحاب واوْ ها األ وا أي  كُ   » 4:8نشاد سفر اإل –41 

نػػػك أمي  أـ تُ لػػػب وػػػرب الخمػػػر أنػػػت وزوجتػػػك وأوالدؾ ىػػػل َسػػػإلهػػػك يػػػدعوؾ إ؟  ػػػا رأيػػػك 
اع هػػػا المسػػػي  ع يػػػو  ةأوؿ  عجػػػز أف يقػػػوؿ  قػػػدسبػػػل إف الكتػػػاب الم .. ال. ربػػػك يتعصػػػسَ 

                ف:آالقر  يواهلل يقوؿ ا !خمر بار ي ناس ىالسبلـ ل

 ِسُر َواَْلَْنَصاُب َواَْلَْزََّلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل ٌْ َما اْلَذْمُر َواْلَم ٌَن آََمُنوا إِنَّ َِ َ ا الَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
َطاِن ََّاْجَتِنُبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  ٌْ   ٜٓة: المائد   الشَّ

 «.رمخال  عيط  ش كجبارٍ   ظ الرب كنائمٍ تيقَ ااسْ  » 98:٩1  سفر مزامٌر - 49
 ن ىػػذا الكتػػاب الػػذينػػو سػػكير ألػػيأتصػػفوا رب العػػالميش  فألػػب إىػػذا وصػػل بكػػم الكفػػر إلػػب 

والدؾ وبناتػػك ع ػػب تحػػريم الخمػػر وىػػو  ع ػػـو عنػػد نػػك  ي ػػة حياتػػك تربػػي أإا ؟ تتشػػرؼ بػػو
 .بولهك نفسو يأ رؾ إف أم تجد ث أنو حراـ الكبير والصغير 

 

ووػعر  ..اػي عبػر النهػر ةر سػتأجَ  ُ  باي ذلك اليـو يح ػق السػيد بموسػ » 53:٩سفر اشعٌاء  -53
 .«ي ا أ يش وينزع ال حية الرج
و ولحيتػػو بمػػوس  سػػتأجر ولػػين حتػػب يػػيػػك اػػي ىػػذا الػػرب الػػذي يح ػػق رأسػػو ووػػعر رج أ ػػا ر 
 ؟ عبدهاهل ىذا  ا تَ .  واتَ حَ خذه  ش الجيراف وِ أف يكوف أ ش الممكش و    كو
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ربػػاب نػػو رب األيغ ػػبهم أل روؼُ بوف الخػػروؼ والَخػػارِ حَ ىػػؤالء سػػيُ » 47:4٩سررفر رإٌررا ٌوحنررا  -54
  «الم وؾ و  ك

 ينسػم ذاوبمػا ة ؟نعجػ-ا ابَػالبَ  يك خروؼ ابماذا نسػمب  إذا كاف رَ ؟! بلـ ىذا الكَ  ي ا رأيك ا
 .ب أعمبعص  كفاؾ تَ   ؟ ةالكنيس

 صػار جسػداً  ةاهلل والك مػ ة.. وكػاف الك مػ ةالبػدء كػاف الك مػ يواػ » 1 -7:46ع سفر هوشر -55
   .نظر  اذا قيل ع ب كل إنسافانساف بيننا إعنب أنو صار ي «وحل بيننا 

 ة   الر م  ش وجود نصوص كثيػر  ؟ ىل ىذا ي يق باهلل « نساف ر واإل » 1:  58ٌوب أسفر  -56
  .«ايندـ  نسافإبش انساف ايكذب وال إلين اهلل  » 49:56 سفر عدد ثل  إللوا تجسد  يتنف

 أنػاو  يتقت ػون أف تم بػوفف كم اآلولكػن   » 73:1ٌوحنرا  انسػانً إأ ا عيسب ع يو السبلـ اقد كاف 
 .«سمعو  ش اهلل يك مكم بالحق الذ قد نسافإ

ال رسػػوؿ  ػػش عنػػد اهلل وىػػذه ع يػػو السػػبلـ  ػػا ىػػو إالمسػػي  أف  ياػػ يوػػاا يىػػذا كػػااأف  أظػػش
 ادرو أصػػك هػػا و   ةنج تػػرا عنػػد ا أسػػ مت الكنيسػػإ ينج يكيػػوف اػػاإل ةعراهػػا القساوسػػ ةيقػػقِ حَ ال

نو إلو ألنو أالمسي   يعتقدوا ايال ي ـز لنصارى اليـو أف  » : اقالو  داي ي نيوز ةج   يا  قاال
 .«لب ربكإكش  عهم وارج    « دليل ع ب ذلك ال
  عػوف ألج نػا ألنػو  كتػوب  ةلعنػصػار  ذإوس النػا  ةاتدانا  ػش لعنػاالمسي   »46:6 ةطٌغال -57

 .« ةق ع ب خشب   كل  ش عُ 
ولػػػب وبػػػولن ىػػػذا صػػػاحب اليػػػد األ ؟  عػػػوف بػػػولن وىػػػو يسػػػب المسػػػي  بأنػػػو ي ػػػا رأيػػػك اػػػ 
 أخرى. اي  ناظرة إف واء اهللكما سأبيش  ةاساد المسيحيإ يا ةخير األو 
 الػرب كباركػي ال تقػرض بربػا لػيألخيػك ض بربػا ولكػش قػرِ تُ ي لؤلجنبػ » 53: 56 ةسفر التثنٌر -58
  . لو يحم ع ب الرباإ ي ا رأيك ا «لهك إ

 َلََعلَُّكهْم ُتْفلُِحهون َ قُهوا َّللاَّ َبا أَْاَعاَّ ا ُمَاهاَعَفة  َواتَّ ٌَن آََمُنوا ََّل َتؤُْكلُوا الرِّ َِ َ ا الَّ ٌُّ ا أَ ٌَ    آل
                           ٣ٓٔعمران: 

وات  ش اسػتماع أف يقبػل اسملصياف خصوا أنفسهم ألجل   كوت ايوجد خ»  4:56 ةتثنٌ -59
نػا أسػأؿ  ػا بػاؿ أو  ؟نفسػك ىػل سػتفعل  صػيخت ع يك أفةذا أردت الجنػإيػك أ ػا ر  « ا يقبل
 ة؟وات والخصياالسم
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 « أصػن  نحيبًػا كبنػات ا وعريانػاحاايًػ يأ شأنوح وأولوؿ  ش أجل ذلك  » ٔ:ٛسفر  يخا  -ٕٚ
. 

 . - يش رودؾأيارجل  -لنساء  لهك وىو يولوؿ كاإأدرؾ 

الػػذي اػػي أقصػػب تػػرع ر ل ػػذباب ف  َصػػف الػػرب يُ أذلػػك اليػػـو  ياػػيكػػوف  و»  ٚ:ٛٔ اءأوػػعي -ٕٛ
 يت ربك وىو يصفر.أأر ،  « صر 

 
 كتػاب اػي  ىػل ىػذه صػفات ؟ ىل ىذه صفات ت يػق بجػبلؿ اهلل  يوإلب ىنا أسأؿ كل نصران

كتبػػت   يأنػػك أنػػت الػػذ ا ػػو؟  صا التنقػػي.. ىػػل اهلل يسػػب نفسػػو وي ػػ  نفسػػو بهػػذاهلل أنزلػػو 
وىػذا الكتػاب لػين  . حسش صفات ايك أألين كنت تقدـ أا ل و  عش نفسك ا الكتابذى

ف ىػػذا الكتػػاب أ ةس الكنيسػػرِ خػػيُ  يش لػػك بالػػدليل القػػا   الػػذي  بػَ أُ كمػػا َسػػكتابػػو ولػػين كبل ػػو  
 ؿالجػػبلف اهلل عػز وجػل لػو صػفات الكمػاؿ وصػفات الجمػاؿ وصػفات إلػين  ػش كػبلـ اهلل اػ

أاعالػو ذو  ياػ حػدٌ أصػفاتو  ي ذاتو أحٌد اػيا حدٌ أ يماث و أحد اهوأحد وال  وُ هُ شبِ سبحانو ال يُ 
عػش كػل  هُ ز  نػَ مُ اهو القدوس ال اكبيرً ا  وؿ الظالموف ع وً قُ نو وتعالب عما يػَ كراـ سبحاالجبلؿ واإل 

  .نقص
 ِب ٌْ َِ إَِّلَّ ُهَو َعالُِم اْلَغ ي ََّل إِلَ َِ ُ الَّ ي ُهَو َّللاَّ َِ ُ الَّ ِحٌُم * ُهَو َّللاَّ ْحَمُن الرَّ َ اَدِة ُهَو الرَّ َوالشَّ

اُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبحَ  ِمُن اْلَعِزٌُز اْلَجبَّ ٌْ ًَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَ  وُس السَّ َِ إَِّلَّ ُهَو اْلَملُِك اْلقُدُّ اَن ََّل إِلَ
ُ اْلَذالُِق اْلَبارِ  ٌُْشِرُكوَن * ُهَو َّللاَّ ا  ِ َعمَّ ُِ َما َّللاَّ ُح لَ ٌَُسبِّ ُِ اَْلَْسَماُء اْلُحْسَنى  ُر لَ ُئ اْلُمَصوِّ

َماَواِت َواَْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ   .ٕٗ - ٕٕالحشر:    ًَِّ السَّ
 

  بمنػػتجع كػػم  سػػ ميش  يػػر ضػػاليش وال   ػػ يش و  يلجميػػ  المسػػ ميش اوػػكروا ربكػػم الػػذ قػػوؿأ
  ل ناس

 .(من األمر شئ ًلٌس ل) ةليو وإياؾ وك مأنت ايو وادعوىم إ يالخير الذ
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 رابعالمبحث ال

 :جٌلانسب المسٌح فى األن
 

وػػك أف ىػػذا الكػػبلـ  ا بغيػػراألناجيػػل تتأكػػد تماً ػػ ياػػ لػػب نسػػب المسػػي إ ةٍ واحػػد ةٍ نظػػر بع ػػم أف ا
 اً بػيىر ق ػاً  تب ولوقػا ويسػبباف تنا كتاب ايف لنسب المسي  آاهناؾ خم، و   يلين  ش اهلل ا

لػش يجػدوا ، واع ػم أف  و اوال يجدوف لها جوابً  ، اوؽ حيرتهم ةً ع ماء الكتاب المقدس حير  ازاد
 ع ب أف ىذا الكبلـ يستحيل أف يكػوف كػبلـ اهلل ةحاكم ةقا ع ةيدؿ دالل ثل ىذا وجود تعارض 

 ي :النص ا أويبد، 
  .« يظش يسوع كاف لو نحو ثبلثيش سنو وىو ع ب  ا أبتداولما  » 51-56 :6نجٌل لوقا إ
يػػتك م  يأف الػػذتؤكػػد لػػك وىػػي الػػنص  اىػػذ ياػػدت ور  يالتػػ( وىػػو ع ػػب  ػػا يظػػشة )حػػظ ك مػػال 
 يوأنػت  عػ، ف اهلل ال يقوؿ قوال ع ب سبيل الظش أل، ا كبلـ اهلل ولين قمعً ،  ةقص ينساف يحكإ

 و ػػػش، لػػػب اهلل إب نَسػػػ يُ الخمػػػأ  ػػػش البشػػػر والف و سػػػياف النِ ق ألم َػػػلػػػو الكمػػػاؿ المُ  أنػػػو سػػػبحانو
ش نػو ابػأقػولهم  كػد ل يهػودبدايتػو يوسػف النجػار  مػا يؤ  يجعل اػوض  النسب  يلذالمؤسف أف ا

 ة .زنب ع يهم لعائش اهلل المتتالي
 

 

 64-56: 6إنجٌل لوقا و، 49-4:4نجٌل متىإ ًف المسٌحلى إمن داود  : نسبال
 

 64-56: 6إنجٌل لوقا  النسب فً 49-4:4إنجٌل متى  ًالنسب ف

 )أخػػػػو ناثػػػػاف -ٔ رحبعاـ -ٕ س يماف -ٔ
 (س يماف

  تانو -ٕ
   يا -ٗ تافي  -ٖ أسا -ٗ آبيا -ٖ
 يوناف -ٙ  الياقيم  -٘  يوراـ -ٙ ظيوواا -٘
 يهوذا -ٛ يوسف -ٚ يوثاـ -ٛ عزيا -ٚ
 ألوى -ٓٔ ومعوف -ٜ حزقيا -ٓٔ أجاز -ٜ

 بور -ٕٔ  نثات -ٔٔ أ وف -ٕٔ بن  -ٔٔ
 يوسب -ٗٔ اليعاذر -ٖٔ                          بكينا  -ٗٔ يوويا -ٖٔ
ٔ٘-

  والتائيل
 الموداـ -ٙٔ عير -٘ٔ  زربابيل  -ٙٔ

 ادى -ٛٔ اوساـ -ٚٔ  الياقيم -ٛٔ أبيهود -ٚٔ
 نيزى -ٕٓ   كب -ٜٔ وفصاد -ٕٓ ورذعا -ٜٔ
 زربابل -ٕٕ والتيايل -ٕٔ يهودال-ٕٕ أخيم -ٕٔ
 يوحنا -ٕٗ ريسا -ٖٕ  يثاف -ٕٗ العاذر -ٖٕ



 

 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجواب الصحٌح لمن زعم ألوهٌة المسٌحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]19[ 
 

 64-56: 6إنجٌل لوقا  النسب فً 49-4:4إنجٌل متى  ًالنسب ف

ٕ٘- 
 بيعقو 

ٕٙ-
 المسي يوسف

 يوسف-ٕٙ يهوذا -ٕ٘
جػػػداً ٕٙتجػػد أف  تػػػب قػػد سػػػجل 

 ل مسي   ع يو السبلـ.
 ث ا -ٕٛ ومعب -ٕٚ
 حس ب -ٖٓ نجاى -ٜٕ
 عا وص-ٕٖ ناحـو -ٖٔ
 يوسف -ٖٗ  تاثيا -ٖٖ
   كب -ٖٙ ينا -ٖ٘
  تثات -ٖٛ آلوى-ٖٚ
-ٓٗ ىالب-ٜٖ

جػداً ل مسػي   ٓٗد سػجل تجد أف لوقا ق المسي يوسف
  ع يو السبلـ.

تجد أف النسػب اػي  تػب يصػل إلػب سػ يماف ابػش داود، ثػم تجػد النسػب اػي لوقػا إلػب ناثػاف أخػو 
 س يماف اما ىذا العبث ؟!

قػوؿ لػك نػا أوأ إف ق ت لوقا: إذف  تب كذب , وإف ق ت  تػب:  إذف لوقػا كػذب! ؟ هما تختاراأي  
 الكتاب ك و كذب لين  ش عند اهلل.

 

 !النسب يا ةنازُ  ٙ او ما يؤسف أف ي عو  إنك تجد أف األسبلؼ ال تتفق تما اً والعجب 
  .ة ار ىذه زانياثسفر تكويش  ٖٛقرأ ح ا   اراوزارح  ش ث صيهوذا ولد اار 

 . ٘ٔ-ٕ:ٔيوو   انظر ةزاني ةأ ر اب اراح ٘-ٔ تب   لد بوعز  ش راحابو  وفمس 

 .ٗ:٘سفر راعوث  انظر ةعوث ىذه زانيار  ٘-ٔ تب  وبيد  ش راعوثعبوعز ولد  و

 .ٙ:ٔ تب  ا يألور  ي ش الت داود الم ك ولد س يماف و

 .ٔٔي اإلصحاحئيل الثانو صماي   جاره ة رأاو دارت بيش داود  يالزنا الت ةقصقرأ ا
 ؟!ىل اهلل لو نسب ؟ بش اهلل ا وذا كنتم تقولوف أنإ  مسي ا أسأؿ لماذا وضعوا النسب لوأن
 .نسب  ريم  يت عوه اأف وف اكاف  مكش ر  صِ وإف كنتم تُ  
  ٕٗ: ٕلوقا   اصريحً لمريم وابنها  بكل وضوح أف لوقا ينسب الزنا العظمب ةوالمصيببل  
ولما كانت لو اثنتا عشرة سنة صعدوا  ص فعيد ال يلب أورو يم اإ ةيذىباف كل سنوكاف أبواه  » 

ِقػَي عنػد رجوعهمػا الصػبي  يسػوع اػي أوروػ يم و بَ إلب أورو يم كعادة العيد و بعد ا أكم وا األيػاـ 
يوسف و أ و لم يع ما و كانا يم بانو بػيش األقربػاء و المعػارؼ ولمػا لػم يجػداه رجعػا إلػب أوروػ يم 
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يم بانو و بعد ثبلثة أياـ وجداه اي الهيكل جالًسا اي وسط المع مػيش يسػمعهم و يسػألهم و كػل 
بنػا لمػاذا اع ػت  ي  نَ بصراه اندىشا وقالت لػو أ ػو يػابػُ أ ما االذيش سمعوه بُِهُتوا  ش اهمو و أجوبتو 

 .«ذا أبوؾ وإنا كنا نم بك   ىو؟ ىكذا 
بمعنػب أف  (أبػوؾ ذا ىػو)ما قالػت لػو لو ،  (ص فعيد ال يا ةأبواه يذىباف كل سن) ةالحظ ك م

 ك ! يثبت ذل لوف أف المسي  ابش زنا و ىا ىو كتاب النصارىالذيش يقو  لوقا يؤكد كبلـ اليهود

 

ا ب  َِ قُولُوَن إَِّلَّ َك ٌَ ِِ ِمْن ِعْلم  َوََّل ِِلََباِاِ ْم َكُبَرْت َكلَِمة  َتْذُرُج ِمْن أَََّْواِهِ ْم إِْن      َما لَُ ْم ِب

٘الكهف :
  ريم ع يها السبلـ  ش كل ىذه االاتراءاتإلب القرآف وىويُػبَػر ء انظر 

 َم ٌَ اَوِبُكْفِرِهْم َوَقْولِِ ْم َعَلى َمْر ا َعِظٌم   ٙ٘ٔالنساء:     ُبْ َتان 
 هههَرِك َواْصهههَطَفاِك َعلَهههى ِنَسهههاِء َ اْصهههَطَفاِك َوَط َّ ُم إِنَّ َّللاَّ ٌَ ههها َمهههْر ٌَ َْ َقالَهههِت اْلَمًَلِاَكهههُة  َوإِ

 ٖٗ - ٕٗراف: معؿ آ   اْلَعالَِمٌَن 
ر  ػش كتػب أكثػ  يالػذ ييهػودالو ش المعروؼ عند المػؤرخيش النصػارى أف لوقػا  ػش تبل يػذ بػولن 

لػم يجػدوا إال أف يقولػوا قػد  ةدلػاألهم بوإذا حاصػرت .ةعتراؼ الكنيسػانصف اإلنجيل بخػط يػده بػ
سػػػب والن ةالعظيمػػوىػػػذه الف ػػائ  اهلل بهػػذه األخمػػاء  يقػػػل لػػو وىػػل يػػػوح، ليػػو بهػػذاأوحػػب اهلل إ

ولػػش  ىػػذا ف  ػػش يبػػرراآل بلػػإاػػبل تجػد ؟ الكتػػاب ىػػذا  ي اػػيوبكػػل الػذ ب  ػػريمع ػػ ةوإثبػات التهمػػ
 امش ذا الذي يبرر ىذا العبث ؟  .تجد

  ٖٕ:  ٖلوقا    «( ٌظن)ع ب  ا كاف  ةيسوع كاف لو نحو ثبلثيش سن »وىل يوحب إليو 
 

 ظهر لدعوة االلهام للكتاب المقدسوهذه قاصمة ال
 

قصة فى االمور المتيقنة عندنا كما  بتاليف "اذاكان كثيرون قد اخذوا4-1\1لوقا -1
اذ تتبعت كل شئ  رايت انا ايضانذ البداءمعاينين وخداما للكلمة سلمها الينا الذين كانوا م

 من االول بتدقيق ان اكتب على التوالى اليك ايها العزيز ثاوفليس"
 :الحظ 

"فهذا واضح كالشمس لمن له ادنى عقل ان لوقا رايت انا ايضا ان اكتبان لوقا يقول "
 هو الذى يكتب ولم يقل الهمت او ان هذاوحى .

مل فى رسائل بولس خصوصاوالحوارين عموما يجد عشرات المواضع التى والمتا-2
 :د لهذه الرسائل بانهاشخصية ال عالقة لها بالوحى ومن ذلكتشه

 13رسالة يوحنا الثانية"يسلم عليك اوالد اختك"
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 يقول ويرسل يوحنا المزيد من السالمات الحبابه-3
حا وصحيحا سالم ان تكون ناج "غايس الحبيب الذى احبه بالحق ايها الحبيب اروم  

 14-1رسالةيوحنا الثالثة حباء باسما ئهم"لك يسلم عليك اال
 ذلك كثير منها وفى رسائل بولس مثل -4

ويسلم عليكم االخوة اجمعون سلموا  "تسلم عليكم كنائس اسيايسلم عليكم بريسكيال
 22-16/19كورنوثوس االولى "مقدسة بقبلة بعضكم على بعض

 .كون القبلة المقدسة بين رجال ونساءال ادرى كيف ت
 مشاعر بولس الحميمة لصديقه تيموثاس يقول-5

"اذكرك بالانقطاع فى طلباتى ليالو  نهارا مشتاقا ان اراك ذاكرا دموعك لكى امتلئ 
 فرحا"

 5-1/3رسالة تيموثاس الثانية 
 اليه يسجل بولس بعض رغباته الشخصية يذكر بها صديقه ان يحضره ثم -6

الرداء الذى تركته فى تراوس عند كابرس احضره متى جئت . والكتب ايضا "فيقول
السيما الرقوق .. سلم على ريسكاواكيال وبيت انيسفورس ارستس بقى فى كورنثيوس 

تيموثاس الثانية واما تروفيمس فتركته فى ميليتس مريضا .. بادر ان تجئ قبل الشتاء"
4/13-21 
اسلم عليكم فى الرب يسلم  اتب هذه الرسالة"انا تريتيوس ك 21-1/ 16رومية -7

 "عليكم غايس مضيفى ومضيف الكنيسة كلها 
 .هللا ومثل هذا كثير جدا فهل  من عاقل يقول ان هذا وحى من

" واما العذارى فليس عندى امر من الرب فيهن ولكننى بولس واختم هذا الهراء بقول
يصف كالمه بانه راى  فهل نصدق بولس الذى7/25كورنثيوس االولى"اعطى رايا

 شخصى ام نصدق النصارى الذين يقولون هذه العبارات انها وحى من هللا؟
ان ما يصدر عنه محض راى بشرى واجتهاد شخصى ال عالقة له  ويؤكد بولس
 :بالوحى فيقول

 ايضا"..اعطى رايا فى هذا"لست اقول على سبيل االمر بل باجتهاد
 12-8/8الثانية كورنثيوس

به بحسب الرب بل كانه فى غباوة  "الذى اتكلم به لست اتكلمويقول ايضا 
 17-11/16الثانية  كورنثيوس"

 11/1وقال ايضا "ليتكم تحتملون غباوتى قليال"كورنثيوس الثانية 
 فهل اوحى هللا اليه ان يصف نفسه بالغباء.

 15-15ويقول ايضا "لقد اجترات كثيرا فيما قلت ايها االخوة"رومية  
 تذر فيما اوحى به.فهل هللا يع
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 المبحث الخامس 
  مرأة فً الكتاب المقدسـال

 

ويقولػػوف ىػػذا ، ى ػػو أسػػبلـ و دوف لئلرُصػػو يػػرىم يَ سػػبلـ  ػػش المستشػػرقيش والع مػػانييش عػػداء اإلأ
 ,  نػو واسػبلـ ولػم تسػمعنػتم سػمعتم عػش اإلأقوؿ لهػم أاػ.  هػا حقهػاعمِ يُ  مولػ ةالمػرأ سبلـ ظ ماإل
الػديش سػبلـ ىػو اإلالصػبلة و السػبلـ ىػو أوؿ  ػش وضػ  حقػوؽ اإلنسػاف ،  ااإلسػبلـ ع يػو  ي  بِ نَ اػَ 

 ابنتًػػ لهػػم تدَ لِػػوُ ذا إكػػاف العػػرب قػػديًما .  ي ػػمش ل مػػرأة حقهػػا يالػػذالوحيػػد ع ػػب ظهػػر األرض 
 أي ولػين لهػا، ث رِ ال تَػ أةوكانت المر . لهم عار ةنها بالنسبألاي التراب  ى ها ويدانوىاأخذىا يأ
 .ب ىذا ك وسبلـ وىذ  وجاء اإل،  ش العبيد عندىم  ياه لمجتم ا يف اأو
 

             ف الكريمآالقر  يوقاؿ تبارؾ وتعالب ا
 َهُبوا َْ ا َوَّل َتْعُالُوُهنَّ لَِت َساَء َكْره  ِحلُّ لَُكْم أَْن َتِرَُّوا النِّ ٌَ ٌَن آََمُنوا َّل  َِ َ ا الَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ُتُموُهنَّ إَِّلَّ أَْن  ٌْ َنة  َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف ََّ ِْن ِبَبْعِض َما آََت ٌِّ ؤِْتٌَن ِبَفاِحَشة  ُمَب ٌَ
ا ا َكٌَِّر  ر  ٌْ ِِ َذ ٌَِّ ُ ْجَعَل َّللاَّ ٌَ ا َو ا  ٌْ  ٜٔالنساء:  َكِرْهُتُموُهنَّ َََّعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش

                                                   التر ذى رواه « اً استوصوا بالنساء خير  »وقاؿ رسوؿ اهلل *
و ػا  ةالصػبل ةالصػبل » كػاف يقػوؿ  بػل قبػل  وتػو  « اتقػوا اهلل اػب النسػاء » رسػوؿ اهلل وقاؿ *

 .ساء النبنو يوصينا ألب إ ةوار إ «م كُ يمانُ أ  كت 
 .خرآ عنها بخ قٍ  يَ ضِ رَ  اً ق ُ  نها خُ  هَ رِ بالمعروؼ اإف كَ    هاعايف أزوجتو ينص  الزوج ب وكاف 
 
 :ته اجمع زوصلى هللا علٌه وسلم  ًقف من معامالت النبموا

 الفجر  اذا ص ب ركعتي »ع يو وس مقالت كاف رسوؿ اهلل ص ب اهلل  رضي اهلل عنها ةعش عائش
                            رواه البخارى و س م .« ة ف ل صبلحدثنب وإال اضمج  حتب يؤذ  اإف كنت  ستقيظو 

  ى ػو أ ةِ هنَ  ِ  ييكوف ا كاف رسوؿ اهلل ص ب اهلل ع ي وس م »قالت  عنها ة رضي اهللعائشوعش
 رواه البخارى  «  ةلب الصبلإخرج  ةذا ح رت الصبلإا وثوب  ق  رَ و ويػُ ع َ نَ  فُ خصِ يَ 
 إال  وال خاد ػاً  أةً  ػر ا ا قػط والوػياً  ػا ضػرب رسػو ؿ اهلل صػ ب اهلل ع يػو وسػ م  » وعنها قالػت
 رواه  س م.«  سبيل اهلل يا ف يجاىدأ
  ف ل ال حػػم ولػػم أبػػدَ أحِمػػسػػفر ولػػم  ياػػ صػػ ب اهلل ع يػػو وسػػ م يكنػػت  ػػ  النبػػ  » عنهػػا قالػػتو

 خرجػتُ  كػاف بعػدُ ا مػا  ،  ياسػابقتو ع ػب رج ػ كِ قُ سابِ أُ  يتعال يتقد وا ثم قاؿ ل ألصحابواقاؿ 
وقػػد . كػػاف   يونسػػيت الػػذ ,ابقك سػػأ يثػػم قػػاؿ تعػػال ألصػػحابو تقػػد وا اقػػاؿ، سػػفر  ي عػػو اػػ
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.. اقػػاؿ  ؟ نػػا ع ػػب ىػػذا الحػػاؿأرسػػوؿ اهلل و  يػػا سػػابقكأكيػػف   اق ػػتُ  نتُ دَ وبَػػ حػػم لا  ػػتُ مَ حَ 
 .داود أبورواه   « ةبت ك السبق ويقوؿ ىذه اجعل ي حك ياسابقتو اسبقن،  ش   ِ فعَ تَ لَ 
 اتوجو بيش الرسوؿ ص ب اهلل ع يو وس م وز  ةوالبسا  المتبادؿ الحب والحنافلب إنظر ا  ،

 ش  عجبلب األإوانظر بل ، اهلل  مَ حِ ال  ش رَ ىذا إز اننا  يابيش األزواج د قَ فتػَ ىذا الحب المُ 
 يق و لك لكنأس ش  ابي قارفثم . ا نَ يػ  بِ ـ وىذا ىو نَ سبلاإل يا أةل المر عا َ لتعرؼ كيف تُ  ذلك

 .عنا ولم تسمعوا  نا  مسمعت منكأ ش قبل  تع م كما ق تُ 
  م لنػا عػش  عا بلتػو صػ ب اهلل ع يػو وسػ  ييحكػ » صػ ب اهلل ع يػو وسػ م ينن خادـ النبػأعش
ثػم  زوجتو عند ا تريد أف تركب البعير ي   عبأتو ع ب ظهرىا ثم يج ن اي ػ  ركبتػو ة  صفي 

  رواه البخارى و س م«.  ع ب ركبتو حتب تركب ااهلل عنه يرض ةصفي تصعد
 
 يتػلا ةالغيػر  ،كشػفتت تو لها وي   عبائتو ع يها حتب ال يرتو ع ب زوجتو ي   ركب بلإنظر ا 

المبلبػػن ، ةج  ػػ  زوجتػػو عاريػػف يخػػر تجػػد الرجػػل يريػػد أ .ال  ػػش رحػػم اهللإضػػاعت بػػيش النػػاس 
أـ  تزوجهػػا حتػػب ينظػػر ر ع ػػب زوجتػػو ىػػل ىػػذا الػػزوج يغيػػ ؟يػػش الحيػػاءأ. رٍ عػػاووػػعرىا  ، ةضػػيق

ف أل. بػػل ربمػػا ي ػػحك،  يبػػاليُ  ا  ىػػذا وت ػػحك  ػػ  ىػػذا وىػػو الويتركهػػا تصػػا؟  النػػاس إليهػػا
 ػا  و،  ػش  يػر حيػاء  ةً نيػو عبلمػيبػل وتع ، قرأت ايػو الزنػا  يكتابو المقدس الذىو  رباه  يالذ

بػػل بهػػذا ،  هللا إلػػب ةأف تنسػػبو الكنيسػػ عػػش ا ػػبلً  سػػوءٍ  اليقولػػو كاتػػبُ  اػػاحشٍ  كػػبلـٍ  ايػػو  ػػش
  . كتابنا ىذا  ييت ارأ لب اهلل كل نقيصو كماإالكبلـ نسبت 

 صػ ب  يبػناولػو ل ننػا حػائم ثػم أأورب  ػش اإلنػاء و أكنت  »ها اهلل عن يرض ةبل وقالت عائش
 اعميهػأنا حػائم اأال حم و   ش ةقمع ك تُ ذا أإو  ياي   امو ع ب  وض  ام اهلل ع يو وس م

 . « يايو ام وضعتُ  يامو ع ب الموض  الذم اي    ص ب اهلل ع يو وس يبلنا
 

  حائم يىل بيتو وىأ    هلل ع يو وس مص ب ا وتلب  عا  إانظر . 
 

  .ٌعاملها وكٌف ةألى الكتاب المقدس كٌف وصف المرإوانظر  ًتعالى مع

ولبتيموثاوس األ ةرسال  
  « يالتعد يت احص ت ايَ  وِ أُ  يالت ةأولكش المر  غوَ دـ لم يُ آ و »ٕ:ٗٔ

 .ع يهم ربهم ثم تاب جميعاً  ا واىمآف أف الشيماف أوالمع ـو اب القر 
 ْا آََدُم اْسُكن ٌَ ِه  َوقُْلَنا  َِ ُث ِشْاُتَما َوََّل َتْقَرَبا َه ٌْ ا َح َة َوُكًَل ِمْنَ ا َرَغد  أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ

الِِمٌَن   َجَرَة َََّتُكوَنا ِمَن الظَّ      ٖ٘بقرة:   الشَّ
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َوَهَدى ِِ ٌْ ُِ َََّتاَب َعلَ  ٕٕٔ و:   َُّمَّ اْجَتَباهُ َربُّ
 .يفع ها لم ةً خميا اأحدً  لم  حَ يُ م لو ،  شمحر ال االشيماف وتاب ع يهم انعم أزلهم
حواء بمكرىا ةكما خدعت الحي »ٔ:ٖيةكورنثيوس الثان  ةرسال .» 

 الكبرى. ةقرأ الف يحابل  ..بعد ستعرؼ ايما ؟  وحدىا أةالمر  بلإ ةلماذا تنسب الخديع
 سبب الزنا ليكش لكل لكش ول ة رأاف ال يمن أاحسش ل رجل  »ٕ-ٚ:ٔكورنثيوس االولب

 .« رج ها ةتو وليكش لكل واحدأ ر واحد ا
  نػت أو  « حسػشج يفعػل أو  زَ يُػػ يفعل و ػش لػم ازوج احسنً  ش » ٓٗ-ٚ:ٖٛكورنثيوس االولب

الفػػػتش ىػػػل  هتفعل وسػػػط ىػػػذسػػػ !امػػػاذاتػػػزوج ت ذف ا ػػػشإ،األحسػػػش  رتػػػاخأف ت  مالػػػب  ػػػ  اهلل
 ياألساسػ ؼالهػدو  ةمر الحيػاتالمقدس اكيػف ستسػ باوإف اع نا  ثل  ا يقولو الكت؟  يستزن

يػش حػق النػاس ثػم أ ة، ش تسػتمر الحيػااالكتاب أننا عم نا بما يقوؿ  ا و ةالذريىو الزواج  يا
 ؟الزواج  يا يش حق النساءأثم ؟ الحبلؿ  ةج وىدوء النفن واالستقرار والمتعالزوا  يا

وبػداخ هم  قهم اهللخ  ةبأبناء الزنا ألف الرجل والمرأ اةيا   نيف الرجاؿ اع وا ىذا سترى الدأولو  
       دىب  ش ذلكبل األ . خر اهل ىذا  ش عند اهلل نهما اآل يحتاج كل ةوهو 
 ؟ ةتفعل المم ق ماذالب ىذا الظ م اإانظر  « ينو يزناإ ةيتزوج  م ق ش  » ٘:ٕٖ ب ت 

الكتػػػاب  يىػػػل الحػػػراـ اػػػ ؟ا ػػػل  ػػػش الػػػزواج الحػػػراـ أ ياػػػ ي ػػػوتم يف تزنػػػأأيػػػش تػػػذىب ىػػػل و  
نفسها لو قرأت ىػذا  يا كيف ستشعر ةنسانيش  عا  تها كإأثم ؟  ؿل  ش الحبلا أالمقدس 

 ىػل ىػذا  ػش عنػد اهلل؟ ب رِ   الَخػشػري ا ىػذا الت؟  ينو يزنحتب يقوؿ الكتاب اإ ةىل ىي زاني
 ؟؟؟
  ولػدت أنثػب   يسبعة أيػاـ أ ػا التػ ةا تكوف نجست د ذكرً  يالت ةالمرأ » ٘-ٕٔ:ٔييش سفر الو

ثػم لمػاذا  ؟ىػل والدتهػا بنفسػها  ةسػأؿ لمػاذا تكػوف نجسػأنا أو  «سبوعيش أ ةلمد ةتكوف نجس
 ؟  و ا ذنبها ة ي ور جاىِ أأسبوعيش ألين ىذه  ةنجس تكوف ابنتً  إذا ولدت ةالمرأ
 و ش ي مػن  نجن و ش ي مسها اهو نجن وثيابها ةنجس الحائم  ةالمرأ »ٜٔ-٘ٔوييشال

 « ع ب ىذا الفراش يتنجنع يو نجن و ش يج ن تج ن  يهو نجن والفراش التثيابها ا
  اهلل  يَ رضػ ةقالػت عائشػ   ػا كػاف يفع ػو رسػوؿ اهلل صػ ب اهلل ع يػو وسػ ميش ىذا وبػبيش قارف

اي ػ  امػو  ص ب اهلل ع يو وسػ م يناولو ل نبنا حائم ثم أُ أورب  ش اإلناء و أ كنتُ  »عنها 
هلل ع يػػو صػػ ب ا يالنبػػعميػػو أنػػا حػػائم اأ حػػم و  ػػش ال ةً قمعػػ ذا أك ػػتُ إو  يع ػػب  وضػػ  امػػ

 والحمد هلل ع ب نعمة االسبلـ..« يوضعت ايو ام ياي   امو ع ب الموض  الذ وس م
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 المبحث السادس 
 إلى ما ٌدعو الكتاب المقدس و ما هً أهدافه ؟

 

 : وا البناتٌبٌعن أباء اآل ٌدعو باالكت -4

 ال تخرج كما يخرج العبيد ةً  أابنتو  رجلٌ إذا باع و » ٕٔ:ٚخروج.» 
 ف أبمعنػػب  « الشػػرىػػي يفػػو اقػػاؿ ىػػذه وسػػط اإل ياػػ ةجالسػػ ة ػػرأاوكانػػت  » ٘:ٛيػػا فر زكر سػػ

 :ء سوَ لب األإنظر ابل  ؟ ارق ا ىذا االحت ( الشر)  ةالمرأ يالكتاب يسم
 ة رأار ِصػػتَ بػػش اػػبل اا و ػػات واحػػد  ػػنهم ولػػين لػػو  ًعػػ ةخػػو إذا سػػكش إ »ٙ-ٕ٘:٘سػػفر تثنيػػو 

 .«ة ل ع يها ويتخذىا لنفسو زوجها يدخزوج خو،أ يجنبألب خارج لرجل إالميت 
 أخبلقو  كوف ثل أف تو اذا إذا كانت ال تريده ؟ قصاه أب غ  يالذ ةر ل مرأ ا ىذا التحقي

 مكالح ىذا ة ماذا يفرض الكتاب ع ب المرأانساء ال  عاورة مي تال يس سوء أو  ريم
 ة ب المرأع سبلـ ال يفرضإف اإل - زوجها أف تتزوج أخو - الظالم  ش جمي  االتجاىات

 ة رأاتو اءد ا جعن  ب اهلل ع يو وس مالنبب ص. ىذه حياتها ىي  فحتب يكوف برضاىا ألزوًجا 
 أ  ينا وإف وات اتِ إف وِ  الرسوؿ  ال تريده قاؿ لها زوجها رجل ىيوالدىا يريد أف يُ ، و 
 .. ابل

 نعقػػداـ ٙٛ٘عػػاـ يكثػػر  ػػش ذلػػك اػػأ ةالمػػرأ يوالكتػػاب المقػػدس اع ػػوا اػػ ةكنيسػػال عجػػب االو 
 ا أـ  يرإنساف ؟ وىػل لهػا روحإنسانً  ةعد المرأىل تُ »ال وىو ارنسا لبحث ىاـ أ يا  جم  باكوف

ولكػش  ،كبل ػو كثيػروالمجمػ    ؟ة نسػانيـ روح إأ ةيػنااهػل ىػي روح حيو  ا؟ وإذا كاف لها روحً  ـ الأ
 يالتػػ ةح الناجيػػ ػػش الػػرو  ةخاليػػ نهػػاأالرجػػل و  ةلخد ػػ تْ َقػػ ِ نسػػاف ولكنهػػا خُ قػػرر أنهػػا إ ةالنهايػػ ياػػ
 م.يها  ش جهننج  تُ 

ىػل ىػذا  .بػاهلل  ػش الكفػر نعوذ. ال باهلل إوال حوؿ وال قوة ، جهنم  يا ةأبعد كل ىذا جع وا المر 
وىػا أنػت قػرأت كيػف  ةأسػبلـ يحتقػر المػر ويقولػوف اإل ةالكنيسػه الغػرب و ديػير  يىو التح ػر الػذ

  يو وس م.وخصية رسوؿ اهلل ص ب اهلل ع يا ةـ المرأسبليعا ل اإل
 :ي تقرروا اآلا وؿاأل يا واأمخأعراوا أنهم   نهمخر ألآعقدوا  جم   كثم بعد ذل

 بػػادئ الػػديش  شْ ق ػػ َ تػُ  روح لهػػا وال خ ػػود والال نػػو حيػػواف نجػػن يجػػب االبتعػػاد عنػػو وأ ةأف المػػر أ »
ػػػكَ وأف يُ  ةويجػػػب ع يهػػػا الخد ػػػ ، والم كػػػوت ةتػػػدخل الجنػػػ قبػػػل عبادتهػػػا والنهػػػا ال تُ أل امهػػػا   مَ م 

ألنهم  أخػذوا وال عجب  «ف انها ويمعها  ش ال حك والكبلـ ألو كالك ب العقور لمنكالبعير أ
وإذا أردت المزيد اي تحقير الكنيسة ل نساء اقرأ كتاب تاريخ   ش الكتاب المقدس ةتحقير المرأ

  . الكنيسة
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 :يقوؿ القسين لوثر
ا قػػد   ةالػػوالد ةعم يػػ يش اػػتْ ُمػػش يَ ُهػػعْ دَ ،م ُهػػت النسػػاء أو حتػػب  اتػػت اكػػل ذلػػك ال يػَ بَػػعِ إذا تَ » 
 .«ش  ش أجل ذلك قْ  ِ خُ 

 .«زدراء عيب جدير باال خ وؽ  َ  ةإف المرأ »نيزيقوؿ تو ا لكو 
 .« ل رجل ةىَ و  شَ نساف و ُ لب نفن اإلإ دخل الشيماف  ةإف المرأ » ين ترقولوفدقاؿ الق

ويقت هػا ، بيػ  زوجتػو بػل  يالحػق اػ الػزوج ييعمػ  اقانونًػ ت ػ  » القرف العاوػر يكانت بريمانيا او 
 .«  اؿذا  رضت بمرض عُ إ

ف أ بل يصػعب ع ػب بريمانيػااػبنتو   ايف يبل رجل أ  يبيُ  كما قرأتَ   المقدسف الكتاب أوال عجب 
 ... ثل ىذا  اتتخذ قرارً 

كم أ هػػاتكم و ئبػػاآ كرىػػواتف أليسػػوع ع ػػيكم  ةت ميػػذ ينو تكػػو أ اف تكػػوف ت ميػػذً أذ كنػػت تريػػد إو 
 .بل كبلـ يسوع  ي ىذا لين كبل ..نفسكم وتكره كل الناس بل وحتب أ قاربكمأو 
 
 وال يبغم أباه وأ و وا رأتو وأوالده وأخوتو وأخواتو لي  إ يإف كاف أحد يأت »ٕٙ-ٗٔ لوقا 

امػا ديػش  ة ؟محبػالو ديػش ونسػم  تُ  ػا  ىػذا اهػل « ات ميػذً  يف يكػوف لػأ ردقػا اػبل ييً ػأحتب نفسػو 
بُغػػم النػػاس  و ة ػػا ىػػذا الػػديش القػػائم ع ػػب الكراىيػػ، ثػػم عمػػب لتعصػػب األنػػو اإ ؟إذف ةالكراىيػػ

  بع هم لبعم .
 لنفسو ال يؤ ش أحدكم حتب يحب ألخيو  ا يحب»  قاؿ رسوؿ اهلل ص ب اهلل ع يو وس م ». 
  أاشوا السبلـ بينكم م تُ بْ حابػَ وه تَ مُ تُ  ْ عَ م ع ب و  إذا  اػَ كُ ل  أال أدُ »  ي اً أوقاؿ .» 

 يلهػػذه التعػػاليم التػػ تبػػاً ؟ ىػػل ىػػذه  تعػػاليم الكتػػاب المقػػدس ؟  ف تبغ ػػهمر الوالػػديش أوىػػل  ػػش بػػ
رض ستصػػب   األ. و ػػاذا لػػو اعػػل الكػػوف ك ػػو بهػػذه التعػػاليم ،  يوأوالد يأبغػػم زوجتػػ  أف يتريػػدن

 .الكل يبغم بع و البعم ،  اجحيمً 
 
 

  لٌهما :انظر إلى القرآن الكرٌم كٌف ٌؤمرنا ببر الوالدٌن و اإلحسان إ

 ُْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر أََحُده ٌَ ا  ا إِمَّ ِن إِْحَسان  ٌْ اهُ َوِباْلَوالَِد ٌَّ َك أََّلَّ َتْعُبُدوا إَِّلَّ إِ َما أَْو َوَقَاى َربُّ
ا * َواْذِفْض لَُ َما َجنَ  اَح ِكًلُهَما ًَََّل َتقُْل لَُ َما أُفٍّ َوَّل َتْنَ ْرُهَما َوقُْل لَُ َما َقْوَّل  َكِرٌم 

ا اِنً َصِغٌر  ٌَ ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُ َما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ َُّ  ال
 ٕٗ – ٖٕاإلسراء: 
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 :ة دابإلى اإلرهاب واإلس ٌدعو قدالكتاب الم - 5

الكتػػاب ىػػو  االحػػروب و يرىػػي اػػ ةيالبشػػر  ةبػػادباعػػو باإلتْ أر  ُ أيػػ يف الكتػػاب الوحيػػد الػػذأاع ػػم 
بػػل  قػػت همب ر بػػل يػػأ، وال أ فػػاؿ  ة ػػرأا وال اا كبيػػرً ال يحتػػـر وػػيخً  يالوحيػػد الػػذ ،وىػػو المقػػدس

 ؽحػػػرَ تُ الحيوانػػػات و  تقتػػػلويقتػػػل  ف هػػػا و ق بمنهػػػا َشػػػف يُ لمقػػػدس أا لحا ػػػل يػػػأ ر كتابػػػكا ةوالمػػػرأ
ديػش  ونػأ اإلسػبلـش شػاع عػيُ  يالوقػت نفسػو الػذ يا. مال تعفو عنهالزروع ويدعوؾ أال ترحمهم وأ

 ، احدً أ يرحم رىاب الإ
 .ا ولم تسمعوا  نانكم سمعتم عنألك  ق تُ * 

 وال تقت ػوا  فػبلً  وػيخاً  ال تقت ػوا »يقػوؿ  اف يرسػل جيًشػأ ادر أا ذإ ص ب اهلل ع يػو وسػ م يالنب 
سػبلـ ال ف اإلأل «ولكػش قػات وا  ػش قػات كم ،  تهد وا بيتاً ال و  أة ر اوالتقت وا  ةوال تقمعوا وجر 

التسػػم   ي نػػ ةنصػػيح..  اذا أردت أف تعػػرؼ قوً ػػإو ،  ع يػػو ىَ دِ تُػػعْ ذا اُ إال إحػػد أ ػػب ع ييعتػػد
لػػػب الكتػػػاب إف نرجػػػ  اآل ..بهم اهػػػو خيػػػر وػػػاىد ع ػػػيهم  ػػػش كتػػػ متهيػػػدعق قػػػرأاعػػػنهم ولكػػػش 

 ،المقدس و ا ايو  ش ببليا 
 
  : ذنب أي  لٌس لها  ةمر بحرق وبقتل مدٌنصحاح كٌف ٌؤلى هذا اإلإنظر ا
 بحد السيف وتحر ها بكػل ةت ك المدين ا ت رب سكافا ربً  » ٚٔ-ٖٔ:٘ٔ ةسفر التثني 

 ةوتحػرؽ بالنػار المدينػلب وسػط سػاحتها إ تعتها تجم  كل أ.  ش بهائمها بحد السيف  ا ايها
 «. ب بعدنَ بػْ تػُ  بد اللب األإلهك اتكوف وكل أ تعتها ل رب إ

  لبقػر حتػب ا فػل ووػيخ  ػش  ة ػرأا ش رجل و  ةالمدين يكل  ا اوا   حر و  » ٙ:ٕٔيشوع سفر
نمػػا الػػذىب إبالنػػار  ػػ  كػػل  ػػا بهػػا  ةحرقػػوا المدينػػأو .. ٕٗ..ف يم والحميػػر بحػػد السػػوالغػػن

 «. بيت الرب ةخزان يجع وىا ااوالنحاس والحديد  ةوالف 
 بالنار ة ونا المدينرِ  ْ نكم تُ أ ةويكوف عند أخذكم المدين » ٛ:ٛ يشوع ». 
 بأ ر الرب ةحـر كل نسمبل  » ٓٗ:  ٓٔ يشوع ». 
 حاصروا بالنار وأحرؽ  ةنسم  وىم ولم تبقَ حر   »ٕٔ-ٔٔ:ٓٔ يشوع.» 
 ىػػذا اليػػـو وكػػانوا عبيػػد تحػػت وسػػط أاػػرايم إلػػب  ياػػانيوف عػػاسػػكش الكن » ٙٔ:ٓٔ يشػػوع

 .«ة الجزي



 

 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجواب الصحٌح لمن زعم ألوهٌة المسٌحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]28[ 
 

، يكرىػػػوف العػػػرب  نهػػػمأألف كنعػػػاف جػػػد العػػػرب واليهػػػود  ع ػػػـو ؟ انيوف عػػػأتعػػػرؼ لمػػػاذا الكن
أف  يتقػػل لػػ . وإيػػاؾ أفةالتػػورا ىػػيىػػذه ىػػو  باعترااػػو يكتػػب ىػػذا الكػػبلـ يهػػود  يوبػػولن الػػذ

ىػػذا  فأيش اليقػػيش صػػحاح واحػػد اقػػط يخبػػرؾ عػػإقػػوؿ لػػك يكفيػػك . أ وسػػب نزلػػت ع ػػب يالتػػ
 .الكتاب لين  ش اهلل

 أف  أنػػت تػػرى ىػػا«  حػػيش  ػػات ةوعشػػريش سػػن ةوكػػاف  وسػػب بػػش  ائػػ » ٚ-ٖٗةسػػفر تثنيػػ
 ؟!ت عش  وسب وىو  ي يلتحك ةىل نزلت التورا، و  ةحكاي يىناؾ رجل يحك

   لت التوراة إذف زِ نْ ثم إذا كاف  ي ًتا اع ب  ش أُ  ؟ اتم بهذا الكتابيش جِ  ش أذا كاف  يتا إثم
 . ةولعب ةريخْ ج عوف عقولكم سُ تلماذا ؟! 
 عػػنهم  وال تعػفُ  وا كػل  ػا لػػوقػػوحر ،ضػرب عمػاليق اذىػػب و اف اآلاػ» ٘ٔ:ٖئيل األوؿو صػم ،

  . «ًً  رااوحم جمبلً   نماً و  بقراً  ورضيعاً   فبلً  ةً وا رأ قتل رجبلً ابل 
 ةتقمعػوف كػل وػجر كػل  دينػة  ختػارة و   و ة حصػن ةات ربوف كػل  دينػ » ٖ:ٜٔي  وؾ الثان 

 .« ةبالحجار  جيًدا ةجمي  عيوف الماء وتفسدوف كل حق )أي تَػْرِدُ وف( وف م  مُ وتَ  ة يب
 ك أ فالك وي رب بهم الصخرمسِ لمش يُ  وبب  »ٜ : ٖٚٔسفر  زا ير ». 
  قشُ م أ فالهم والحوا ل تَ حم  بالسيف يسقموف تُ  »ٖٔ:ٙٔ ىوو». 
 يخ الشػػػ او عيػػنكم وال تعفػػػأق فِ شػػػال تُ ، ضػػربوا أو  وراءه ةالمدينػػػ ياػػ ااعبػػػرو  »ٙ-ٜ:٘حزقيػػاؿ

. اابتدأوا بالرجاؿ الشيوخ الذيش أ اـ البيت اقت و ل هبلؾ ، اءوالشاب والعذراء والمفل والنس
 .«دور قت ب وقاؿ لهم َنج سوا البيت وا ؤلوا ال

 ا جاػت .رض ا ع ب األسبل ً  يَ قِ لْ  جات ألُ  ينأظنوا تالمسي  يقوؿ .. ال  » ٖٗ:  ٓٔ  تب 
ضػػد  تُ نػضػد أ هػا والكِ  ةاألبنػو نسػاف ضػد أبيػػو ؽ اإلر  اَػػجاػت ألُ  ينإاػػ،ا بػل سػيفا سػبل ً  لقػيَ أل

 .«ها تحما
  ا ع ػػب سػػبل ً  يَ ِمػػعْ جاػػت ألُ  ينػػأأتظنػػوف ،ع ػػب األرض  نػػاراً  يلقػػجاػػت أل » ٜٗ- ٕٔلوقػػا
 ػب واألـ ع ببػش ع ػب األبػش واإلاألب ع ػب اإلينقسػم  أقوؿ لكم بل انقسا اً  ، كبل. ألرض ا

 .«ع ب حماتها  تُ نْ ها والكِ تِ نْ ع ب كِ  ةالبنت والبنت ع ب األـ والحما
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 ػا ىػو  ةتقػوؿ الكنيسػو . ع يو السبلـ كما يػذكره الكتػاب المقػدس  المسي  جاء ذانظر لماا 
النصػارى والكتػاب  ةبهػا ع ػب عقػوؿ عا ػ رااػات ي ػحكوفخُ .  خمايا العالم لحمليإال جاء 

 ؟ اهل ىذه التعاليم  ش اهلل ،  ؽ ويد رر  فَ يػُ لِ  إال نفسو يقوؿ لك ىو  ا جاء
    ! قرأ األدهىابل 

  لػػػب ىنػػػاإبهػػػم  اع ػػػيهم اػػػأتو  كَ ِ ػػػ ْ أف أَ  اأولاػػػك الػػػذيش لػػػم يريػػػدو  يئعػػػداأ ػػػا أ» ٜٔ:ٕٚلوقػػػا 
 .«يا د  واذبحوىم قُ 
 ياػػ خوتػػك وتفػػارقهم كمػػا قػػاؿ لػػكإبػػاؾ و أتسػػم  الكػػبلـ وتػػبغم أ ػػك و  لػػم فإبمعنػػب أنػػك 

 ..سيأ ر بذبحك  يصحاح الماضاإل
 وىو يُػَع  ُمنا كيف نُعا ل األبويش   ف الكريمآلب القر إانظر  

 ِا إ ِن إِْحَسان  ٌْ اهُ َوِباْلَوالَِد ٌَّ َك أََّلَّ َتْعُبُدوا إَِّلَّ إِ ْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو َوَقَاى َربُّ ٌَ ا  مَّ
ا * َواْذِفْض لَُ َما َجَناَح  ِكًلُهَما ًَََّل َتقُْل لَُ َما أُفٍّ َوَّل َتْنَ ْرُهَما َوقُْل لَُ َما َقْوَّل  َكِرٌم 

ا اِنً َصِغٌر  ٌَ ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُ َما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ َُّ  ال
 ٕٗ - ٖٕ: اإلسراء

ٌ   األبناءٌؤمر فإن هللا ن اكافر نبواكان األبل ولو   : روهم بالمعروفعاش  أن 

 ًَِّ ِعْلٌم ًََّل ُتِطْعُ َما َوَصاِحْبُ َما ِِ َس لََك ِب ٌْ َوإِْن َجاَهَداَك َعلى أَْن ُتْشِرَك ِبً َما لَ
ًَّ َُّمَّ  ِبْع َسِبٌَل َمْن أََناَب إِلَ ا َمْعُروَّ ا َواتَّ ٌَ ْن ُاُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  الدُّ ًَّ َمْرِجُعُكْم ََّؤَُنبِّ      إِلَ

  ٘ٔلقماف: 
عنػد ا تػدخل . بػالمعروؼ  ةع ػب بػر الوالػديش والمعا  ػ م  حُ تَ  ييات واألحاديث التوىناؾ  ش اآل

اهلل  رسوؿ :  ش ىو ةالمعرا ماـىذا وتعرؼ ت أا ستقر ف واء اهلل لو أراد اهلل بك خيرً إسبلـ اإل يا
  
 
. 
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 المبحث السابع 
 بطالن ألوهٌة المسٌح

 

بػػش  وخصػػية المسػػي أال وىػػي  لػػم ُيْختَػ َػػف  ث هػػا اػػي التػػاريخحػػوؿ وخصػػية  خت فػػت النصػػارىا
  ريم ص ي اهلل ع يو وس م.

اػػاليهود ىػػم أوػػد النػػاس . ىػػم اػػي ذاتػػوقػػادتهم اػػي تحديػػد وخصػػيتو واخت فػػت آراؤ تفاوتػػت اعت
وا اػػي نسػػبو وحػػاربوه حتػػب و عنػػ، تكػػذيب رسػػالتو  وىػػم أسػػرعهم إلػػب، عػػداوة لػػو ولتَػَعػػاليم دينػػو 

اقػد  ا كبيػًراو   ُػوا ايػو  ُ و ػالَ  ااضػ ٍ  ثم قاـ النصاري بجهلٍ . ى بويل واألذَ نكِ نتقاـ  نو والت    بوا اال
 :دعوا إلب توحيد اهلل كما ايو كاف يَ ة اهلل عز وجل ي  ودِ بُ عُ وىو الذي قاؿ بِ ، جع وه إلهاً 

  ٖ: ٚٔيوحنا  إنجيل 
ىػػػذه ىػػػي الحيػػػاة الحقيقيػػػة أف يعراونػػػك أنػػػت اإللػػػو الحقيقػػػي وحػػػدؾ ويسػػػوع المسػػػي  الػػػذي  »

 ش إف واء اهللي  بػَ نُ هم كما سَ بُ تُ ه كُ ر  قِ م جائوا بالتث يث الذي ال تُ هُ  َ هْ جَ  ل النصارى   عَ ولكي يػُ   "أرس تو
ه أنهم وقعػوا اػي وْ عَ د  إِ اء ذلك الذي ر  وقد كاف  ش جَ  ،يو المسي  ع يو السبلـ نفسو فِ نْ والذي يػَ  ،

ىػػو  ،وآخػػريش قػػالوا ال  .بػػش اهللىػػو ا، وآخػػريش قػػالوا ال ،  امػػنهم  ػػش جع ػػو إلهػػاً  ، عمػػالهموػػر أ
 ثبلثة. ثالثُ 

ثػم ؟ أـ وخصػية  زدوجػة نصػفها إلػو ونصػفها إنسػاف  ،ثم اخت فوا ايػو ىػل ىػو إلػو واحػد خػالص 
نػػوا لع مػػوا أف مِ ولػػو اَ  - ال حػػوؿ وال قػػوة إال بػػاهللو  -؟  اخت فػػوا ايػػو ىػػل ىػػو ذات اهلل أـ بع ػػو

 :يعبادة اهلل وحده ال وريك لو كما ا المسي  كاف يدعوا إلب
 .« وإلهي وإلهكم » ٕٓ: ٚٔيوحنا  
ش كػاف َ ػ ي  يرتػدي زِ  أف " يريػد يوسف رياض ب صاحبو "عَ دْ يُ  ايت كتابً خيرة رأة األنَ وِ اي ىذه اآلو  

  :تقوؿتااهة اي البنك وترضب عنو الكنيسة وصنف رسالة قب و حتب يزيد رصيده 
النصػػارى ع ػػب ضػػرورية اإليمػػاف  ث  ُحػػاهػػو يَ  "ي أرنػػي أيػػش قػػاؿ المسػػي : "أنػػا ىػػو اهلل اأعبػػدون "

 بألوىية المسي .
هههاِاِ ْم   تعػػػالب كمػػػا قػػػاؿ اهللو وإنػػػا هلل وإنػػػا إليػػػو راجعػػػوف  ٌَ ٌُوُحهههوَن إِلَهههى أَْولِ اِطٌَن لَ ٌَ ههه َوإِنَّ الشَّ

ُكْم لَُمْشِرُكونَ  ٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعُتُموُهْم إِنَّ  ٕٔٔاألنعاـ    لِ
  .يريد أف يثبت  ا عجز عنو  ش قب و 
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ْكِسُبونَ :تعالب اهلل قاؿ ٌَ ا ِبَما َكاُنوا  الِِمٌَن َبْعا  لَِك ُنَولًِّ َبْعَض الظَّ ََ  ٜٕٔاألنعاـ: َوَك

س لسػػػانو  خػػػرِ ن عينػػػو ويُ ِمػػػمْ م لكػػػل ظػػػالم   ػػػش يَ ي  َقػػػأف يػُ ب اهلل إال بَ أْ يَػػػ. ىيهػػػات  ولكػػػش ىيهػػػاتَ 
 )يوسػػف ريػػاض ( ىػػذا أف ينػػاً قِ يَ  لهػػذا الكتػػاب ع مػػتُ  ،وعنػػد ِقَرآتػػيه كمػػا كػػاف رِ ْحػػويرجعػػو إلػػب جُ 

صػػ ب اهلل ع يػػو  وأف القػػرآف كػػبلـ اهلل وأف  حمػػد رسػػوؿ اهلل، يع ػػم أف اإلسػػبلـ ديػػش كػػل الرسػػل 
 سبلـ.ؼ اي ق بو نور اإلذه لعل اهلل يقذأف يقرأ ك ماتي ى د  وَ وأَ وس م 

   ٌن رد  ف س  رة  ال م  اق ب  ان  ع  ف  ك   ٌ ر  ك  ظ  ا ف ان  ل و   ع  ا و  ل م  ه م  ظ  ف س  ا أ ن  ه  ت  ق ن   ٌ ت  اس  ا و  وا ب ه  د  ح  ج     و 

 .ٗٔالنمل: 
, أسػألك بربػك  ػاذا سػتقوؿ لربػك  ػداً يػـو أف تقػف بػيش يديػو و ػا لػك  ػش  لػو قبل  نػاظرتيوأنا 

 .ميميق حَ دِ يش وال صَ رِ صِ نا
  ن ون ال  ب  الٌ و  ف ع  م  ن   ٌ م  ال   و  م   *ٌ  لٌ    ب ق ل ب  س 

ن  أ ت ى هللا    ٜٛ - ٛٛالشعراء:  إ ال  م 
 ْم قُْل َههاُتوا ُبْرَههاَنُكْم ُ ٌُّ ا أَْو َنَصاَرى ِتْلَك أََماِن َة إَِّلَّ َمْن َكاَن ُهود  ْدُذَل اْلَجنَّ ٌَ َوَقالُوا لَْن 
   ْن ُكْنُتْم َصاِدِقٌنَ إِ 

 ٔٔٔالبقرة: 
اقولػوا ، ىػو اهلل وأنػو اليػدخل الجنػة  يرنػا  المسػي  ية يأ رنا ربُنا إف قالت النصػارياهذه اآل    

 ع ب قولكم . والبرىاف لهم اعمونا الدليل 
 عقل : اية األىمية لكل  ش ي  ايد أواًل أف أ رح سؤاالو  أوَ  وقبل أيّ 

 ؟و قاؿ )اعبدوني( أ( أنا اهلل)صريحاً واضحاً  قوالً  ىل قاؿ المسي 
 ! ؟ها ا ما تعبده إذف  ْ اإف قالها أيش ىي وإف لم يَػقُ 

أف يقػوؿ لعبيػده أنػا اهلل   ل إلػوَفػغْ وىػل يػَ ، تجدىا  عمر نوح تقرأ اي اإلنجيل ا ش تَ ثْ كَ ا و  َ     
أىػػو إلػػو حقػػاً أـ  ىػػو الػػذي يتحػػدث عػش المسػػي  جيػل نفسػػولنتػػرؾ اإلن ؟ اتعػػاؿ  عػػي و اعبػدونيأ

بػػل وع ػػب لسػػاف  ،وأنػػو لػػين بإلػو  ة المسػػي و  بُػػاسػػوؼ أعميػك كػػل البػػراىيش ع ػػب نػُ ؟ ل رَسػػ ُ  نبػيّ 
 .نفسو المسي 

 .كتابك  تَ يْ م  سَ و نك أيها اليوسف رياض لم تستم  إثبات  ا تعتقده ولش تستمي  وبما أ    
 ب سانو يش قاؿ المسي ريك أوأنا أُ  " تعاؿ  عي يعبدونأيش قاؿ المسي : "أنا ىو اهلل اا أرني " 
             . ا قدس" المدعو  و ش كتابك ربي وربكم ااعبدوه(اهلل  ف  )إ 
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 التوحٌد فً التوراةوال:أ
نبيػػاء والرسػػل ونزلػػت بػػو جميػػ  جػػاء بػػو جميػػ  األ يل ىػػو الػػديش الػػذكا ػػع ػػم أف التوحيػػد الا    

ا ػو جمعتهػا ،  يل ع يػك أولين ك ها حتب ال توف اهذه بعم المُ . كره الكااروف الرساالت ولو
 ةالتػورا يدالػة ع ػب توحيػد اهلل اػبعػم النصػوص ال يا سػتظل تقػرأ ايهػا لي ػك ونهػارؾ اهػلك ك هػ

 .ر م تحريفهمع ب نجيل واإل
روح  و ب وأبشآ : لهةآ ةود اهم يقولوف بثبلثحوالجُ  دع ب العنا يةنب ع م أف عقيدة النصارى او  

نفسػػو ع ػػب   همقدسػػ وإليػػك الػػدليل  ػػش ، وبا ػػل ال أسػػاس لػػو  ػػش الصػػحة راء وكػػل ىػػذا ُىػػ قػػدس
 اهذه اصحاحات تنفي الث يث المزعـو الذي ال تقره كتبهم. كفرىم العنيد

 لهو أخرى( آلك  يكش ال ، إلهك الرب ناأ) 8-4: 53سفر الخروج االصحاح  -4
 لهك رب واحد ( ) الرب يقوؿ ألسرائيل " يعقوب " الرب إ 9-7: 9سفر التثنٌة :  -5

  .لهنا(إ)لين  ثل الرب  43:  1سفر الخروج  -6

 وراء ألهػػو تسػػيروا لهػػك تتقػػب وإيػػاه تعبػػد وبأسػػمو تح ػػف الإ)الػػرب  48-45:  9سررفر التثنٌررة  -7
 .لهكم إلو  يور(إألف الرب  ..أخرى 

 ..  بإلصػو وأخ  لػين سػواه إلتفتػوا ..خػر  يػرى ألػو إ)ألػين أنػا الػرب وال  69:  7سفر التثنٌرة   -8
                                االصحاح ( أيش النصارى  ش ىذاألنب أنا اهلل ولين أخر

  .لو ولين  ث ب()ألنب أنا اهلل ولين أخر اإل 9:  79سفر أشعٌاء  -9

 .لو  يرى(إوال نا األوؿ وأنا األخر أ) 9:  77سفر اشعٌاء   -٩

  . ير الرب( إلو) ش ىو  64: 41سفر مزامٌر  -1

 حجػػراً  رضػػكمأاػػب   اتجع ػػو  وال أو نصػػباً   نحوتػػاً  )ال تقيمػػوا لكػػم تمثػػاالً  4:  59وٌررٌن اللاسررفر  -9
 (.بر نا الأ.. لهكم إنا الرب أألنب  . صوراً لتسجدوا لو

  ىػػل الكنيسػػة لي ػػحكوا بهػػا أل صػػور والتماثيػػل التػػب ي ػػعها  اأيػػش ىػػم  ػػش ىػػذا وىػػم يسػػجدو
ه صػورة المسػي  ع يػو السػبلـ وىػب ال تمػن ل مسػي  عا ة النصػارى ويقولػوف ىػذ عقوؿ ع ب

أع ػػم أف النصػػارى يعتقػػدوف أف المسػػي  إلػػو وإف قػػاؿ لػػك ال ليهػػرب  ػػش المنػػاظرة , بػػأى وػػ  
ىػػػذا عهػػػدنا  ػػػ  إلهنػػػا و خ صػػػنا  الكتػػػاب المقػػػدس اقػػػل لػػػو اػػػب بدايػػػة العهػػػد الجديػػػد يقػػػوؿ

 ٛٔ:  ٔنجيل يوحنا إ اقل لو ،ف يقوؿ لك نعم أالمسي  اهو   مر الب 
يسػتمي  أحػد  ( نعم ىذه ىب الحقيقػة أف اهلل اليقوؿ )إف اهلل لم يره أحد قط والمسي  ىو خبره 

 .  والمسي  ىو الرسوؿ المخبر عنو ،نجيلأف يراه بنص التوراه واإل
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نػت تنسػب الػب أوقاؿ لك نعم ىو واحد ولكش الثبلثة اب واحػد اقػل لػو  اً وإف كاف جاحداً وعنيد
صػػحاحات يػػأتب بنفػػب واثبػػات ثػػم ىػػل اصػػدقك أنػػت أـ أصػػدؽ ب كػػل اإلألنػػو اػػ ل ػػبلؿا ربػػك

لػػو  يػػرى ا ػػو إيقػػوؿ ال اهػػو قػػدس بػػالمب  سػػيقوؿ لػػك الكتػػاب المقػػدس اقػػل لػػو مالكتػػاب ال
ف كػاف إاػ -ىػل اهلل يريػد أف ي ػل عبػاده أـ انػت اع ػم  ػش اهلل ,لكػاف أخبرنػا  ةلها ةىناؾ ثبلث

اقل لو إف كنػت  صػراً ع ػب أنهػم ثػبلث إلػو  امو ايعنيدًا وجاحدًا جداً اخذ ىذا ت قمو حجر 
 ٜٖ:  ٕٖاب إلو واحد أيش أنت  ش ىذا االصحاح سفر التثنية 

 .بش والروح القدسلو  عب( أيش األب واإلإ)يقوؿ الرب أنا أنا ولين  

 وخذ هذه الهدٌة لتقطع لسان الكنٌسة بؤكملها 

  وال المبلئكػة الػذيش اػب السػماء اػبل يع مهػا أحػد لػك اليػـو و أ ػا ذَ ) 65: 46انجٌل مررقس
األب( اإذا كاف ىناؾ االتحاد المزعـو لكاف ك هػم ع مػوا السػاعة وإف كنػت  إالبش وال اإل

ال يع مهػا  قػاؿ نفسػو المسػي و يعرؼ  تػب تقػـو سػاعة  لو الإلو اهل ىناؾ إالمسي  وؿ قت
 .ألنو  ا ىو اال رسوؿ  ب غ عش اهلل  الخ قأحد  ش  المبلئكو وال وال حدأ
عػػز وحػػده ال وػػريك لػػو  اهلل  عبػػاده يػػدعوا الػػب  كتابػػكمسػػي  ع يػػو السػػبلـ نفسػػو اػػب  بػػل إف ال

  :وجل
 سػرائيلإسم  يػا أىب  إف أوؿ كل الوصايا ..مسي  يوصب الحوارييش ال) 51:  45نجٌل مرقس إ 

 أخػر اقاؿ لو الكاتب جيداً يا  ع م بالحق ق ت ألنو اهلل واحػد ولػين "واحد رب هناإل"الرب 
                                     .تع يق ال .." سواه
  (تعبد وحده وإياهلهك تسجد إ كتوب ل رب  ..قاؿ المسي  ل شيماف ) 43:7انجٌل متى 

  أ واء المسي  يريد الشيماف كاف أولو األصحاح ىذا.        

  ش بعػم والمجػدبع ػكم  ػ اً )كيػف تقػدروف أف تؤ نػوا وأنػتم تقب ػوف  جػد 77:  8أنجٌل ٌوحنا 
 ع ػب وف ش الواحد لستم تم بونو( المسي  يعنفهم ألنهػم يعتمػدوف ع ػب بشػر وال يتوك ػي الذ
   .الواحد األحد اهلل 

  لػو الحقيقػب وحػدؾ ويسػوع)وىػذه ىػب الحيػاة األبديػة أف يعراونػك أنػت اإل 6:4٩أنجٌل ٌوحنا 
 ذا االصػحاح ال الػو إال اهللاػب ىػ رس تو " قالها وىو يناجب ربو "المسي  يقوؿأالمسي  الذى 

                  رسوؿ اهلل "  المسي 
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  لهكػػػم( ىػػػذا االصػػػحاح كػػػاف اػػػب المبعػػػةإلهػػػب و إبػػػيكم و أف اهلل أبػػػب و إ) 4٩:  53أنجٌرررل ٌوحنرررا 
 ف قاؿ لك النصرانب إو   ذلك  ,لهكمإلهب إف اهلل ربب وربكم و إ القديمو
بػيكم ولكػش ألػو ألنػو يقػوؿ و إ ي ػاً أجعػل نفسػك أ ذفإاقػل لػو   .ابش اهلل ىو أبب إذف ىا ىو يقوؿ

أف يحيد عش ذلك ولو ارضنا بأنها  يػر  وجػودة أصػبًل  ػاذا وربكم وال يستمي  الصحي  ربب 
                                   !                          "لهكم إلهب و إو  "ك مة المسي  ع يو السبلـ ستقوؿ اب

  لهب لما تركتنب(إلهب إ ..يستغيث بقوؿ  )المسي  67:  48مرقس 

 .مش كاف يستغيثبا إلواذا كاف 
 

 عبودٌة المسٌح فً كتاب النصارى
 

 .اهذه بعم األدلو ولين ك ها التي تقم  بأف المسي  عبد ورسوؿ  ش عند اهلل
  (هلل )خرج الب الجبل ليص ب وق ب ال يل ك و اب الصبلة 45:  9لوقا االصحاح 

 اهلل أكبر 
 باكراً جداً خرج الب  وض  الخبلء وكاف يص ب ىناؾ()واب الصب 68: 4رقس ح م  . 
  ؟له فلمن كان ٌصلى والى من كانت قبلته إذا كان إسإال 

 كاف يعتزؿ اب البرارى ويص ب(  49:  8ح  لوقا( 

  رسػ و(وال رسػوؿ أعظػم  ػش  ُ  هدي  م  ش َسػعظَ )الحق أقوؿ لكم أنو لين عبد أَ  49:  46ٌوحنا 
 .ع يو خيراً اقاؿ لهم أنا عبد ورسوؿ لين إال اقاؿ لهم ىذا عند ا أثنو 

   صػػبلح  أيهػػا المع ػػم الصػػال  : أى ..اؿ لػػو قػػأحػػد التبل يػػذ  ه )جػػاء 49:  49متررى االصررحاح
ال إ صػالحاً  ب الحياة االبدية " الجنة " اقاؿ لو لماذا تدعونب صالحاً لين أحداً ى أعمل لتكوف

ينسػػبوف لػػو  اف اهلل ينفػػب عػػش نفسػػو الصػػبلح  ػػش بػػاب التواضػػ  والنصػػارىواحػد وىػػو اهلل( سػػبح
   .ية لوىألا

 

 
 من كتاب النصارى علٌه السالم المسٌحٌل على نبوة الدل

 

 !جهل  ظ م وىو د أـ انؿ أىذا عِ آعجيب أنهم ال يقرؤف ىذا وأنا أتس
  اقالػػت الجمػػوع ..  ػػة  ػػش ىػػذا وػػ يم ك هػػا قائر )لمػػا دخػػل المدينػػة ارتجػػت أو  44:  54متررى ح

تػو عنػد قيدَ عَ جمعيش يقولوف ىو نبب كما ىػب أَ ناس الكتاب والحوارييش وال .(يسوع النببىذا 
و ػػش المبلحػػظ أنػػو  ػػا  المسػػ ميش اهػػل تصػػدؽ الكتػػاب والمسػػي  نفسػػو أـ تصػػدؽ الكنيسػػو !
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لػػو لكػاف أنكػػر ، ا ػو كػػاف الػو او ابػش اذلػكىػػذا اقػرار  نػو ع ػػب و هم بأنػو نبػي أنكػر ع ػيهم قػػولُ 
 .  ع يهم قولهم

 (اينا نبب عظيم)اأخذا الجمي  الخوؼ و جدوا اهلل قائ يش قد قاـ  49:  ٩ح  لوقا. 

 بالحقيقػة ىػو ىػذا  ا)اكثيروف  ش الجمػ  لمػا سػمعوا ىػذا الكػبلـ قػالو  73 : ٩ح : حنا ٌو
 (النبب
   عند اهلل  ا ىو اال رسوؿ نبب  ش و  "كما تزعم الكنيسولو  إبش إو ألو إ ا قالوا. 

 
 

  (سمعو  ش اهللنساف قد ك مكم بالحق الذى إأنا  ..)قاؿ لهم المسي   73:  1ٌوحنا ح. 
  و ع ـو اف اهلل لين انساف. 
 ندـ()اف  اهلل لين انساف ايكذب وال ابش انساف اي 65:49سفر عدد 

  (و نبباقاؿ إن :)قالوا لؤلعمب  اذا تقوؿ أنت عنو حيث أنو ات  عينيك 4٩:  9ٌوحنا ح.  
أراد أف يخبرىم أف ىذا ك ػو  جع ها اهلل ع ب يديوفتنوا بو  ش المعجزات التب الناس أف يُ  م  ىَ ا ما 

  :نبب قاؿ لهم دوا أنوليتأك    ش اهلل
 (كما أسم  أديش  اعل  ش نفسب ويااً أ )أنا ال اقدر أف 63:  8نجٌل ٌوحنا فً إ . 

 
 :ن بطرس قالها أمام الجمٌعإبل 

 األقػواؿ يسػوع الناصػرى رجػل قػد ىػذه )أيها الرجاؿ االسرائ يوف اسمعوا  55 – 5لرسل أعمال ا
 .ئب وأيات اعماىا اهلل ع ب يديو(عجا ش قبل اهلل بقوات و  تبرىش لكم

 :بدلٌل أٌطا  ما جاء فى 

  العػػاذر اراعػػوا  بمػػوت هاخبػػر تلػػب يسػػوع لإ) عنػػد ا جػػاء األختػػاف  75-74:44انجٌررل ٌوحنررا العرردد
نػك أل األب أوػكرؾ يهػاأوؽ وقػاؿ ايث كاف الميت  وضوعا ورا  يسوع عينيو الب الحجر ح

الواقػف ق ػت  ىػذا الجمػ  جػلنػك اػي كػل حػيش تسػم  لػي ولكػش ألأنػا ع مػت أسمعت لي و 
اهنػػا يشػػكر المسػػي  ربػػو لهػػذه المعجػػزه التػػب أعماىػػا اهلل ع ػػب  يديػػو  (.رسػػ تنيأنػػك ليؤ نػػوا أ

 .اهللحتب يؤ ش  الناس أنو رسوؿ  ش عند 
 

 وهذا ما قاله هللا فى القرأن الكرٌم :

 هٌِن ُكْم أَنًِّ أَْذلُُق لَُكْم ِمهَن الطِّ ة  ِمْن َربِّ ٌَ َ َوَرُسوَّل  إِلَى َبِنً إِْسَراِاٌَل أَنًِّ َقْد ِجْاُتُكْم ِبآ
ِ َوأُْبهِرُئ اَْلَكْ  ِن َّللاَّ َْ

ا ِبه ِ هر  ٌْ ُكهوُن َط ٌَ ََّ ِِ ُُ ٌَِّه ِر ََّهؤَْنفُ ٌْ
َاِة الطَّ ٌْ ٌِهً َكَ  َِ َواَْلَْبهَرَ  َوأُْح َمه
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ة  لَ  ٌَ لَِك َِلَ ََ ٌُوِتُكْم إِنَّ ًَِّ  ِذُروَن ًَِّ ُب ُاُكْم ِبَما َتؤُْكلُوَن َوَما َتدَّ ِ َوأَُنبِّ ِن َّللاَّ َْ
ُكهْم اْلَمْوَتى ِب ِ

            ٜٗعمراف : ؿأ إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمِنٌَن 
  ( ثل نببا  ش الجموع ألنو عندىم ف يمسكوه خااو أراد الكهنة أ)لما  79:  54متى. 

 

لػػو لػػين لػػو وجػػود إال اهنػػاؾ الكثيػػر والكثيػػر يوضػػ  كفػػر القػػـو الػػذيش يعبػػدوف إأنػػا اختصػػر لػػك و 
 .ويتركوا عبادة اهلل الواحد األحد الفرد الصمد الذى لم ي د ولم يولد ولم يكش لو كفواً أحد

 :ىو ايو ولكش كما قاؿ بولن  وضحاً كفرىم الذى أوقعهم
  النهػػم لمػػا عراػػوا اهلل لػػم يمجػػدوه أو يشػػكروه  بػػل حمقػػوا اػػي ااكػػارىم ) 54:4سررفر رومٌرره

بهم الغبػػي وبينمػػا ىػػم يزعمػػوف أنهػػم حكمػػاء صػػاروا جهػػبلء وأبػػدلوا  جػػد اهلل الػػذى وأظ ػػم ق ػػ
بشػػػػبو صػػػػورة االنسػػػػاف الػػػػذى يفنػػػػب لػػػػذلك أسػػػػ مهم اهلل اػػػػي وػػػػهوات ق ػػػػوبهم الػػػػب ي اليفنػػػػ

اهلل بالكػػذب وعبػػدوا المخ ػػوؽ دوف الخػػالق لػػذلك أسػػ مهم اهلل أسػػتبدلوا حػػق  النجاسػػةالذيش
ا أنػتم ايػو  ػش تعصػب أعمػب اهػا ىػو بػولن ي خػص مأكثر   ( وال أرى ىوافالهواف ىواءأالب 

بعبػػادتهم المخ ػػوؽ وتػػركهم عبػػادة الخػػالق رب ويبػػيش كفػػرىم الػػذي ىػػم ايػػو  عقيػػدة النصػػرانية 
 العالميش

  لمػرأة تبكػب وتمسػ  قػدـ المسػي  بشػعرىا قػاؿ اػب نفسػو" "الغريب بعػد  ػا رأى ا ٩:69لوقا
 " لعرؼ  ش ىذه المرأة التب ت مسو " ىذا نبيالو كاف 

ا السبلـ كاف  عرواػا بػالنبوة  شػتهر  ي  ع يوسق ت : اهذه الرواية تثبت بالبداىة ع ب اف الم
ىػذا ىػو بها االغريب دخ و الشك ايما ىو  عروؼ لو واال لو كاف  ير ذلك لقػاؿ " لػو كػاف 

 .اهلل لعرؼ  ش ىذه المرأة " وىذا ال يخفب ع ب أوؿ العقوؿ
  اف ت ميػػذاف ل مسػػي  وصػػفوه بػػالنبوة وىػػو يخػػا بهم ولػػم ينكػػر ع ػػيهم اقػػاال  57:49لوقررا "

  قتدرا اب الفعل والقوؿ أ اـ اهلل وجمي  الشعوب " نبيا "يسوع الناصرى الذى كاف
  ناصرة يحاربونػو وينكػروف  عجزاتػو رد ع ػيهم قػائبل ف المسي  لما رأى أىل الإ"  46:8٩متى

 ببل كرا و اال اب و نو واب بيتو " نبب " لين

 .ننب نبب وال كرا و لنبب اب ب دهإنما قاؿ لهم إلو و إنب إاالمسي  لم يقل لهم 
  خارجػػا "عػػش أوروػػ يم" عجيػػب أف  بػػبنَ  ك َػػهْ "قػػاؿ المسػػي  ال يمكػػش أف يػَ  46:66لوقررا

ا ِمَن ف ولكش كما قاؿ اهلل سبحانو وتعالب يقرأو ىذا وال يرجعو  َم َكٌَِّر  َرْأَنا لَِجَ نَّ ََ َولََقْد 
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اٌن  ََ ٌُْبِصُروَن ِبَ ها َولَُ هْم آَ ٌٌُن ََّل  ْفَقُ وَن ِبَ ا َولَُ ْم أَْع ٌَ اْلِجنِّ َواْْلِْنِس لَُ ْم قُلُوٌب ََّل 
ْسَمُعوَن ِبَ ا أُولَِاَك َكاَْلَْنَعاِم َبْل ُهْم أَاَ  ٌَ  ٜٚٔاالعراؼ  لُّ أُولَِاَك ُهُم اْلَغاَِّلُونَ ََّل 

  
  

 ة ٌ  وه  ل  واأل   ٌث  ل  ث  الت   ىل  ة ع  ٌ  اه  م الو  ه  ت  ل  د  أ  
 دلٌلهم األول

أخػػر إنجيػل كتبػػوه لكػػي يثبتػػوا ألوىيػػة  ىػػو  ػم أف ىػػذا الكتػػابوحنػػا  ػػ  العِ يُ   ػا ورد اػػي كتػػاب    
 وتوحيده هلل ولكش ىيهات ىيهات. مسي ال ألف األناجيل السابقة ك ها تدعوا إلب نبوةالمسي  

 الشبهة االولى:

  اقػاؿ لهػم أنػتم  ػش أسػفل أ ػا أنػا  ػش اػوؽ أنػتم  ػش ىػذا العػالم أ ػا أنػا  56: 1ٌوحنا اإلصرحاح(
 ا ست  ش ىذا العالم(

 يظنوف أف ىػذا القػوؿ يػدؿ ع ػب أف المسػي  ع يػو السػبلـ إلػو نػزؿ  ػش عنػد اإللػو  : الرد علٌهم
 المسػي  ين  ش ىذا العالم وىذا التأويل  يػر صػحي  و خػالف ل ظػاىر ألفاآلب الذي ىو ل

 ع يو السبلـ كاف  ش ىذا العالم ونرد ع يهم  ش وجهيش:
 :ع يو السبلـ قاؿ  ثل ىذا القوؿ اي حق تبل يذه أي اً  المسي  أف األول:
 العػالم بػل  )لو كنتم  ش العالم لكاف العالم يحب خاصتو ولكش ألنكم لسػتم  ػش 49:48ٌوحنا

 ك يبغ كم العالم(.أنا أخترتكم لذل
  ش العالم( ب أنا لستُ ن  ما أَ الم كَ يسوا  ش العَ كم ألنهم لَ  َ بغَ )والعالم أَ  47:4٩ٌوحنا . 
  ُع يػػو السػػبلـ بػػيش نفسػػو وبػػيش  الميسػػ روا  عػػب جيػػداً إلػػب ىػػذه الفقػػرات كيػػف سػػاوى ظُػػنْ أ

 المسػػي  ىػذا دلػي كم ع ػب اإللػزاـ بألوىيػة ا ػو كػاف تبل يػذه اػب عػدـ كػونهم  ػش ىػذا العػالم
نكػػروف ألوىيػػة التبل يػػذ اثبػػت صػػاري يُ وبمػػا أف الن  ، يػػذ آلهػػوبل ِ أف يكػػوف جميػػ  الت   اي ػػا ل ػػـز

المسي  ع يو السػبلـ  وتبل يػذه  أف   وابالص   ش  ع يو السبلـ ,ولكِ  المسي إذف بمبلف ألوىية 
ا المجاز وائ  بػيش ولكش  ش  بلب اآلخره وىذوا  ش العالم أى ليسوا  ش  بلب الدنيا ليسُ 

 ىم ليسوا اب الدنيا ؟ اهل  .ايقاؿ ل زىاد والصالحيش أنتم لستم  ش ىذه الدنيا الناس 
ع يػو السػػبلـ  المسػي  ب ػب إنهػم ايهػا ولكػش باجسػػادىم وأ ػا ق ػوبهم تحيػا اػب اآلخػػرة لهػذا كػاف 

 .وتبل يذه ليسوا  ش  بلب الدنيا
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 الشبهة الثانٌة

  أنا واآلب واحد(. 63: 43ما ورد فً إنجٌل ٌوحنا( 
 :ع يػو السػبلـ بػاهلل  المسػي  يعتقدوف أف ىذا القوؿ بزعمهم دليل قا   ع ب إتحػاد الرد علٌهم

   .وىذا التأويل با ل ألف  ثل ىذا القوؿ وق  أي اً اي حق الحوارييش
  أيهػػا اآلب اػػي وأنػػا ايػػك )ليكػػوف الجميػػ  ك هػػم واحػػد كمػػا أنػػك أنػػت  54: 4٩إنجٌررل ٌوحنررا

ليكونػػػوا ىػػػم أي ػػػاً واحػػػداً اينػػػا,ليؤ ش العػػػالم أنػػػك أرسػػػ تني وأنػػػا قػػػد أعميػػػتهم المجػػػد الػػػذي 
 ػيش إلػب واحػد ولػيع م م  كَ أعميتني ليكونوا واحػد كمػا إننػا واحػد أنػا اػيهم وأنػت اػي ليكونػوا  ُ 

 العالم إنك أرس تني وأحببتهم كما أحببتني(
 ميػ  الحػوارييش جَ  صػب ع يػو السػبلـ أل المسػي لوىيػة دلي هم ع ب أُ  كاف أنا واآلب واحد  ااذا

               :   ث و آلهة وذلك لقولو اي اً 
  يكم(تم اي وأنا اِ نْ ني أنا اي أبي وأَ )إِ  53: 47ٌوحنا. 
  إلو وآب واحد ل كل الذي ع ب الكل واي ك كم( 9: 7أفسس( 
 ؟ إذف لماذا لم تجع وا أىل أاسن ك هم آلهة 
  الػػذي القػػدس )أ ػػا لسػػتم تع مػػوف أجسػػدكم ىػػو ىيكػػل ل ػػروح49: 9رسررالة كورنٌثٌرروس االولررى 

                  . ش اهلل وأنكم لستم ألنفسكم(الذي لكم  ايكم
  ع يػػػو  سػػػي المَ ب  ْصػػػذنا بػػػو ألَ َخػػػأَ انػػػري إذف ىنػػػا أننػػػا ال نسػػػتمي  األخػػػذ بظػػػاىر الكػػػبلـ ولػػػو

 س والحوارييش ك هم آلهة .السبلـ وأىل أاسن وأىل كورنثيو 
 المقصػػود بالوحػػدة ىنػػا ،  إذف أظػػش األف أنػػو قػػد وضػػ  أ ا ػػك المقصػػود  ػػش ىػػذه الفقػػرات

 اتفػػاؽ  ػػرادىم وأ ػػرىم اهػػم واحػػد اػػي العمػػل بػػأ ر اهلل و حبتػػو و اعتػػو  ثػػل قػػوؿ رسػػوؿ 
 .ىم وتراحمهم وتعا فهم كالجسد الواحد"اد:" ثل المؤ نوف اي تو 

 لنبي ص ب اهلل ع يو وس م أنهم جسد واحػد ال ولكػش ع ػب سػبيل المجػاز ىل يؤخذ  ش قوؿ ا
 إذف بمل دلي كم بنص كتابكم ! ة والمقصودأنهم واحد اي الحب والماع

 
 

 ةالثالثالشبهة 

  الػػذي رأنػػي اقػػد رأى اآلب اكيػف تقػػوؿ أنػػت أرنػػي اآلب  ٜ:  ٗٔ ػا ورد اػػي إنجيػػل يوحنػا(
 .(ألست تؤ ش أني أنا اي اآلب واآلب ايّ 

 :الرد علٌهم من وجهٌن 

 ألف رؤية اهلل  متنعة اي الدنيا بنص األسفار واإلنجيل قديم وجديد . أواًل:
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  أف اهلل لم يره احد قط( 41: 4ٌوحنا(. 
  هػي ألف اإلنسػاف ال )  ػب  وسػب  ػش اهلل أف يػراه قػاؿ : ال تقػدر أف تػرى وج 53: 66خروج

 ويعيش( يراني
 ع يػػػو السػػػبلـ رؤيػػػة هلل حقيقػػػة والصػػػواب والمقصػػػود  ػػػش رأى إذف اػػػبل تكػػػوف رؤيػػػة المسػػػي  

بػأ ر اهلل وإرادتػو  وقعػتاألاعاؿ التي يفع ها المسي  ع يو السػبلـ اكأنػو رأى أاعػاؿ اهلل ألنهػا 
ع يػو السػبلـ اػي نفػن االصػحاح "الكػبلـ الػذي أك مكػم بػو لسػت المسػي  وىذا يثبت قوؿ 

 أتك م بو  ش نفسي"
  الكبلـ الذي تسمعونو لين لي بل لآلب الذي أرس ني( 57: 47وأٌطا  فى ٌوحنا(. 
  افي ىذا القوؿ صرح المسي  ع يو السبلـ بأنو  ا ىو إال رسوؿ  ع ػم وانظػر  عػي إلػب نقمػة

ع يو السبلـ يقوؿ "الذي أرسػ ني" خمػاب إلػب  المسي أخرى إذا كنت تقوؿ باإلتحاد كيف و 
 ليو؟!.أولي األلباب كيف يكوف الراسل ىو المرسل ا

انظػػر وراجػػ  الػػدليل الثػػاني اكمػػا أنػػو ال يػػتم اإلتحػػاد كمػػا أثبتنػػاه اػػي دلػػي هم الثػػاني ع ػػب  ثانٌررا:
 .مش باب أولب ال يتم إتحاد الرؤيةأولوىية المسي  ا

 
 

 
 ةالرابع الشبهة

 ع يو السبلـ  ولود بغير أب" المسي  قولهم "أف 
 من وجهٌن: الرد علٌهم 

ذف آدـ  ػػوا إِ عَ جْ ألنػػو بػػدوف أب اَ المسػػي   الحمػػد نقػػوؿ لػػو ألػػز تم ألوىيػػة سػػهل يسػػير وهلل : األول
مػة اهلل لكػي يع ػم كْ ـ ,وىػذه حِ اء بػدوف أُ و  ل مسي  ألنو  خ وؽ بغير أب وأـ وكػذلك َحػإلهًا 

 الناس أنو ال يعجزه و  اي السموات واالرض.
دوف أب, وخ ػػق النػػاس سػػبلـ بػػع يػػو ال المسػػي و  ،خ ػػق آدـ بغيػػر أب أو أـ ,وحػػواء بغيػػر أـ )

 (وأـ بٍ  ش أَ  جميعاً 
الذي يصفو الكتاب المقدس أنو كاىش اهلل األع ب وجعػل لػو صػفات  "  كي صادؽ "أف :ًالثان
 يقوؿ عنو الكتاب المقدس: ص المسي  عندىم اذائِ صَ ات وخَ فَ صِ  فوؽُ ت
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عػػا بػػراىيم راجِ إل قبتَ ْسػػإألف   كػػب صػػادؽ ىػػذا كػػاىش اهلل الع ػػي الػػذي )  6-4: ٩رسررالة العبرررانٌٌن  
..  ش كػل وػيء المتػرجم أوال   ػك البػر  ش كسرة الم وؾ وباركو الذي قسم لو ابػراىيم عشػراً 
 .ببل أب ببل أـ ببل نسب ببل بداية اياـ والنهاية حيا(

 لو اي ا واض  انكم  تخبموف واي الظبلـ تائهوفإتجع وف ىذا  ا ما ال. 
 ةالخامس الشبهة

 اآلب واألبش  دوف اي السماء ىم ثبلثة :هَ شْ )اإف الذيش يَ  1 -٩:  8 ولى الرسول اال ٌوحنا رسالة
والػذيش يشػهدوف اػي األرض ىػم ثبلثػة الػروح والمػاء  س وىؤالء الثبلثة ىم واحػد:دُ والروح القُ 
 .بلثة ىم اي واحد(والدـ والث  

 :لمجػػاؿ لع مػػاء رؾ اتْ نَ جػػداً لهػػذا القػػوؿ كػػدليل ع ػػب التث يػػث وَسػػ النصػػارى يممػػاش الرررد علررٌهم
 النصرانية اهم الذيش سيوضحوف لنا ىذا اال ر:

: بحػذؼ الػنص ألنهػم قػرروا إنػو لػين  قػدساب المُ تَ ل كِ  قاـ  ترجموا الترجمة العربية المشتركة
 ش النص ولين  ش وحي اهلل )والػذيش يشػهدوف ىػم ثبلثػة :الػروح والمػاء والػدـ وىػؤالء الثبلثػة 

 .اي واحد(
)اػاف الػذيش يشػهدوف اػي السػماء ىػم ثبلثػة اآلب و دايػك التػي تقػوؿ:  اقارف ىذا بترجمة اػاف
وىػػؤالء الثبلثػػة ىػػم واحػػد والػػذيش يشػػهدوف اػػي األرض ىػػم ثبلثػػة الػػروح  االبػػش والػػروح القػػدس

رى تحتو خط ألنو لػين  ػش وحػي اهلل تػ اقد حذاوا  ا..  والماء والدـ والثبلثة ىم اي الواحد(
  تب تفيق ال مائر؟

 وٌقول موقع :biblegateway.com قػرة انهػا ذه الفَ ت تع يقػا ع ػب َىػل كتػاب المقػدس ع ػب الن ػ
 وقد وضعها  ترجم كتاب الحياة،  سخة يونانية قبل القرف السادس عشر ير  وجودة اي أي نُ 

 بيش قوسيش  عكوايش أي عدىا عبارة تفسيرية ليست  ش أصل الكتاب.
 :ؿ  ػرة اػي المبعػة الثالثػة  ػش "إنجيػل أبراز ػوس" إف ىػذا المقمػ  ظهػر أو  شهادة اسرحاق نٌروتن

ل عهد الجديد وي يف نقمة قوية يقػوؿ:أف ىػذا الػنص لػم يسػتخدـ اػي أي  جػادالت الىوتيػة 
حوؿ الثالوث ولم يػذكر أبػدًا ولكػش تسػ ل الػنص بمريقػة وػيمانية  سػتغبًل  ف ػة أتبػاع الصػ يب 

 عب  ع يهم. وسيظل زعـومال الذيش يقب وف أي و  لكي يوضحوا الثالوث
 : قػد يقػوؿ ،  اي كتابو ل رد ع ب الشيخ أحمد ديدات حوؿ الكتاب المقػدس الكاتب جون كٌلر

 .حذات ىذه األية  ش جمي  الترجمات الحديثة ألف النصوص االكثر قد اً ال تورد ىذه االية
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 تبػػر عْ دد يػُ يقػػوؿ "ىػػذا الَعػػ  ػػش كتػػاب التفسػػير الحػديث ل كتػػاب المقػػدس: :إعتررراف جررون سررتون
ىذا العدد ال يمكػش الػدااع عنػو وسػج ت أدلػة  ػش  م و إضااة بريق ولمعاف ويدعو "درب م"بأكْ 

كػػو اهػػذه الك مػػات ال توجػػد اػػي أي  خمو ػػة يونانيػػة قبػػل القػػرف رَ بػْ فَ عشػػر صػػفات ع ػػب أنهػػا  ُ 
ت ذَ َخػػػأَ هػػػي ل قػػػرف الرابػػػ  عشػػػر ثػػػم تَ نْ الخػػػا ن عشػػػر وأوؿ  ػػػا ظهػػػرت اػػػي  خمو ػػػة التينيػػػة تػَ 

 تراؼ كا بًل.عْ إِ إلي النسخ المعتمدة.ىذا يقها رِ  َ 
 هل تعرف كٌف ٌفرون من تلك المشكلة؟ 

 . دس ألهمت الكاتب أف ي يف ىذا النصآخر  ا يقولوف أف الروح القُ 
 لرد علٌهم:ا 

لماذا لم يقوؿ ىذا المدلن والمزور أنػا ألهمػت الػنص الفبلنػي  ػش الػروح القػدس ولمػاذا تػأخرت 
ف يقوؿ كػبلـ ع ػب لسػاف أىل اإللو نسب؟ ثم كيف ت هم الروح وخص  الروح القدس عش وضعو؟

، امش استخدـ ىذا العدد إلثبات  ليإ، وىذا يجعل أي أحد ي   كبلـ ويقوؿ أنو أوحي  يوحنا؟
  زور. ،   خادع ، الثالوث الذي ال أصل لو يقاؿ ع يو جاىل

 ولين لي تع يق إال إنهم أنفسهم ال يؤ نوف بقدسية الكتاب:
 وريعة الرب حولها ق م الكتبة المخادع إلي أكذوبة(.  1:1ومٌه ر( 
  لذيش يسرقوف ك متي بع هم  ش بعم()يقوؿ الرب ا 63: 56ارمٌار. 
  خػارتهم وأنػا لػم أرسػ هم وال فَ وؿ الػرب الػذيش ي ػ وف وػعبي بأكػاذيبهم و ُ )يقُ  64: 56ارمٌار

 أ رتهم(.
  قد حراتم كبلـ اإللو الحي 9: 56ارمٌار(. ) 

 
 
 ةالسادس الشبهة

  السػػماء وع ػػب األرض   ماف اػػي)اتقػػدـ يسػػوع وك مهػػم قػػائبًل: داػػ  الػػب كػػل سػػ 41: 51متررى
وع مػػػوىم اف  سػػػم اآلب واإلبػػػش والػػػروح القػػػدسإاػػػاذىبوا وت مػػػذوا جميػػػ  األ ػػػم وعمػػػدوىم ب

 (وصيتكم بوأيحفظوا جمي   ا 
 :ليػػل قػػا   ع ػػب التث يػػث الخرااػػي التػػي نيسػػة بهػػذا الػػنص ع ػػي أنػػو دد الكَ هِ ْشػػتَ سْ تَ  الرررد علررٌهم

 .بل وف و يره, وسنترؾ المجاؿ أي اً إلب ع ماء النصرانيةاْ أَ تمتد جزوره الب الفبلسفة 
 َوَشِ َد َشاِهٌد ِمْن أَْهلَِ ا 
 قالت موسوعة األدٌان واألخالق: -4
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أ ػر  ونو  وثوقػاً ظر ل تث يث ,إف كاف  ير  شكوؾ ايو ولكش ك"إنو الدليل المركزي ع ب وجو الن  
            معوف ايو ع ي خ فيات نقد النصوص" 

 51صفحة وقال إدموند شلنك)مبدأ عقٌدة التعمٌد( -5
وع ب أقل تقدير يجب أف  ال يمكش أف يكوف األصل التاريخي ٜٔ: ٕٛ"التعميد الوارد بمتب 

                  . نشرتو الكنيسة الكاثوليكية أف ىذا النص نقل عش الشكل التي يفترض
 :5٩8الجزء األول ص «لٌتندال »كتاب "تفسٌر العهد الجدٌد -6

ولكػػش  الحراػػي أف المؤكػػد أف الك مػػات بأسػػم اآلب واإلبػػش والػػروح القػػدس ليسػػت  ػػش الػػنص
 ال تع يق...  الحقةإضااة دينية 

 :569ص  «لوٌلهٌلم»كتاب المسٌحٌة  -7

 أف صيغة التث يث ىذه اقحمت ال حقاً. اهلل أكبر
 :4348ص  4996طبعة  «لها ستٌنج»قاموس الكتاب المقدس  -8

الثػػالوث ىػػػذا  يػػػر قابػػػل لئلثبػػػات المنمقػػػي أو باألدلػػة النصػػػية ال  عقػػػوؿ وال  نقػػػوؿ وإنػػػو  يػػػر 
القػػوؿ  تػػأخر  يػػر  وجػػود اػػي األناجيػػل  نصػػوص القديمػػة إنمػػا ىػػي إضػػااة وىػػذااػػي ال  وجػػود
قػد رأه بعػم الع مػاء بأنػو نػص  وضػوع اػي أخر اي العهػد الجديػد و  أواب أي  كاف ، األخري

 إنجيل  تب.
 كتاب جٌروز الٌم المقدس قرر: -9

  ش المحتمل أف ىذه الصيغة بكماؿ تعبيرىا  ىي إنعكاس  ش اعل بشري الذي تقرر الحقاً .
 : (NRSV)اإلصدار المحقق الجدٌد للكتاب المقدس  -٩

النػو ال يوجػػد  ةثوليكيػا ػش الكنيسػػة الكأف ىػذه الصػيغة نسػػبت زوراً ليسػوع وإنهػا تق يػػد  تػأخر 
أو اػػي أي  كػاف آخػػر اػي الكتػػاب المقػدس تػػم التعميػد ايػػو  "أعمػػاؿ الرسػل"  كػاف اػػي كتػاب
 باسم الثالوث.

 :«ادولف هارنك»ٌقول القس  -1

ا ع ػي لسػاف المسػي  ولػم يكػش لهػا وجػود اػي عصػر الرسػل  َىػكرُ ذِ  ريػبٌ ه  َ ذِ ىَ  "التث يث"صيغة 
 رة ,و ا نمق بها المسي .ار المتأخ  وَ ي األ ْ رد إال اكذلك لم يَ 

  596٩الموسوعة الدولٌة للكتاب المقدس، المجلدالرابع صفحة  -9
كػػػاف تقنينػػػا لموقػػػف كنسػػػي  تػػػأخر   ٕٛ:ٜٔ اجػػػاء اػػػي  تػػػب وتحػػػت عنػػػواف "العمػػػاد" قالت:

 يسػوع اشموليتو تت اد    الحقائق التاريخية المسيحية ، بل والصيغة الث يثية  ريبة ع ػب كػبلـ
. 
 49:51فً الهامش السفلً تعلٌقا على متى  97ترجمة العهد الجدٌد لجمس موفت:قال فً صفحة  -43
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 اف  ش المحتمل أف ىذه الصيغة قد تكررت  ش اعل بشري.
 
 : www.barsoomyat.com( بموقع Salaooonٌقول األستاذ) -44

إلي ىذه الفقرة    الر م  ش أنها أىم اقػرة اػي عقيػدة الثػالوث أال أنهػا لػم تػرد أوؿ نقد يتوجو 
ليم راكبػػاً جحػػش اهػػل كػػاف اػػي األناجيػػل الثبلثػػة التػػي ذكػػرت قصػػة المسػػي  وىػػو يػػدخل أوروػػا

                   .ٜٔ:  ٕٛالتث يث الذي لم يذكر إال اب  تب  جحش اىم  ش ذكرركوبو ع ي 
وكثػػرة اإلختبلاػػات اػػي ، ت اػػي أحػػداث  ػػا بعػػد القيا ػػة وقصػػة القيا ػػة ثػػم إف ىػػذه الفقػػرة ورد

 روايات األناجيل ايها التي يعتبرىا ع ماء النصارى قصة   فقة.
  عمػدكم بمػاء ل توبػة و لكػش الػذي يػاتي بعػدي ىػو أنػا )قػاؿ يوحنػا المعمػداف أ 44:  6قال مترى
            (روح القدس و نارحمل حذاءه ىو سيعمدكم بالأف أىبل ألست  قوى  ني الذي أ

ا و نظػرت إلػي اإلصػحاح لػم يػذكر ايػو وػيااً عػش اآلب واإلبػش ا ػو سػ منا لكػم باتحػاد اآلب 
لوجػب ع ػيكم التسػ يم باتحػاد النػار  ٜٔ:  ٕٛ والروح القدس  ش أجل قوؿ  تػب اػب واإلبش

    اآلب واإلبش والروح القدس.
د أنػو نػص ك ػؤَ ب نػص  تػب وتػُ كػذ  ش عنػدنا تُ إذف كل ىػذه الشػواىد  ػش أى هػا ولػم نػات بشػ   ػ

نبل اف الكتاب المقدس ايو انقمػاع بػيش الػراوي والمػروي  ص  نسبتو إلي المسي  خت ق ال تَ 
 عنو بثبلثمائة عاـ 

 وأنا اتسآل متى تفٌقون من غفلتكم ؟ 
 

 
 
  ةالسابع الشبهة

  ( عنػد اهلل وكػاف الك مػة اهلل اػي البػدء كػاف الك مػة والك مػة كػاف) 4:4ما ورد فرً إنجٌرل ٌوحنرا
ل تدليل ع ب ألوىية المسي  الػذي سػيظل عبػ   وص الشهيرة التي يتخذىا النصارىاهو  ش النص

ع يهم حتب يرث اهلل األرض و ش ع يها ,وىو ااتتاحيػة إنجيػل يوحنػا الػذي ىػو أخػر إنجيػل ُكتػب 
 إلثبات ألوىية المسي .

 :الرد علٌهم  
 
  أوال :

وىيػػة ألوقعػػتم أنُفسػػكم اػػب حيػػرة ألف ىػػذا العػػدد ال لذا العػػدد دلػػيبًل ع ػػب األلػػو أنكػػم سػػ متم بهػػ
أقانيم ألنو يتك م عش إلو ثنائب وال يوجد أثػر ل عنصػر الثالػث اهػو يتحػدث  ةيص   إلثبات ثبلث

؟ وكاف  ش المفػروض أصػل الك مػة )وكانػت الك مػة أ ػر  اأيش الروح القدس ، عش اهلل والك مة
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)ولكػػنكم األف تريػػدوف أف تقت ػػوني وأنػػا أنسػػاف قػػد   73:1ٌوحنررا ذلػػك قػػوؿ اهلل( والػػدليل ع ػػب 
 .ك مكم بالحق الذى سمعو  ش اهلل (

 :وىذا العدد أي ًا يُبمل دعواكم بألوىية المسي  ألنو جاء اب
 سفر عدد العهد القدٌم 

 ،نساف ايكذب وال ابش إنساف ايندـ(إ )أف اهلل لين 49:56 
 ،إلو واحد ووسيط واحد بيش اهلل والناس( )ألنو يوجد 8:5وفى تٌموثاس

 :ثانيا
 ؟ ثم إنو يقوؿ اب البدء كاف الك مة؟ وأنا أسأؿ ىل اإللو لو بداية حتب يقوؿ اب البدايو

 الػػذي لػػين قب ػػو وػػيء صػػره ز ػػاف وال  كػػاف اهػػو سػػبحانو األوؿال يحامػػش المع ػػـو أف اهلل  
ع يػو السػبلـ اػب ىػذه  المسػي دخػل ثم إني اسػتعجب جػداً  ػا  ،الذي لين بعده ويء واآلخر 

 المسػي  ك ػو يصػرخ بنبػوة وعبوديػة  وهلل الحمػد أف كتػابكم اأيش دليل ايها وقػد أثبتنػا ،الجم ة 
ولو س متم أف الك مة تعنب أف المسي  ع يو السبلـ إلػو اهػل أصػدؽ الكنيسػة أـ ع يو السبلـ 

            ع يو السبلـ؟!  المسي  أصدؽ
 )إف اهلل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم(.4٩:53ٌوحنا  عند ا قاؿ :

  ىذه ىي الحياة األبدية أف يعراونك أنت اإللو الحقيقي وحدؾ ويسوع المسػي   6:4٩ٌوحنا(
 العمل الذى أعميتني ألعمل قد اكم و(، الذي أرس تو أنا  جدتك ع ب األرض 

              اما ىو إال رسوؿ اهلل.                                            
  وبػػالمب   (بصػػرتم ىياتػػوأَ تسػػمعوا صػػوتو قػػط و ال )الػػذي أرسػػ ني يشػػهد لػػي لػػم  6٩:8ٌوحنررا

 المسي  ع يو السبلـ و سمعوا صوتوبصروا ىياة التبل يذ أَ 
  سمعوا ىذه األقواؿ يسػوع الناصػريإسرائ يوف )قاؿ بمرس أيها الرجاؿ اإل 55:5أعمال الرسل 

 .وأيات صنعها اهلل بيده اب وسمكم وأنتم اي ا تع موف( رجل قد تبرىش لكم بعجائب
 ثالثا:وانا اسالك سؤاؿ: اذا تعنب لفظة "الك مة" عندؾ؟ 

 اجماع ع ماء النصارى ع ب انها المسي . : الجواب
 وسؤاؿ اخر: ش ىو اهلل عندؾ.

 .الجواب:انو االب
 :وسؤاؿ اخر: ش ىو اهلل عندؾ؟ 

 الجواب:بالمب  ستقوؿ المسي .
 . ااقوؿ اذاكاف اهلل ىو المسي  عندؾ, والك مة اي ا ىب المسي اذف 
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 ايكوف النص الذى استدل ت بو ىكذا"اب البدء كاف اهلل وكاف اهلل عند اهلل وكاف اهلل اهلل"
 ديش النصارى. اهذا ىو

                                    تعالب: والاجد اال قولو
 

 ْا أَْهَل اْلِكَتاِب لَِم َتل آؿ     1ِٔبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ ٌَ
 ٔٚعمراف:
 أسػتبدلوا حػق اهلل بالكػذب واتقػوا وعبػدوا المخ ػوؽ دوف  54: 4: رومٌره  ولكن أقرول لكرم مرا فرى

 ػش دوف و  بارؾ الب االبد لػذلك أسػ مهم اهلل الػب أىػواء الهػواف( عبػدتم عيسػب  الخالق الذى
 اهلل !
  يا لتحريفكم ( 48:59أشعٌا(.  
  قد حراتم كبلـ اإللو( 68:56أرمٌاء(.  

 

 
 ةالثامن الشبهة

  الػػػنص ع ػػػب أنػػػو إثبػػػات ع ػػػي)قػػػد رأينػػػا ربنػػػا( يستشػػػهد النصػػػارى بهػػػذا  57: 53إنجٌرررل ٌوحنرررا 
األنبيػػاء وع ػػي  المسػػي  وقػػد  ف ػػوا أف اإلنجيػػل   ػػ  بػػإ بلؽ لفػػظ اهلل أو ربػػي ع ػػيأولوىيػػة 

 .)والدليل اذا تمرؽ اليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ( الق اه. المبلئكة بل وع ب
  اي البمش قػبم بعقػب اخيػو وبقوتػو جاىػد  ػ  اهلل جاىػد  ػ  المػبلؾ  7 -6:  45سفر هوشع(

 و  ب (.
  نمػوت  تػو اقػاؿ  نػوح ال راتػوألم يعد  ػبلؾ الػرب يتػراءى لمنػوح و ا ر  )و 54: 46سفر قطاه

                                       (   ينا اهللأقد ر ننا أل  وتاً 
ارى اػػي التفسػػير، اذف  واػػي ىػػذه األلفػػاظ أ  ػػق ع ػػي المبلئكػػة لفػػظ اهلل بػػإعتراؼ ع مػػاء النصػػ

 لهة وعبدوىم!اجع وا المبلئكة آ
 

 إطالق لفظ هللا على القاطً : وكذلك 

  ليحكم( سارؽ يقدـ صاحب البيت إلي اهلل)وإف لم يوجد  1: 55سفر الخروج          
  بػػو ناالػػذي يحكػػم اهلل بذ )اػػي كػػل دعػػوة جنايػػة تقػػدـ إلػػي اهلل دعواىمػػا 9: 55سررفر الخررروج

 (. يعوض صاحبو باثنيش
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  بهػػػذا الػػػنص  المسػػػي وجبػػػتم ألوىيػػػة أوىنػػػا أي ػػػاً أ  ػػػق لفػػػظ الجبللػػػة اهلل ع ػػػب القاضػػػي ولػػػو
 اجع وا القاضي إلهاً. 

 

 إطالق لفظ هللا على الشٌطان:  واألعجب من ذلك أن الكتاب المقدس ذكر بل 

  (.المؤ نيش رذىاف  يأعمب ألو ىذا الدىر قد إالذيش ايهم ) 7: 7كورنثٌوس الثانٌة 
 : واػي ت ػك األيػػاـ خػرج إلػػب الجبػل ليصػ ي وق ػػب ال يػل ك ػػو اػي الصػػبلة  45: 9إنجٌرل لوقررا(

 سألوا ع ماء النصاري لمش كاف يص ي إذا أوجبتم لو األلوىيةاهذا يخرس أاواه الجمي  وا هلل(
 ؟
  أنػػا ق ػػت أنكػػم ألهػػو وبنػػو الع ػػي الكبيػػر( أ  ػػق أسػػم اهلل ع ػػي النػػاس جميعػػاً  9:  15مزمررور(

 .ايكوف الظاىر  ش األسم سيد ٌ أو  يره
 :أطلق لفظ هللا علً األنبٌاء 

  أنا جع تك إلهاً لفرعوف( 4:  ٩سفر الخروج(. 
 وسػػب لػػين الػػو .اهنػػا يحػػل  فأالػػو و ع ػػـو  اسػػم  وسػػب ع ػػب أ  ػػق اهلل أف ايػػو االصػػحاح هػػذاا 

ليل ع ػب نبػوة المسػي  راجػ  االوكاؿ امعنب قد رأينا ربنا أي قد رأينا نبينا  وىذا واض  اػي الػد
 .57صفحة  ذلك اي

 
 ةالتاسع الشبهة

  77-51:  44ما ورد فً إنجٌل ٌوحنا اإلصحاح  
 رى بؤلوهٌة المسٌح ألنه أحٌا الموتً.فٌستشهد النصا

 ع يػػػو السػػػبلـ أحيػػػا المػػػوتب المسػػػي نرجػػػوا  ػػػش النصػػػاري أف تقػػػرأ اإلصػػػحاح وسػػػتعرؼ ىػػػل  :أوال  
 .بنفسو

 :الرد علٌهم 

الشاىد ىنػا بعػد ،  لعازر والمسي  كاف يحبوا أريد  نكم أف تقرأوا  عي عند ا حزنوا ع ب  وت
  ا أحيا لعازر  اذا قاؿ ؟

  وراػ  يسػػوع عينيػو إلػػي اػوؽ وقػاؿ أيهػػا اآلب أوػكرؾ ألنػك سػػمعت لػي وأنػػا  75: 44ٌوحنرا(
ولكػػش الجػػل ىػػذا الجمػػ  الواقػػف ق ػػت: ليؤ نػػوا أنػػك  ع مػػت أنػػك اػػي كػػل حػػيش تسػػم  لػػي:

 .أرس تني(
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ع يو المسي  دعا ربو إلحياء لعازر واستجاب لو ربو ثم وكر المسي  إذف اإلصحاح يبيش أف 
  لكي تؤ نوا أني رسوؿ  ش عند اهلل  ثل  ا قاؿ بمرس :وقاؿ لهم السبلـ ربو  

  أيها الرجاؿ اإلسرائي يوف اسمعوا ىػذه األقػواؿ يسػوع الناصػري رجػل قػد  55: 5اعمال الرسل(
 .يديو كما أنتم تع موف(تبرىش لكم بعجائب وآيات أعماىا اهلل ع ب 

 

 جدال : القوم ولكن سنتكلم مع 

واي يػا –يػل األلوىيػة لكػاف حقػًا لكػم أف تجع ػوا كػبًل  ػش )حزقيػاؿ إذا أعتبرتم إحياء الموتي دل
 "  ٓٔ-ٔ:  ٖٚواليس ( ألهو كذلك  اقد أحيا حزقياؿ حيشاً عظيمًا جداً "حزقياؿ –

 " . ٚٔ: ٚٔكما أف إي يا أحيا  فبًل "  وؾ االوؿ 
 " ٕٕ:  ٗكما أحيا اليس   فبًل "  وؾ الثانب 

 " ٕٔ: ٖٔ"  وؾ الثانب وأي اً أحيا جثة القيت اب القبر 
 ذف ربػو اثنػيش ع يو السبلـ  ش ىؤالء وىػو الػذى أحيػا بػإ المسي  يش. اأصحاحاتاقرأ ىذه اإل

 . ٕٗ: ٜوالثالثو كانت نائمو  تب 
 العصػا بػإذف ربػو إلػي ع يو السبلـ  ش  وسب ع يو السبلـ الذى حػوؿ الجمػادالمسي   يشثم أ 

 :كانت ايوجسم   عظم  ش رد الروح ابوىب أ جسم حب
  المعجزات التي يفع ها   المسي  ع يو السبلـ يؤكد أف )قد دا  الب كل س ماف( 5٩: 44متى

 وأف اليستمي  أف يفعل وي   ش نفسو.ك ها  ش عند اهلل 
  الحػق أقػوؿ لكػم أف  ػش يسػم  كبل ػي ويػؤ ش بالػذى أرسػ ني ا ػو حيػاة أبديػة 57: 8ٌوحنا( )
   .ذف قد بمل حجتكم بنص كتابكمإ

 
 ةالعاشر لشبهةا

 يػػدعوف اسػػمو عمانويػػل الػػذى بنػػاء العػػذراء تحمػػل وت ػػد أ) 4:56متررى   :تتمسررك النصررارى بقررول
ويزعموف أف ذلك دليل لؤللوىيو اهم  ثل الغريق يتع قػوف بػأي وػ  ولكػش ،   عنا( اهللتفسيره 

 «نا وال  ولي لهمااهلل  وال» ىيهات ىيهات
 :الرد علٌهم 

راجػػ  وػػبهتهم الثا نػػة  عنػػب ك مػػة اهلل اقػػد ا  قػػت ع ػػب األنبيػػاءقػػد تقػػدـ الػػرد ع ػػيهم اػػي  
 ػاىب الصػ و  كػش سػنتك م جػدالً ول،  ا سػنا بحاجػة الػب اعػادة الجػواب ىاىنػا والجواب عنهػا
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ف إ نػػت  ػػثبلً وأ أف اهلل  وجػػود  عنػػا تفيػػد  اهلل  عنػػا والمسػػي ؟ اهػػب جم ػػة أسػػمية ك مػػة بػػيش
كػش بالمجػاز اهلل يؤيػدؾ ول بػالمب  ال ؟  عو بذاتػو ريم تقوؿ لو اهلل  عك اهل اهلل ذىبت إلي

 ،بشفاء
 اي القرآف الكريم: مثبلً ا
 َْ  ُهَما ًَِّ اْلَغاِر إِ

َْ
ِن إِ ٌْ ًَ اََّْن ٌَن َكَفُروا ََّاِن َِ ُِ الَّ َْ أَْذَرَج ُ إِ إَِّلَّ َتْنُصُروهُ َََّقْد َنَصَرهُ َّللاَّ

َ َمعَ  ِِ ََّل َتْحَزْن إِنَّ َّللاَّ قُوُل لَِصاِحِب َدهُ ِبُجُنود  لَْم َتَرْوَها ٌَ ٌَّ ِِ َوأَ ٌْ ُِ َعلَ ُ َسِكٌَنَت َنا ََّؤَْنَزَل َّللاَّ

ُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ  ا َوَّللاَّ ٌَ ًَ اْلُعْل ِ ِه ْفلَى َوَكلَِمُة َّللاَّ ٌَن َكَفُروا السُّ َِ                َوَجَعَل َكلَِمَة الَّ

  ٓٗالتوبة: 
أي اف اهلل  عنػػػا يؤيػػػدنا  ،بػػػالمب  ال عهػػػم اػػػي الغػػػار  كػػػاف  فهػػػم المسػػػ موف  ػػػش ىػػػذا أف اهللي اهػػػل

 .بنصره
 

 لػػو الػػذى كػػاف  ػػش حػػيم  ذائػػو ثػػم يشػػق الػػرحم  فػػل ثػػم بػػاهلل ع ػػيكم أيهػػا العقػػبلء  ػػا ىػػذا اإل
يأكػػل ثػػم يشػػرب ثػػم يتبػػوؿ ويتبػػرز ويتعػػب وينػػاـ ويسػػأـ وي عػػش ويسػػب ويتػػألم ويتوجػػ  و يصػػرخ 

عػتم وقولػو ق ػت أنػو ناسػوتو أل .تعبد ويػدعويويخاؼ ويصرخ وكاف ينفرد ويخ و بربو ويص ب و 
 نفسكم اب  شاكل عديده.أ
د  ػش شعر بهػا الجسػم المجػر ف ىذه االحساسات واالنفعاالت بالجوع والعمش و يره ال ياإ 

حسػاس ح اقط ىب التب تشعر بدليل الميت إذا س بت  نو الروح لين لػو أى إف الرو الروح أل
 :  ووعور والدليل ع ب ذلك بف ل اهلل ىو

 س م الروح()اصرخ بصوت عظيم وأ 6٩: 48س مرق. 
  س م الروح()ونكن رأسو وأ  63: 49ٌوحنا. 

إذف كػاف بداخ ػػو روح  ،  األقػانيم تحػادا تزعمػوف كنػتم إذا  ػػش روح أسػ م  ػش تفكػروا ليػتكم ويػا
مػػػل ، اقػػػد بوإذا سػػػ مت إلػػػيكم أنػػػو ناسػػػوت اقػػػط،  ولين ناسػػػوت كمػػػا تزعمػػػوفثبتنػػػاكمػػػا أ

ولػػو ق ػػتم بهػػذا ،  بػػداً  ػػش أسػػاس عقيػػدة النصػػاري الثبلثػػة يتحػػدوف وال يتفرقػػوف أ ونػػالثػػالوث أل
 .كفرا عندكم يعد وىذا بالتفريق حكمتم الناسوت اقد

 
 
 



 

 

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجواب الصحٌح لمن زعم ألوهٌة المسٌحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]49[ 
 

 عشر ةالحادٌ الشبهة
 

 اطالق لفظ )ابن هللا( على المسٌح علٌه السالم فً االنجٌل :
 لوجهٌن: ةباطل وهذا الشبهة

 اف(االنسػػ )ابػػش  عػػارض بػػا بلؽ لفػػظب المسػػي  ع يػػو السػػبلـ  ػػبلؽ لفػػظ ابػػش اهلل ع ػػإأف  األول :

 .ع يو (ابش داود)ع يو و عارض اي ا با بلؽ لفظ 
 لمبلؽ لفظ )ابش االنساف( اي  تب انظر  ثبل(ٕٓ:ٛ)  ،(ٙ:ٜ)  ،(ٖٔ:ٔٙ)  ،(ٜ:ٔٚ)  ،
(ٕٕ:ٕٔ) ، (ٔٔ:ٔٛ) ، (ٕٛ:ٜٔ) ، (ٔٛ:ٕٓ)  ،(ٕٚ:ٕٗ) ، (ٕٗ:ٕٙ). 

 (ٕٓ:ٖٓ) ، (٘ٔ:ٕٕ) ، (ٕٔ:ٖٕ) ، (ٜ:ٕٚ) ش داود اػي  تػب:بػإأنظر  ثبل ا ػبلؽ لفػظ 
، (ٜ:ٕٔ)  ،( ٕٗ:ٕٕ) 
 اسػػحاؽ بػػش ابػػراىيم  تنسػػبو الػػب داود ثػػم الػػب يعقػػوب بػػش وكػػذلك س سػػة نسػػب المسػػي  التػػي

 .ٚٔ-ٔ:ٔ     ع يهم السبلـ  ذكورة اي كتاب  تب:
 
 
 : 67ـ56: 6وفً كتاب لوقا. 

كوريش الذيش ىم  ش نسل االنسػاف ذ نسبو الب األنبياء المااذا كاف المسي  ع يو السبلـ يرج  
 بش االنساف وظاىر أف ابش االنساف ال يكوف اال انساف ولين ابش اهلل.اابل وك اذف اي أنو 

أف لفظ االبش اي قػولهم ابػش اهلل اليصػ  أف يكػوف بمعنػاه الحقيقػي ألف المعنػب الحقيقػي  الثانً :
 .و ىو  حاؿ ىاىناعالم ىو المتولد  ش نمفة األبويش ال فظة االبش  باتفاؽ جمي  لغات ل
 بمعنػػب  اػبل بػد اذف  ػش الحمػل ع ػب المعنػب المجػازي المناسػب لشػأف المسػي  ع يػو السػبلـ

قػػوؿ قائػػد الماػػة الػػوارد اػػي   ،انػػو االنسػػاف الصػػال  البػػار والػػدليل ع ػػب ذلػػك المعنػػب المجػػازي
 كتاب  رقن ولوقا.

  : اف ىذا االنساف ابش اهلل()قاؿ حقا ك 69:48ففً مرقس. 
 :االنسػػاف )ا مػػا رأى قائػػد الماػػة  اكػػاف  جػػد اهلل قػػائبل بالحقيقػػة كػػاف ىػػذا  7٩:56وفررً لوقررا

 .(بارا
  نػد  ػرقن وبغػم النظػر عػش أف ع )ابػش اهلل( ظعند لوقا  كػاف لفػ )البار(ابلحظ ىنا اف لفظ

ناجيػػػل الثبػػػات ألوىيػػػة بػػػيش ال فظػػػيش ىػػػو بسػػػبب التحريػػػف المسػػػتمر الواقػػػ  اػػػي األ التنػػػاقم
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و   ذلػك جػاء ال فػظ دليػل ع ػب جػواز ا ػبلؽ ابػش اهلل ع ػب االنسػاف الصػال  البػار،  المسي 
 وقد ورد اي األناجيل ا بلؽ لفظ ابش اهلل ع ب  ير المسي  ع يو السبلـ  ش الصالحيش.

  :ـ ع ػب اػأ  ق المسػي  ع يػو السػبل ) وبب لصانعي السبلـ ألنهم أبنػاء اهلل يػدعوف( 9:8متى
الصػػالحيش وصػػانعي السػػبلـ ب فظػػة أبنػػاء اهلل اهػػل  ػػش قائػػل بػػأنهم ابنػػاء اهلل ع ػػب الحقيقػػة ؟ 

 الجواب بالمب  ال.. اذف نحم و ع ب المعنب المجازي .
 انتم تع موف اعماؿ أبيكم .اقالوا لو اننا لػم نولػد  ػش زنػا لنػا أب واحػد وىػو  74:1 فً ٌوحنا(

 .اهلل(
  تريدوف( أب ىو اب ين ووهوات أبيكم )أنتم  ش 77:1ٌوحنا. 

بػأنهم  ميعػوف ل شػيماف اهػم  اػاليهود ادعػوا أنهػم أبنػاء اهلل ػ أي صػالحوف ػ اػرد ع ػيهم المسػي 
؟ الجػػواب ال.. اذف الحمػػل ىنػػا ع ػػب  يقػػةقاهػػل  ػػش قائػػل انهػػم أبنػػاء الشػػيماف ع ػػب الح أبنػػاؤه

 عنب المجازي أنهم أورار.مال
 اقد ولد  ش اهلل(.ل  ش يحب )وك ٩:7رسالة ٌوحنا األول 
  كل  ش يؤ ش أف يسوع ىو المسي  اقد ولد  ش اهلل( 5ـ4:8ٌوحنا األولى( 
 آدـ ابش اهلل( 61:6 : لوقا(. 
  البكر( اهلل )ابش لفظ السبلـ ع يها اسرائيل ا  ق ع ب 55:7سفر الخروج. 
 أ  ق ع ب داود ابش اهلل البكر 59:19مزمور. 
  ابش اهلل .  ق ع ب ااراـ أ 9:64سفر أرمٌة 
  ًأ  ق ع ي س يماف ع يو السبلـ ابش اهلل . 47:٩سفر صمويٌل الثان 
 .ا و كاف ا بلؽ لفظ االبش ع ب المسي  ع يو السبلـ  وجبا لؤللوىية لكاف كل ىؤألء آلهة 
  اوجب المصير الب المعنب المجازي لكل الفقرات السابقة ولػين ىنػاؾ  ػش قائػل  ػش أف أدـ

السػبلـ  اكذلك اليجوز اعتقاد ألوىية المسػي  ع يػو .داود وس يماف و ااراـ  ش انهم آلهةو 
"وىػػذا  ػػا يعتقػػده  بأنػػو نبػػي كػػريم  ػػش عنػػد اهلل. ، األدلػػة الصػػريحة ا ػػـز القػػوؿ بمػػا ذكرنػػا  ػػش

 المس موف".
 عشر ةالثانٌ الشبهة

:ة أشررٌاء فررً إنسرران انظررر إلررى اإلنسرران تجررده ٌتكررون مررن جسررم وروح وعقررل فهررم ثالثرر قػػالوا

 واحد.
 : قلنا 

   ش وجوه : خمسة الجواب ع ب ىذا الهراء 
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عجبػػت لػػم ال يجػػد دليػػل يسػػتدؿ بػػو ع ػػب  ػػش يعبػػده كمػػا أعجػػب إللػػو ال يسػػتمي  أف يثبػػت  -ٔ
 لنفسو األلوىية حتب يترؾ  ش يعبده يستدؿ ع يو.

ارؽ اػػبل يصػػ  كيػػف أيهػػا المسػػكيش تقػػين  خ ػػوؽ ع ػػب خػػالق أي قيػػاس ىػػذا اهػػذا  ػػ  الفػػ -ٕ
 اتع م ثم تك م.

 أف قياسك خمأ ع ب الخمأ ألف اإلنساف يتكوف  ش جسد وروح اقط ا و ق ت وعقل. -ٖ
 : العقل  ش الجسد ولو تمسكت بذلك ساجعل لك التث يث تسعيش ألف الجسػد ايػو يػد  قلنا

 ورجل وراس وعقل ... إلخ.
التػػػي قسػػػت ع يهػػػا إلهػػػك ولػػػو سػػػ مت لػػػك قياسػػػك البا ػػػل لكػػػاف حجػػػة ع يػػػك ألف الػػػروح  -ٗ

 الغائب البد لها اي يـو  ش األياـ تفارؽ الجسد بالموت والتفريق اي التث يث كفر عندكم.
وي ز ػػك  ػػش ىػػذا القيػػاس أف تكػػوف أنػػت ثبلثػػة أوػػخاص اػػي واحػػد ولػػو ق ػػت ذلػػك ا سػػنا  -٘

 وازيدىناحاجة لمناظرة  جنوف. اي
وؿ احػد اف الػروح والجسػد والعقػل تسػمب وال يقػانك تؤ ش بثبلثة اقانيم"يعنب ثبلثة اوخاص"-ٙ

 اوخاصا والقياس البد ايو استواء االصل    الفرع.
 

 عشر ةالثالث الشبهة
 :ٌكون الناتج واحد. 4×  4×  4لو طربت  قالوا 

 : يكوف الناتج واحد ا ماذا وقفتم عند ثبلثة اقط ٔ×  ٔ×  ٔ×  ٔ×  ٔوأي اً  قلنا 
 :  يكوف الناتج ٔ+  ٔ+  ٔك أكثر اقولوا إف أردتم أف ن ح وأقول أٌطا = 

 عشر ةالرابع الشبهة
 :ق ل فً إصبع واحد فكذلك التثلٌث. قالوا   أنظر إلى اإلصبع مكون من ثالثة ع 
 : إف أردت القياس الصحي  اهم خمسة أصاب  اي كف واحد. قلنا 
 :  ش اليد.إصب  القدـ لو عق تاف اقط ا ماذا لم تقل بهذا والقدـ أىم   وأٌطا 
 

 عشر ةالخامس الشبهة
 :إذا كنت رجال  متزوجا  ولك ابرن ولرك أب فرال ٌوجرد تنراق  أن تكرون زوجرا  وأبرا  وإبنرا   قالوا

 بنفس الوقت وهو  التثلٌث.
 : ولماذا تقف عش ثبلثة حاالت اقط اأنا أي اً عم وأنا خاؿ وأنا جد وىكذا. قلنا 
 :  واألب اػػي العمػػل والزوجػػة اػػي البيػػت اهػػم  تفرقػػوف اػػإف االبػػش يكػػوف اػػي المدرسػػة  وأٌطررا

 وىذا كفر عندكم.
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 دلٌلهم السادس عشر
 :من الممكن رجل واحد ٌلبس ثالث قمصان. قالوا 
 : أنظروا أيها السادة إلب ىؤالء يستدلوف ع ب عقيػدتهم بقمػيص بػل قػاؿ بػو كبيػر عنػدىم  قلنا

 صغير عندنا.
قوؿ إف قست ع ب السػراويل يكػوف أا ػل ا ػو أف و مكش أف ي بن أرب  قمصاف أي ًا بل وأ

 رجل لبن ثبلث سراويل ال ينكر ع يو أحد ولكش ثبلث قمصاف ربما ينكر ع يو أحد.
 [ الحمقب ] نعوذ باهلل  ش ىؤالء

 عشر ةالسابع الشبهة
 :إنكم أٌها المسلمون تنكرون موت المسٌح على الصلٌب ورفعه وهو عندكم فً القرآن  قالوا
:  

 َْ ًَّ إِ ا ِعٌَسى إِنًِّ ُمَتَوٌََِّّك َوَراَُِّعَك إِلَ ٌَ  ُ   َقاَل َّللاَّ
 : قلنا   

 إف القرآف قد نفب القتل والص ب عش المسي  ع يو السبلـ.   أوال    
ِ َوَمهها َقَتلُههوهُ َوَمهها قػػاؿ تعػػالب :  َم َرُسههوَل َّللاَّ ٌَ هها َقَتْلَنهها اْلَمِسههٌَح ِعٌَسههى اْبههَن َمههْر َوَقههْولِِ ْم إِنَّ

َِ لَُ مْ صَ   ٚ٘ٔالنساء   لَُبوهُ َولَِكْن ُشبِّ
أخبػر المسػي  أف جنػد الم ػك سػيأتوف إليػك ليقت ػوؾ ، اػألقب اهلل  قػد أف اهلل تبارؾ وتعالب  ثانٌا  

وبو المسي  ع ب بع هم ثم ألقب ع ب المسي  النـو وراعػو قبػل أف يػأتي الجنػد ا مػا دخ ػوا 
" عنػد ا يراػ  بػش  ٌوحنرا اإلصرحاح الثرامنأي ػًا اػي أخذوا الػي ألقػّب ع يػو الشػبو وقػد جػاء ىػذه 

 اإلنساف ستظنوف أني أنا ىو" 
 الوااة ىذه بمعنب النـو ألف النـو  وت أصغر.  إِنًِّ ُمَتَوٌَِّّكَ الشاىد  ش الكبلـ أف ك مة 

ْعلَُم َما َجَرْحُتْم ِبالنَّ كما قاؿ تعالب :  ٌَ ِل َو ٌْ َتَوََّّاُكْم ِباللَّ ٌَ ي  َِ ِِ َوُهَو الَّ ْبَعهَُُّكْم ٌَِّه ٌَ َ هاِر َُّهمَّ 

ُاُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  َنبِّ ٌُ ِِ َمْرِجُعُكْم َُّمَّ  ٌْ ى َُّمَّ إِلَ ٌُْقَاى أََجٌل ُمَسّم   ٓٙاألنعاـ     لِ
اسمب اهلل تبارؾ وتعالب ىذا النـو وااة ، وكاف صػ ب اهلل ع يػو وسػ م إذا قػاـ  ػش النػـو قػاؿ : 

  ٕٗ٘ٚالس س ة الصحيحة لؤللباني « نا بعد  ا أ اتنا وإليو النشور الحمد هلل الذي احيا» 
النػػـو  ػػوت ، ولكػػش القػػـو جه ػػة بال غػػة العربيػػة ال يعراػػوف  صػػ ب اهلل ع يػػو وسػػ ماسػػمب النبػػي 

 . أللفاظ المشتركة اي ال غة ا
 عشر ةالثامن الشبهة

 :عنرردكم فررً القرررآن   قررالوا  ت ل ررد  م  و  ررو   ٌ   ً ل رر م  ع  ررال  الس  ررا و    ٌ ررث  ح  ع  م  أ ب  ررو   ٌ رروت  و  م  أ م  ررو   ٌ فررذكر   و 
 الوالدة والصلب والقٌام.
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 : قلنا    

ًَ اْلِكَتهاَب إف استدل تم بهذه اآلية اي ز كم أف تقرأوا  ا قب ها    أوال   : ِ آََتهاِن َقاَل إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ

ا  ٌّ   َوَجَعلَِنً َنِب
 قد نفب ىذا الص ب. كما ذكرنا آنفاً أف القرآف ثانٌا :
ُمههوُت و ثػل ىػذا قػد جػاء اػي حػق يحيػب ع يػو السػبلـ  ثالثرا : ٌَ هْوَم  ٌَ هْوَم ُولِهَد َو ٌَ  ِِ ه ٌْ َوَسهًَلٌم َعلَ

ا  ٌّ ٌُْبَعُث َح ْوَم  ٌَ  ٘ٔسورة  ريم   َو
 اهل  ش قائل أف يحيب ع يو السبلـ ص ب وقاـ  ش األ وات. 

« ويػػـو أ ػػوت»ولكػػش قػػاؿ « دت ويػػـو  ػػتوالسػػبلـ ع ػػّي يػػـو ولػػ»أف المسػػي  لػػم يقػػل  رابعررا :
نحش نؤ ش بو أف المسػي  كمػا أخبرنػا نبينػا صػ ب اهلل ع يػو وسػ م أنػو سػينزؿ اػي آخػر  وىذا

الز ػػػػاف سيكسػػػػر الصػػػػ يب ويقتػػػػل الخنزيػػػػر وسػػػػيخوض  عػػػػارؾ وسػػػػيقتل المسػػػػي  الػػػػدجاؿ 
َعث الخبلئػق ويمكث  ا واء أف يمكث ثم جمعػاء  يموت ثم يبعثو اهلل يـو القيا ػة كمػا سػيُبػْ

ا ِصههَراٌط ُمْسههَتِقٌمٌ وقػػاؿ تعػػالب  ََ ِبُعههوِن َههه ههاَعِة ََّههًَل َتْمَتههُرنَّ ِبَ هها َواتَّ ُِ لَِعْلههٌم لِلسَّ هه   َوإِنَّ
  ، بمعنب أنو  ش عبل ات الساعة أف يحكم المسي  بشرائ  اإلسبلـ.  ٔٙالزخرؼ 

 عشر ةالتاسع الشبهة
 :القرآن ٌعترف بالتثلٌث فً قوله  قالوا َا ن ُِ لََحاَُِّظونَ إِنَّ ا لَ ْكَر َوإِنَّ َِّ ْلَنا ال     ْحُن َنزَّ

 : تجػد بعػم   ػوؾ تستعمل ل تعظيم وىذا  عػروؼ اػي لغػة العػرب بػل « نحش » ك مة    قلنا
بػػل وعنػػد الشػػر ة يقػػوؿ « نقػػر نحػػش الم ػػك اػػبلف » إذا أرسػػل رسػػالة ألحػػد يقػػوؿ ايهػػا  الػػدنيا

 «.نحش  أ ور قسم كذا »  أ ور القسم  ثبًل  
ْكِريوقد قاؿ تعالب  َِ ًَلَة لِ َِ إَِّلَّ أََنا ََّاْعُبْدِنً َوأَِقِم الصَّ ُ ََّل إِلَ ِنً أََنا َّللاَّ   ٗٔ و    إِنَّ

قُونِ وقاؿ تعالب  َِ إَِّلَّ أََنا ََّاتَّ ُِ ََّل إِلَ  ٕالنحل  أَنَّ
َِ إَِّلَّ أََنهها َوَمهها أَْرَسههْلَنا ِمههْن َقْبلِههَك ِمههْن َرُسههول  إَِّلَّ ُنههوِحً إِلَ وقػػاؿ تعػػالب  ُِ ََّل إِلَهه هه ِِ أَنَّ هه ٌْ

 ٕ٘األنبياء  ََّاْعُبُدونِ 
 و ا أكثر اآليات اي  ثل ذلك. 

 : وىذه اآلية التي ذكرتموىا كاف لكم ايها وبهة أقوى  ش ذلك وأنػا سػأ نحكم إياىػا   وأقول
هها َنْحههُن َنزَّ أال وىػي كنػػتم تقولػػوف كيػػف تقولػوا أف كتابنػػا  حػػرؼ والقػػرآف يقػػوؿ  ْكَر إِنَّ َِّ ْلَنهها الهه

ُِ لََحاَُِّظونَ  ا لَ  «القرآف يثني ع ب التوراة واإلنجيل»ولكم أي ًا أف تقولوا   َوإِنَّ
ى لِلنَّاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرَقانَ ايقوؿ تعالب   ْوَراَة َواْْلِْنِجٌَل * ِمْن َقْبُل ُهد    َوأَْنَزَل التَّ

 رؼ.  اكيف يقوؿ القرآف ىذا ل ناس وأنتم تقولوف  ح َّلل
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 : وباهلل التوايق   قلنا 
ُِ لََحهاَُِّظونَ أ ا قولو تعالب  ا لَه ْكَر َوإِنَّ َِّ ْلَنا ال ا َنْحُن َنزَّ االػذكر ىنػا ىػو القػرآف والسػنة   إِنَّ

ِ مْ بدليل قولو تعػالب  ٌْ َل إِلَه هاِس َمها ُنهزِّ َن لِلنَّ ٌِّ ْكَر لُِتَبه َِّ هَك اله ٌْ ، وال  ٗٗالنحػل  َوأَْنَزْلَنها إِلَ
وأ ػػا التػػوراة واإلنجيػػل   صػػ ب اهلل ع يػػو وسػػ مأحػػد أف التػػوارة واإلنجيػػل نػػزال ع ػػب  حمد يقػػوؿ

ى كاف اهلل قد أ ر أى ها أف يحفظوىا احراوىا .. قاؿ تعالب  هْوَراَة ٌََِّ ها ُههد  ا أَْنَزْلَنها التَّ إِنَّ

ٌَن َهههاُدوا  َِ ٌَن أَْسههلَُموا لِلَّهه َِ ههوَن الَّهه ٌُّ ِب ْحُكههُم ِبَ هها النَّ ٌَ ٌُّوَن َواَْلَْحَبههاُر ِبَمهها َوُنههوٌر  ههاِن بَّ َوالرَّ
 ِ .. اػػاهلل تبػػارؾ وتعػػالب وَكَ هػػم بحفػػظ كتػػابهم  ٗٗالمائػػدة  ...اْسههُتْحِفُظوا ِمههْن ِكَتههاِب َّللاَّ

والتػاء اػػي اسػتحفظوا ل م ػػب أي   ػب  ػػنهم حفظػػو ااوػتروا بػػو ثمنػاً ق ػػيبًل ا ػم يوكػػل القػػرآف 
 ألحد وتكفل ىو سبحانو بحفظو.   

 ٌثنً هللا على التوراة واإلنجٌل وأنتم تقولون محرف أما كٌف 

 : أي التػوراة التػي نزلػت ع ػب  وسػب ,إنما أثنب اهلل ع ب التػوراة واإلنجيػل الػذي أنػزلهم    قلنا
واإلنجيػػل الػػذي أنػػزؿ ع ػػب عيسػػب اأ ػػا التػػوراة الموجػػودة بػػيش أيػػدي النصػػارى قػػد ذكرنػػا ايمػػا 

ًَ آخػر اػي سبق أنها  حراة وأتينا باألدلة  ش ال  ٩-67سرفر التثنٌرة تػوراة نفسػها وأزيػد ىنػا وػياًا

 « .. حٌن مات وسى بن ماية وعشرون سنةوكان م»ٌقول 

أولب العقػوؿ ىػل التػوراة نزلػت لتخبػر عػش  ػوت  وسػب ثػم  ػش الػذي ت قاىػا إذا  يا أال ا تدبروا
 ة.اهذه ىي التورا..« كاف  وسب »كاف  ات. اتبلحظ أف ىناؾ  ش يكتب ويحكي ويقوؿ 

أ ػػا اإلنجيػػل اػػأيش ىػػو إنجيػػل المسػػي  ؟ نحػػش عنػػدنا  تػػب و ػػرقن ولوقػػا ويوحنػػا و ع ػػـو عنػػد 
 النصارى والمس موف أنها كتبت بعد المسي .

 
 
 هل المسٌح كان معه إنجٌل ؟ والسإال: 
 :نعم    الجواب 

 وه... أقوؿ وقد حول« ٌوجد قوم ٌرٌدٌون أن ٌحولوا إنجٌل المسٌح »  1-9-4* سفر غالطٌة 
  « من ٌهلك نفسه من أجلً ومن أجل اإلنجٌل فهو ٌخلصها»  68-1* مرقس 

 بػالمب   اكػاف يحمػل واحػدا  ػش ت ػك اآلناجيػل يحم و المسي  وأيػش ىػو ؟ فايا ترى  ا الذي كا
 الموجودة االف.

 َْم َوَقاَل ال ٌَ َ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْر ٌَن َقالُوا إِنَّ َّللاَّ َِ ا َبِنً إِْسَرااٌَِل لََقْد َكَفَر الَّ ٌَ َمِسٌُح 
َة َوَمؤَْواهُ ا ِِ اْلَجنَّ ٌْ ُ َعلَ َم َّللاَّ ِ َََّقْد َحرَّ ٌُْشِرْك ِباَّللَّ ُِ َمْن  ُكْم إِنَّ َ َربًِّ َوَربَّ اُر َوَما اْعُبُدوا َّللاَّ لنَّ

الِِمٌَن ِمْن أَْنَصار   َ ََّالُِث * لِلظَّ ٌَن َقالُوا إِنَّ َّللاَّ َِ ٌِ لََقْد َكَفَر الَّ ِ  إَِّلَّ إِلَ ًَََّلََّة  َوَما ِمْن إِلَ
اٌب أَلٌٌِم  ََ ٌَن َكَفُروا ِمْنُ ْم َع َِ نَّ الَّ َمسَّ ٌَ قُولُوَن لَ ٌَ ا  ْنَتُ وا َعمَّ ٌَ ُتوُبوَن  *َواِحٌد َوإِْن لَْم  ٌَ أًََََّل 

ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم  ُِ َوَّللاَّ ْسَتْغِفُروَن ٌَ ِ َو َم إَِّلَّ َرُسوٌل َقْد َذَلْت َما اْلَمِسٌُح اْبُن َمرْ  *إِلَى َّللاَّ ٌَ
اِت َُّمَّ  ٌَ ٌُِّن لَُ ُم اِلَ َف ُنَب ٌْ َعاَم اْنُظْر َك ؤُْكًلِن الطَّ ٌَ ٌَقٌة َكاَنا  ُِ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ ِِ الرُّ ِمْن َقْبلِ
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ٌُْإََُّكوَن  ا َوََّل  *اْنُظْر أَنَّى  ْملُِك لَُكْم َاّر  ٌَ ِ َما ََّل  ُ قُْل أََتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ا َوَّللاَّ  َنْفع 
ِمٌُع اْلَعلٌُِم  ِبُعوا  *ُهَو السَّ َر اْلَحقِّ َوََّل َتتَّ ٌْ ا أَْهَل اْلِكَتاِب ََّل َتْغلُوا ًَِّ ِدٌِنُكْم َغ ٌَ قُْل 

ِبٌلِ  ا َوَالُّوا َعْن َسَواِء السَّ  أَْهَواَء َقْوم  َقْد َالُّوا ِمْن َقْبُل َوأََالُّوا َكٌَِّر 
 ٚٚ-ٕٚالمائدة 

 
 بداٌة دعوة المسٌح

 

 د من غٌر أب ؟كون المسٌح ول   ًما الحكمة ف

 ا ا َوَكاَن أَْمر  ة  لِلنَّاِس َوَرْحَمة  ِمنَّ ٌَ ُِ آَ ٌن َولَِنْجَعلَ ٌِّ ًَّ َه ِك ُهَو َعلَ لِِك َقاَل َربُّ ََ َقاَل َك
ا  ٌّ   ٕٔ ريم:    َمْقِا
 اؿ لمػا يريػدنو اع  عش قدرة اهلل تبارؾ وتعالب وأع ش بش  ريم  ش  ير أب ت إف والدة المسي  : أوال  

اخ ق ادـ  ش  ير اب وال اـ وخ ق حػواء  نغيػر اـ وخ ػق المسػي   ػش  يػراب وخ ػق الجميػ  
األرض سػػػبحانو  وال اػػػي واتاالسػػػم عجػػػزه وػػػ  اػػػيه وػػػ  وال يُ دُ ي ػػػقَ سػػػبحانو ال يػُ ا  ػػػش اب واـ

 وتعالب.
نكروىا حتب زعموا أف أإعبلف لعالم الروح بيش قـو  بش  ريم  ش  ير أب المسي إف والدة  : ثانٌا  

  تفسير النفن بأنها دـ يبيش أيديهم ا يالتوراة الت ينساف جسم ال روح ايو كما جاء ااإل
 .جسم  ا ألف نفن كل جسد ىب د و( تأك وا دـ ال)
 يػة  ػش  يػر أب كانػت آ المسػي إذف لم يكش اليهػود يعراػوف الػروح وال يؤ نػوف بهػا ا مػا جػاء

,كمػا   مآيات و عجزات بما يناسب أىػل ز ػانهب الرسل عباده أف يرسل ية اهلل ان  لهم وىذه سُ 
 ابعثػػو اهلل إلػػيهم ةرَ حَ َسػػ واوكػػانكانػػت  عجػػزة سػػيدنا  وسػػب ع يػػو السػػبلـ تناسػػب أىػػل ز انػػو 

 ، ا برب العالميش ن   آوقالوا  داً ج  السحرة سُ  ر  عجزت األلسش أف تخبرعنها حتب خَ  ياتآب
  القػرآف الكػريماػي عجػزات كمػا مب بلـع يو الس المسي وكذلك أرسل اهلل :  َوَرُسهوَّل  إِلَهى

هِر  ٌْ َاهِة الطَّ ٌْ هٌِن َكَ  ُكْم أَنًِّ أَْذلُُق لَُكهْم ِمهَن الطِّ ة  ِمْن َربِّ ٌَ َ َبِنً إِْسَراِاٌَل أَنًِّ َقْد ِجْاُتُكْم ِبآ
ِن َّللاَِّ  َْ

ا ِب ِ ر  ٌْ ُكوُن َط ٌَ ََّ ِِ ٌَِّ ُُ ِ ََّؤَْنفُ ِن َّللاَّ َْ
ًٌِ اْلَمْوَتى ِب ِ َِ َواَْلَْبَرَ  َوأُْح  َوأُْبِرُئ اَْلَْكَم

ههة  لَُكههْم إِْن ُكْنههُتْم  ٌَ لِههَك َِلَ ََ ٌُههوِتُكْم إِنَّ َِّههً  ِذُروَن َِّههً ُب ههُاُكْم ِبَمهها َتههؤُْكلُوَن َوَمهها َتههدَّ َوأَُنبِّ
  ٜٗآؿ عمراف:    ُمْإِمِنٌنَ 

  نزؿ اهلل ع يػػو غػػاء اػػأ َ حاء والبػُ َصػػز ػػش الفُ  ياهلل اػػ وأرسػػ  صػػ ب اهلل ع يػػو وسػػ موكػػذلك  حمػػد
و ظُ فْ  َ اػَ ،ال يأتيو البا ل  ش بيش يديو وال  ش خ فو تنزيل  ش حكيم حميد  يالقرآف العظيم الذ

القػػوؿ وقمػػ  ع ػػيهم  ةو بسػػور أ والجػػش أف يػػأتوا بمث ػػو أو بعشػػر سػػورن نػػز تحػػدى بػػو اإلِجػػعْ  ُ 
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وػبيو  ألنو كػبلـ اهلل ال ا م يفع وا ولش يفع وا،المستقبل  ي اوال ؿالحا يا روا البأنهم لش يقد
 .أاعالو سبحانو يصفاتو وال ا يذاتو وال ا يلو ال ا

 

 
 :كٌف تلقت الٌهود دعوة المسٌح 

قػد نػو إاالكاذبة لب المظاىر إلب صبلح الق ب بدؿ النظر إداعياً لهم أف انظروا  المسي جاء    
ذ يؤذ ف اي الناس برسالتو ويػدعوىم إلػب  تابعتػو ويسػعب اػي أف يػرد اأخالك مات  صد هم بهذهأ

اليهػػود عػػش زيغهػػم ويصػػدىم عػػش ضػػبللهم اقػػد انحراػػوا عػػش المريػػق القػػويم وحر اػػوا وػػريعة  وسػػب 
اكػػانوا  ،ائهم حتػػب أف المػػاؿ اسػػتولب ع ػػب كػػل أىػػو  ةكػػوؼ ع ػػب المػػادلعُ ا واُفػػلِ قػػد أَ ا ،السػػمحة 

 فوػد الفقػراء يأخػذو أحتػب  اكانوا ال يرحموف أحػداً  ،ل هياكل  اورً ذنُ   جمَ تُ  ييأخذوف القرابيش الت
 لهػم اأصػب  عػدوً  يابالتػال،ونهػب عػش ىػذا  المسي اجاء  ، ةنهم أ والهم بحجة النذور المزعو  
 ةكانػاف المَ ه ػؤلحبػار والكُ لكػانوا يجع ػوف   مبوا لػو العػداء حتػب أنهػَصػنَ اػَ ،أ ػا هم  ةً بَ قَ إذ سيكوف عَ ,

اهػػذا  ، لػػب بػػالتقوىإ ع ػػب اقيػػرٍ  ي  نِػػغَ لال ا ػػل  اوجعػػل النػػاس جميعػػاً سػػواءً  المسػػي اجػػاء ، يػػةالعال
إلػب النػػور ،ا ػم يتػرؾ سػػبيبًل لهػدايتهم إال سػػ كو  ليخػرجهم  ػش الظ مػػات ابعثػػو اهلل. كػاف الحػاؿ 
 .يحاوؿ أف ينتش هم  ما ىم ايوو قَ رَ وال بابًا إال  َ 

 

 : الٌهود ٌرٌدون التخلص من المسٌح

ف أ اأو ر  ا مػػػا الكثيػػػر ولػػػو اقػػػد اعتنػػػق  عػػػ اف يسػػػمعو أخػػػذ اليهػػػود يعم ػػػوف ع ػػػب  نػػػ  النػػػاس أ    
خػػذوا يكيػػدوف بػػو أ ػػوالهم اأحبل هػػم و أست ػػي  كػػل  فذإالفقػػراء ي تفػػوف حولػػو  اوػػت عقػػولهم 

ث يػع يػو ح اوكػذبو  لب الحاكم الرو انيإويحرضوف الرو اف ع يو حتب ضاقت بهم الحيل اذىبوا 
  الحكػػم ييػات سػػيجعل الرعيػػة تنق ػػب ع يػػك وسي ػػا الرجػػل الػػذي يفعػػل ىػػذه اآلف ىػػذأ لػػو قػالوا

ولكػنهم  ػاع موا ،ا  ر بالقبم ع يو والحكػم ع يػو باالعػداـ صػ بً  نك وظ وا وراءه حتب صدر األ
   .وانبيائوه ولياءأب خاصةً  ف هلل عنايةً أ
 

 رفع المسٌح عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم فً حفظ هللا :

                  ف اهلل لم يمكش اليهود  ش رقبتو اانو رسولو ولش ي يعوأف الكريم آالقر  يقصوىنا 
 ا ِعٌَسى إِنًِّ ُمَتَوٌََِّّك َوَراَُِّعَك ٌَ  ُ َْ َقاَل َّللاَّ ُر اْلَماِكِرٌَن * إِ ٌْ ُ َذ ُ َوَّللاَّ َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاَّ

ٌَن َكَفُروا َوَجاعِ  َِ ًَّ َوُمَط ُِّرَك ِمَن الَّ ْوِم إِلَ ٌَ ٌَن َكَفُروا إِلَى  َِ َبُعوَك ََّْوَق الَّ ٌَن اتَّ َِ ُل الَّ

ِِ َتْذَتلِفُونَ  َنُكْم ٌََِّما ُكْنُتْم ٌَِّ ٌْ ًَّ َمْرِجُعُكْم ََّؤَْحُكُم َب اَمِة َُّمَّ إِلَ ٌَ  اْلِق
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 ٘٘ – ٗ٘آؿ عمراف: 
 ِا * َوَقْول ا َعِظٌم  َم ُبْ َتان  ٌَ ا َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َوِبُكْفِرِهْم َوَقْولِِ ْم َعلَى َمْر ِ ْم إِنَّ

ِِ لَِفً  ٌَن اْذَتلَفُوا ٌَِّ َِ َِ لَُ ْم َوإِنَّ الَّ ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكْن ُشبِّ َم َرُسوَل َّللاَّ ٌَ َمْر
قِ  ٌَ نِّ َوَما َقَتلُوهُ  َباَع الظَّ ِِ ِمْن ِعْلم  إَِّلَّ اتِّ ُِ َما لَُ ْم ِب ِِ َوَكاَن َشكٍّ ِمْن ٌْ ُ إِلَ ُِ َّللاَّ ا * َبْل َرَََّع ٌن 

ا ا َحِكٌم  ُ َعِزٌز   ٛ٘ٔ - ٙ٘ٔالنساء:   َّللاَّ
ر رجػػػبًل  ػػػنهم  ػػػش لمػػػا أراد اهلل أف يراػػػ  المسػػػي  عيسػػػب ع يػػػو السػػػبلـ واػػػي بيتػػػو اثنػػػا عشػػػ     

ي اُيقتػل هِ بَ ثػم قػاؿ أي كػم يُػْ َقػب ع يػو َوػ ،اقاؿ إف  نكم  ش يكفر بي بعد أف آ ش بي ،الحوارييش 
 ،اقػاؿ لػو المسػي  اج ػن  ،اقػاـ وػاب  ػش أحػدثهم سػًنا  ، كاني ايكوف اي درجتي اي الجنػة 
 ،ثػػم أعػػاد ع ػػيهم اقػػاـ الشػػاب  ،اقػػاؿ لػػو أيً ػػا اج ػػن  ،ثػػم أعػػاد ع ػػيهم اقػػاـ نفػػن الشػػاب 

 ةٍ نَػػزَ وْ عيسػػب  ػػش رَ   َ ِاػػعيسػػب ع يػػو السػػبلـ ورُ  وَ بَ اػػأُْلِقَي ع يػػو َوػػ ،احيناػػٍذ قػػاؿ لػػو أنػػت ىػػو ذاؾ 
 .بالبيت

وقد وااق ىذا الكبلـ إنجيل برنابا )ا ما رأى اهلل الخمر ع ػب عبػده أ ػر جبريػل و  يخائيػل      
اجػػػاء المبلئكػػػة األ هػػػار وأخػػػذوا يسػػػوع  ػػػش  ُسػػػَفراءه أف يأخػػػذوا يسػػػوع  ػػػش العػػػالم ،و رواائيػػػل 

التػػي ُأصػػِعد  نهػػا الغراػػة  النااػػذة احم ػػوه ووضػػعوه اػػي السػػماء الثالثػػة. ودخػػل يهػػوذا بعنػػف إلػػب
اػػي ر يهػػوذا اػػي النمػػق و اتغي ػػ،  بػػأ ٍر عجيػػبٍ  العجيػػبُ  تب اهللكػػاف التبل يػػذ ك هػػم نياً ػػا اػػأيسػػوع و 

 بيًها بيسوع حتب أننا اعتقدنا أنو يسوع( أ.ىػ الوجو اصار وَ 
. اكفر بو بع هم ثػم ااترقػوا ع ػب وجاء الم ب  ش اليهود اأخذوا الشبو اقت وه ثم ص بوه      

ة ، ي ػػقوبِ عْ . اقالػػت  ائفػػة كػػاف اهلل اينػػا  ػػا وػػاء ثػػم صػػعد إلػػب السػػماء و ىػػؤالء ىػػم اليػَ  اػػرؽثػػبلث 
ة ، وقالػت ارقػة كػاف اينػا عبػد موري  ْسػوقالت ارقة كاف اينا ابش اهلل  ا واء ثم راعو اهلل وىؤالء النَ 

المسػػ مة اهلل ورسػػولو  ػػا وػػاء ثػػم راعػػو اهلل و ىػػؤالء ىػػم المسػػ موف. اتظػػاىرت الكاارتػػاف ع ػػب 
 ًسا حتب بعث اهلل  حمًدا ص ب اهلل ع يو و س ما م يزؿ اإلسبلـ  ا ِ  اقت وىا ،

  ت بمعناىا ع ب لساف المسي  ابػش  ػريم ءجاٛ٘ٔ - ٙ٘ٔالنساء:  ةيف ىذه اآلأوالعجيب
سػتم بونني وال رسػ ني ألػب الػذي إ  ػي أثػم  يسػيراً  نػا  عكػم ز انػاً أ » 66:  ٩نجٌرل ٌوحنرا إاي 

 . «تقدروف أف تأتوا  حيث أكوف أنا الو  تجدونني ،
  نػا أني تفهموف أ ذٍ انساف احين ا هم وقاؿ :  تب راعتم ابش اإلأوقف المسي  » 51:  1ٌوحنا

ي ألنػي اػي كػل وحػد والػذي أرسػ ني ىػو  عػي ولػش يتركنػي ،  ػش نفسػي ااً ياعل وأ ىو ولستُ 
ولػين   ننػي أنػا ىػوسػتظنوف أ معنب أنػو يقػوؿ لهػم الػذي سػتنظروف إليػوب  «يُرضيو حيش أاعل  ا
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رة عنػػػد المسػػػيحييش لػػػم بَػػػتَ عْ ناجيػػػل المُ ف األا أكمػػػالمسػػػي    نػػػو لػػػينأهم اهمػػػوا تَ ْيػػػلَ و  ، كػػػذلك
 ا .خرى تما ً نجيل يقوؿ رواية  ير األإكل و  ، بلاهم اي قصة الص بتخت ف اي و  كاختِ 

 ف إوكمػا سػنبيش ،  ف وبكبل ػو ىػوآف المسػي  لػم يصػ ب بػنص القػر أ جاز اً  عتقاداً إنعتقد  فذإ
بعػػد  فذإرض امػػا الػػذي حػػدث  ػػوجز  ػػش حياتػػو ع ػػب األ ختصػػار وػػديد جػػداً إوػػاء اهلل ىػػذا ب
  ؟ را  المسي 

 
 
 .نقال عن بن تٌمٌة .النصرانً ٌقٌقول ابن بطر 

حػػوؿ وػػخص  وػػديداً  ولػػب وتباعػػد االخػػتبلؼ تباعػداً خػػتبلؼ بػػيش الموائػػف المسػيحية األاوػتد اإل
  ؟ ـ ىو ابش اهلل اـ ىو اهللأد اهلل المسي  ىل ىو رسوؿ  ش عن

 كما قال هللا تبارك وتعالى فً القرءان الكرٌم: 

 َوَما َقَتلُهوهُ َوَمها َصهلَُبوهُ َولَِكهْن ِ َم َرُسوَل َّللاَّ ٌَ ا َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْر َوَقْولِِ ْم إِنَّ
ِِ لَ  ٌَن اْذَتلَفُوا ٌَِّ َِ َِ لَُ ْم َوإِنَّ الَّ ِِ ِمْن ِعْلم  ُشبِّ ُِ َما لَُ ْم ِب نِّ َوَمها ِفً َشكٍّ ِمْن َباَع الظَّ إَِّلَّ اتِّ

ا ِقٌن  ٌَ  ٚ٘ٔالنساء:   َقَتلُوهُ 
  فًعن حادثة الصلب  المسٌحوكما قال: 

ا  ػا حػدث وىػذ «ىػذه ال ي ػة كوف اػي  ك كػم تشػف  إوقاؿ لهم يسوع : » 5٩: 47نجٌل مرقس إ
ف أوؿ  ج ن لهم ىو  جمػ  نيقيػو  حػاوليش أاكاف ،لعنيدكفرىم ا اقد عقدوا  جالن لتبرير

نظػر لن تعػالب  عػيو  ، ع ػب جميػ  المنصػريش اظل عباًػتسػيثبتوا ويبػرروا عقيػدتهم الفاسػدة التػب 
 .الخرااات التي وقعوا ايها  لبإ
 -: م 658مجمع نٌقٌه سنة  - 4

اػػاجتم   ف يعقػػدوا  جمػػ  ل فصػػل حػػوؿ وخصػػية المسػػي أقػػرروا  تختبلاػػاوبسػػبب ىػػذه اإل
 برا ػور الػرـو  قػاؿ كػل الفػػرؽ إوسػم  قسػمنميش  «الكػبلـ البػش بمريػق »ولاػك المخت فػوف أ

كثػر النػاس بعػد المسػي  يع مػوف ع ػم اليقػيش أف يتنػاظروا وكػاف أ رىم أود العجب اأوعجب 
   .ال رسوؿ  ش عند اهللإ ا ىو  المسي ف أب
  6: 4٩عن نفسه فً ٌوحنا  المسٌحكما قال  

لػػو الحقيقػػي وحػػدؾ ويسػػوع المسػػي  الػػذي نػػت اإلأف يعراونػػك أبديػػة الحيػػاة األىػػذه ىػػي  »
ثػػم  نػػو نبػػي(إ) 4٩:  9وحنا ـٌررذف اهلل إبػػ المسػػي عمػػب الػػذي وػػفاه وكمػػا قػػاؿ عنػػو األ « رسػػ توأ
الػذي يقػوؿ أف المسػي  ابػش بػولن  يلب رأإ ل مناظرة ولكنو رج  وجن  اخ ب قسمنميش دارً أ

سػػاقفة الػػذيش يمث ػػوف ىػػذا الػػرأي وكػػاف لؤل اا خاًصػػوعقػػد  ج ًسػػ اهلل وأف ُصػػِ ب  ػػش أج نػػا ،
  فأسقف    الع م أ ٖٛٔعددىم 
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 ٗٔكثػر  ػش أرسػوؿ اهلل يب ػغ عػددىم  المسػي  فأالحاضريش الذيش يقولػوف بغيػر ىػذا الػرأي بػ
  ج ػن خػاص عظػيم اػيسػقف أ ٖٛٔالنصراني ووض  الم ك  يقوؿ ابش بمريق سقفألف أ

صػنعوا ايهػا اوقاؿ لهم س متكم اليـو ع ب  م كتػي ا وسيفو وخذ خاتمأوج ن اي وسمهم و 
  ا ينبغي .

 : العقٌدة التً فرطها المجمع 

ف الجا عػػو المقدسػػة والكنيسػػة أ) : ػػة القبميػػة قػػاؿ عنهػػا  ػػا نصػػو قػػد ذكرىػػا صػػاحب تػػاريخ األ
وقػرروا  (الرسولية تحـر كل قائل بوجود ز ش لم يكش ايو ابش اهلل  وجود ايو وانو وجد  ػش ال وػ 

  ا ىو آت:
  نسافإف المسي  أ عتقدتكفير  ش ي -ٔ
 . )أنت إنساف ال إلو( 4:  51حزقٌال    
 . يوس و ردهر آتكفير  -ٕ
 .رسوؿ اهلل( المسي ) الذي قاؿ   
   .حراؽ جمي  الكتب التي ال تقوؿ بالوىية المسي إ -ٖ
   بأُلوىيتو! اإلنجيل أي ًا ال يقوؿ ق ت:   
 .ةيدعش ىذه العق رد كل  ش يخرج  -ٗ
 .لو المتجسد المسي  اإل -٘
 .الخمياة االص ية  -ٙ
 .الص ب والفداء -ٚ
 
 ؟ الذٌن ٌقولون ان المسٌح رسول هم األكثرٌن نأعلم مع ال: لماذا اختار قسنطنطٌن هذا الرأي  س 

 الجواب :  
 . ىواه ووثنيتو توموااقلويعجبو ىذا الرأي  يّ نِ ثَ نو وَ أل
 م 614سنة  ةنٌطنطٌسمجمع ق :- 

لمجمػ  نيقيػو  ةً عقػد ىػذا المجمػ  الػذي ىػو تكم ػناقػد الم يكتفوا بوض  قػانوف  جمػ  نيقيػو 
اجػاء ىػذا المجمػ  ليحػدد ىػل الػروح  ، لػو وصػمتواإنػو ابػش ألػو و إف المسػي  أالذي قالوا ايو 

 !!! الهً إه و خذأي أف بينهم  شاورةٍ  و وديدٍ  اقرروا بعد عناءٍ  ؟ـ روح  خ وؽألو إالقدس 
 م 764ول  سنة فسس األأمجمع:- 

ال إو التػػي اخػػذوىا بالقرعػػة وال حػػوؿ وال قػػوة هػػللمػػا اسػػتقرت العقيػػدة المسػػيحية واختػػاروا األ
 .باهلل
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   .قنـو والمبيعةع ش التفريق بيش األأ ش القسمنمينية ا ؾر قاـ بمري
 الو ()نصف انساف والنصف اآلخر  . بيعتيش المسي صل وجعل  عناىا األ : قنـوواأل
  مٌالدٌا: 784مجمع خلقٌدونٌه سنة 

االسػكندرية  كوىذا المجم   ش المجا   الخميرة وىو الذي وض  النػزاع و ػرد بسػببو بمريػ
 تب : آوقالوا  ا ىو 

 .  خت فتاف ال  بيعة واحدة فف المسي  ايو  بيعتاأ -ٔ
 . القسمنمينية اي  جم  ااسنقرار بمرديرؾ لعش  -ٕ
اثوليػك يقولػوف كف الالغربية اػي رو ػا عػش الكنيسػة المصػرية القبميػة ألنفصاؿ الكنيسة إ - ٖ

 .قوؿ لهم لعنة اهلل ع ب الظالميشأنا أو ، قباط يقولوف بمبيعة واحدة بالمبيعيتيش واأل
 

 لمػػاذا ىػػذا  وأنػا أسػػأؿ: نػػاه القػػـوابدايػػة النصػػرانية وقػػد رأيػت  ػػا ع ختصػػار وػػديد جػداً إىػذا ب
   .الق ية يهنتف يخبرىم بحالو وتالو ىل عجز اإل .لوإ يب ايجاالختبلؼ الرىيب الع

 ؤُْكًلِن ٌَ ٌَقٌة َكاَنا  ُِ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ ِِ الرُّ َم إَِّلَّ َرُسوٌل َقْد َذلَْت ِمْن َقْبلِ ٌَ َما اْلَمِسٌُح اْبُن َمْر

ٌُْإََُّكونَ  اِت َُّمَّ اْنُظْر أَنَّى  ٌَ ٌُِّن لَُ ُم اِلَ َف ُنَب ٌْ َعاَم اْنُظْر َك   ٘ٚالمائدة:    الطَّ
 

 ؟ هل صلب المسٌح
ة  م  ق د   م 

سػكنهما أقصة ص ب المسي  واداه ل بشر وكفارتو ل خمياة  نذ خ ق اهلل آدـ وحػواء و  أتبد أوال :
سػػػفر  ثنػػاء  ػػرور الػػػرب بالجنػػة كمػػا يػػنصأكػػل  ػػػش الشػػجرة وحػػدث  رىمػػا بعػػدـ األأالجنػػة و 
رؽ الشػجره اع ػم سػبحانو و ف عورتهمػا بػف آدـ وحػواء يغميػاأنو الحػظ أالعهد القديم  التكويش

 ره بتحريم أكبل  ش الشجرة وخالفا أنهما أكبل  ش الشجرة ا ما استفسر  نهما ع م أنهما أ
 -: عاقب كل  ش اوترؾ اي ىذه الجريمة وىم ثم وديداً  اغ ب   باً  ة ش الحي

 نك اع ت ىذا   عونة.أل : هاقال الرب ل الحٌة -4
والػػػب رج ػػػك يكػػػوف  والداً أكثػػػر اتعػػػاب حب ػػػك بػػػالوج  ت ػػػديش أ وفكػػػي : لهرررا قرررال الررررب أةالمرررر -5

                              .ع يكاوتياقك وىو يسود 
  وآدـ ، يخمػ  آدـ  وؿ خمياػة ولػمأ   الع م بػأف المسػيحيوف يؤ نػوف بػأف حػواء ىػي صػاحبة

 -47:  5ولرى ألرسرالة كورنثٌروس ا" التعػدى ويت احص ت اػي أه ىي التي أولكش المر  لم يغو

48. " 
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ال " -: نك سمعت لقػوؿ ا رأتػك وأك ػت  ػش الشػجره التػي اوصػيتك قػائبلأل : وقال الرب آلدم -6
 . 49-47:  6سفر التكوٌن  "بك النك إف اك ت  نها  وتا اتموت  عونة االرض بسب كل  نهاأت

  ة التي اػي سػفر كل  نها ولم يمت كما وعد الرب إذف يفهم  ش ىذه الروايأ   الع م اف آدـ
رض ك هػا بالبشػرية بكػل وػ  بسػبب  عصػية لػم يفع وىػا ف اهلل لعػش األألعهد القػديم ا التكويش

جميعػػػػا االػػػػذي يعمػػػػل الصػػػػالحات والميبػػػػات  ثػػػػل الػػػػذي يعمػػػػل  بالعػػػػذاب    وحكػػػػم ع ػػػػيهم
والد وال بػاء عػش األالكتػاب "ال يقتػل األ  ػش قػوؿىذه القصػة أيش  تعجبأنا أالسياات سواء و 

 .                                                                 49:57سفر التثنٌه  بخمياتو يقتل" نسافإباء كل والد عش األأليقتل ا

ثػم إبػش ال يحمػل  ػش اإل ، ىػي تمػوت  النفن التي تخم ..ب بش  ش اثم اآل"لماذا يحمل اإل
حزقٌرال وور الشرير ع يػو يكػوف" ،  بر البار ع يو يكوف، بش ثم اإلإيحمل  ش  ب الب واألاأل

41  :49 56 . 

   أنػػو بػػأى حػػق  حيػػثف يحمػػل خمياػػة نفسػػو اهػػذا ىػػو العػػدؿ كػػل إنسػػا  ،اهػػذا قػػانوف واضػػ
ويقػوؿ بػولن "بػدوف سػفك الػد اء لػش تكػوف ،  ػش الظ ػم  دخل جهػنم بػذنب لػم ااع ػو اهػذاأ

 . 55:  9رسالة بولس الً العبرانٌٌن ىناؾ  غفرة" 

 
  ٌطا  أٌن هذا الكالم من كالم الكتاب المكدسأوأنا أتعجب :- 

"اإف رج  المذنب عش خمياتو وعمػل بالعػدؿ والحػق وسػ ك اػي اػرائم الحيػاة بػبل عمػل أثػم 
 49 – 44:  66حزقٌرال وكل خمياتو التب اخمأ بها ال تػذكر ع يػو " .. اانو حيا يحيا وال يموت 

. 

  " 1:  6متى "اصنعو ثمارا ت يق بالتوبة  . 

  "49  41:  ٩مٌخايٌل " ش ىو إلو  ث ك  اار اإلثم وصاا  عش الذنب. 

  " 44:  8سفر ٌعقوب "الرب الرحيم كثير الرحمة اإللو الرؤوؼ . 

  ثػل  ػا يقػوؿ  -إذف اإف اهلل يغفر الػذنب ويقبػل التوبػة ويعفػو عػش السػياات بػدوف سػفك دـ 
وال يبػػالي ولػػو أخػػذنا بكػػبلـ  امػػش أصػػدؽ بػػولن أـ اهلل ؟ وىكػػذا ىػػو يغفػػر الػػذنب -بػػولن 

حتػب  بولن إذف كل  ػش يج ػن ع ػي كرسػي اإلعتػراؼ ال بػد أف يسػفك د ػو ولمػاذا كػل ىػذا
 :ف الكتاب المقدس يقوؿأب رض ليص ب ويقتل    الع ملب األإلو وينزؿ يتجسد اإل

 . 46:  6رسالة غالطٌة    عوف كل  ش تع ق ع ب الص يب"" 
 النػػا وس تحػػت ه و ولػػوداأرسػػل اهلل ابنػػو المولػػود  ػػش ا ػػر أف لمػػا جػػاء   ػػ  الز ػػا"يقػػوؿ بػػولن 

 . 7:  7غالطٌة الذيش ىم تحت النا وس"  ليفتدي
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 لهػي ونزولػو ليحمػل خمياػة العػالم وال حظ  عي الذي وض  قانوف سػفك الػد اء والتجسػد اإل
  . ف واء اهللإىو بولن وبولن ىذا لو وأف كبير اي النصرانية كما سنبيش 

  ربعة ك مة واحػدة عػش ناجيل األع يو السبلـ اي األالمسي  م إف ىذه القصة لم يذكر و   الع
 :ال  رة واحدة ايإدـ آمة خمياة ولم تذكر ك مة  و حتب كأآدـ وحواء 

 . 61:  6لوقا نجيل لوقا" أدـ ابش اهلل" إ 
  ذف إ ، رسػالتو وسػبب نزولػو ف يػذكر لػبّ أعدا و وصػ بو إنزولو وتجسده و  عشاهل  فل الرب

ب الذي لػم يفع ػوه نىل بعث المسي  حقيقة ليفدي العالم  ش الذ  ا ك القصةأقد وضحت 
وسػتعرؼ اػي ىػذا القسػم اف عقيػدة الفػداء  ػش  ؟وىل ص ب لينجي الناس  ش عذاب السػعير

يكش ىػؤالء وػهود عيػاف لمػا جػرى  لمو وض   تاخري رجاؿ الديش المسيحي  ش بولن و يره 
 ،دـ استغفر ولو  رةآف أيذكروا  ولم ،ـدـ ع يو السبلآبيش اهلل و 

 وهذا هو العدل ، ألنه الٌحمل أحد ذنب احد انه استغفر ربه فتاب علٌه ٌذكر القرآن الكرٌمو: 

 ُِحٌم اُب الرَّ ُِ ُهَو التَّوَّ ِِ إِنَّ ٌْ ِِ َكلَِمات  َََّتاَب َعلَ  ٖٚالبقرة:   َََّتلَقَّى آََدُم ِمْن َربِّ
 ُ ها آََدُم َههْل أَُدلُّهَك َعلَهى  َوأَنََّك ََّل َتْظَمؤ ٌَ َطاُن َقهاَل  ٌْ ه ِِ الشَّ ه ٌْ ٌََِّ ا َوََّل َتْاَحى * َََّوْسَوَس إِلَ

ِ َمها  ٌْ ْذِصَفاِن َعلَ ٌَ ْبلَى * ََّؤََكًَل ِمْنَ ا َََّبَدْت لَُ َما َسْوآَُتُ َما َوَطِفَقا  ٌَ َشَجَرِة اْلُذْلِد َوُمْلك  ََّل 
ِة َوَعَصى آَدَ  ِِ َوَهَدىِمْن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ُِ َََّتاَب َعلَ ُِ َََّغَوى * َُّمَّ اْجَتَباهُ َربُّ  ُم َربَّ

   ٕٕٔ - ٜٔٔ و: 
 ؟ف قد حاف الوقت لنبحث سويا ىل ص ب المسي آلا 
   يمانكم "إ ي اً أيقوؿ بولن "اإف لم يكش المسي  قد قاـ ابا  و كرازتش وبا ل 

  47-46:  48لى كورنثٌوس إولى ألرسالة بولس ا . 
 
 
 همٌةسإال فً غاٌة األ مماأنقف  وال  أ!  

 ىل سيحاسب الرب العصاه عندكم يـو القيا ة ؟ سؤالي الب جمي  النصارى ؟
 :ستقولوف نعم.بالمب   الجواب 
ا مػاذا اذا قصػة الصػ ب وأنػتم تزعمػوف انػو  ، اذاكاف سيحاسب السػارقيش والقػات يش والزنػاه أقول:

ا البشػػر ثػػم يحاسػػبهم بعػػد ذلػػك ، بػػالمب  صػػ ب ليحمػػل خمايػػا النػػاس ، اهػػل يحمػػل خمايػػ
 .سيكوف ىذا عبث
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خمػػاء البشػػر بد ػػو اثنػػاء أف المسػػي  قػػد ااتػػدى ثمػػيش أل كانيػػة عقػػاب الخمػػاه األإلػػو ضػػاع  
ف خمايػػػاىم قػػػد ااتػػػداىا أثمػػػيش وىػػػم يع مػػػوف الصػػػ ب:اكيف يكػػػوف ىنػػػاؾ زجػػػر ل خمػػػاه اآل

 المسي  اثناء ص بو؟
ذف سػػػػفك دـ إا مػػػػاذا  عػػػػادالً  ـو القيا ػػػػة حسػػػػاباً ثمػػػػيش سيحاسػػػػبوف يػػػػذا كػػػػاف الخمػػػػاه اآلإو 

 المسي ؟
ف المسػي  قػد حمػل إنساف يفعل  ا يشاء ثػم يقػوؿ إف كل لب الفساد ألإ اوىذه القصة تدعو 

 ػػش قتػل وزنػب وسػرقة واعػل كػل الفػواحش ثػػم اوضػي عنػا خمايانػا وسيصػب   ػا ع ػي االرض 
 .نها اوضبألست  عي أ :يقولوف قد حمل خمايانا المسي 

 
  الدلٌل علً بطالن دعوى صلب وفداء المسٌح

 
 باء:بناء بجرايم األوال: ال ٌإخد األأ

 (بػش ثػم األإ ػش  يحمػل ب الب واألثػم األإبػش اليحمػل  ػش النفن التي تخم  ىػي تمػوت اإل
 .5:  41حزقٌال وور الشرير ع يو يكوف( ،  بر البار ع يو يكوف ، بخمياتو يقتلإنساف كل 

 التثنٌررة كػػل انسػػاف بخمياتػػو يقتػػل( ,بػػاء والد عػػش األوال يقتػػل األ,والد عػػش األبػػاء )ال يقتػػل األ

57  :9. 

 (  رو يو سيجازى )ٕكل واحد بحسب عم و  :ٙ  

 ثمػو إدـ ال تتعػدي نفسػو اهػو يجػازى بحسػب عم ػو وال يقػ  آف خمياػة أذف كل ذلك يثبت إ
 ع ب  يره وال يتحمل خمأه سواه.

 
وجبت تطحٌة هللا . فما بالك بالفواحش والمنكرات التً نسبوها لخٌر خلق هللا أدم آكانت معصٌة  إذاثانٌا: 

 :وهم االنبٌاء والمرسلٌن

  :الكتاب المقدس ٌقول 

 .نوح يسكر ويكشف عورتو  - ٔ
 .لوط يسكر ويزني بابنتيو - ٕ
 . وسب وىاروف يخوناف اهلل وال يصدقانو - ٖ
لػػب الحػػرب إرسػػل زوجهػػا أعجبتػػو حسػػنها و أيزنػػي بزوجػػة رجػػل عنػػده اػػي الجػػيش  دواود – ٗ

 . ر رجالو بقت وأو 
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 .إرجػػ   وقػػد ذكرنػػا ىػػذا الموضػػوع اػػب  نػػاظره سػػابقو بعنػػواف الكتػػاب المقػػدس يسػػب األنبيػػاء
 ليها إف وات.إ
 ىػػل ىنػػاؾ وػػبو بػػيش  عصػػية  جمػػيبلً  اً لػػب دينػػو ردإف يػػردؾ أو سػػبحانو ألاسػػألك بربػػك الػػذي اسػػ

سػبلـ يبػرأ  ػش كػل ىػػذا الانبيػاء ايمػا تزعمػوف اتػي ارتكبهػا األدـ وىػذه المعاصػي الجسػيمة الآ
نبيػاء  ػش وجب نزوؿ اهلل و وتو صػ بو امػا بالػك بمػا اع تػو األأكل  ش الشجرة أدـ آذا كاف إو 

 ي انساف ا بل عش نبي.أالتي يرا ها  -كما تزعموف-ثاـ الكبيرة المعاصي واآل
 
 :لقهنسان فٌتعذب خان ٌخطئ اإلأهل من العقل ثالثا :

نو ورث عش آدـ المعصػية امػا ذنػب اهلل تبػارؾ وتعػالب ليتعػذب خمأ ألأنساف قد ف اإلأذا ارضنا إ
 ويهاف ويتفل اي وجهو وي رب.

  دـ.آىل يفدي اهلل آدـ ببعم 
 ف الذي تعذب لين اهلل ولكنو ناسوتو.أذا قيل إ 
  ىػذا ال يقب ػو عقػل و ،  ف يكػوف الناسػوت جػزء  ػش اهلل ايكػوف العػذاب وقػ  ع ػب اهللأ ػا إق نا

و أبػػش( والىػػوت اإل،  بػػشناسػػوت اإل،  الػػروح القػػدس،  بقػػانيم )اآلأربػػ  أ فذإسػػ يم ويصػػب  
يكػػوف الناسػػوت جػػزء  ػػش آدـ ايكػػوف آدـ قػػد اػػدى ببع ػػو وىػػذا يبمػػل العقيػػدة تما ػػا واليػػك 

  .ىذا االصحاح اانو يبمل التث يث تما ا
 بػشحػد وال المبلئكػة وال اإلأك السػاعة اػبل يع مهػا لك اليـو وت ذ ا أ)و  65:  46نجٌل مرقسإ 

قػػانيم اػػي واحػػد كمػػا يػػزعم المسػػيحيوف لكػػاف المسػػي  يع مهػػا أا ػػو ىنػػاؾ ثػػبلث . (إال اآلب
 الخ ق.كنفسو    وجعل لو ال يع م  تب الساعة اهو نفب عش نفسو ع مهاإوىل ىناؾ 

 :المسٌح لم ٌدع انه جاء لٌخلص الناس من خطٌية آدمرابعا  :

الموضػوع  نػو لػبّ أعش ىذا الػذنب  ػ  الع ػم   م قاً  يذكر ويااً  مل المسي  فأ ش العجيب  ونإ   
دـ  ػش آنػو جػاء لػيخ ص بنػي أ بػداً المسػي  أيػذكر ايهػا  مناجيل التي يؤ نوف بها لاأل ىب ال اهااو 

ال لػيخ ص النػػاس  ػش الػػذنب المزعػػـو إلػػب االرض إذا كػػاف المسػي   ػػا نػزؿ إدـ ثػم آبػػيهم أذنػب 
 نػو لػم يقػل وػيااً ألػين  ػش العجيػب أج و أرسل اليو و ش أُ ذا كاف ىذا ىو السبب الوحيد الذي اا

 .و حتب ينبو عنوأعنو 
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ف يشػػػرح أل فػػػداء اكػػػاف ع يػػػو  ذا كػػػاف نػػػزؿ خصيصػػػاً إف المسػػػي  يػػػا  ع ػػػم اػػػو لقػػػد كػػػانوا ينػػػاد   
لػي  ريػق الجنػة إد روػادنب داعي ل تع يم والتهذيب واإلأج و و ا كاف ىناؾ أل تبل يذ  ا جاء  ش 

 . ا داـ  حم  جياو يكفي بخبلصهم وخبلص العالم 
 

 
 ن المصلوب لٌس هو المسٌح أالدلٌل على 

وسػػنورد  المسػػي  يقينػػاً  ىػػو نيف المصػػ وب لػػأليػػو إوػػرنا أف وػػاء اهلل ع ػػب ضػػوء  ػػا إسػػنثبت     
دي او حصػ ت ف تكوف قد  ستو يػد يهػو أف المسي  ال يمكش أناجيل ع ب دلة القا عة  ش األاأل

 لو اي اىانو او عبث.
  ن المسٌح علٌه السالم مع قومهؤ: مساله نهاٌة شاوال  
ترج  الب  ا قبل االسبلـ باكثر  ش خمسمائة عاـ وىي لذلك  ما يعتبر  ش عالم الغيػب وال     

ف ال بقصد بياف  ا ايها  ػش التنػاقم ألإيص  االعتماد ع ب  ا يرويو اليهود والنصارى اي كتبهم 
ف عيسػب ع يػو السػبلـ بشػرا رسػوال  ػش اولػي العػـز  ػش أف الكريم يقرر آ رجعنا االساسي ىو القر 

 ا ااسده اليهود  ش ديانة  وسب اثارو ع يو وىمػو بقت ػو  دى ا انتو  صححاً أالرسل ب غ رسالتو و 
 .اهلل  ش كيدىم هاص با ونج

 ؟:هل قب  الٌهود علً عٌسى علٌه السالمثانٌا  

اػب روايػة  ناجيػلاي األ اً حيث توجد تناق ات كثيرة جد، نفسو  المسي جابة إوىي ،  ال :جابةاإل
نػو صػاحب لخص لك  اقالو عيسب ع يػو السػبلـ بنفسػو اهػو خيػر وػاىد ألأولكش سوؼ  القبم

القػػبم  ا نػػو ولػػش يسػػتميعو  انهػػم لػػش يتمكنػػو د عبلنيػػة أ ػػاذا قػػاؿ لهػػم وقػػف يتحػػدى اليهػػو ،  ػػر األ
 :ع يو وسيراعو اهلل

 نا  عكػم أاقاؿ لهم يسوع  : ليمسكوه رسل الفريسيوف ورؤساء الكهنة خدا اً أ) 66:  ٩حنا ٌو
نػا ال أكػوف أي وحيػث نسػتم بوني وال تجػدون ..رسػ ني ألػي الػذي إ  ػي أبعػد ثػم  يسػيراً  ز اناً 

 (اف تاتو أنتم أتقدروف 
 سػ ني سيخ صػػني ر أف اهلل الػذي أل ع ػيّ  اف تقب ػػو أم لػش تقػدروا أنكػليػو وىػو يتحػػداىم إنظػر أ

 . تجدوني شلتاخذوني ل ا نكم وعند ا تاتو 
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  اعػػل وػػياا  ػػش أنػػا ىػػو ولسػػت أنػػي أنسػػاف احيناػػذ تفهمػػوف بػػش اإلا ) تػػب راعػػتم 54:  1ٌوحنررا
 .نفسي(
 ناأنا ولكش لست أنو أليو وىو يقوؿ الشخص الذي ستقب وف ع يو ستظنوف إنظر أ. 
 
   لعالم(ني قد   بت اأ)ولكش ثقوا  66:  49ٌوحنا. 
 .ف اهلل  عي ولش يتركني وحديأل بداً أنكم لش تنالوا  ني أ اي ثقو أ 
 

 لقول الكتاب ولوهٌة صفة األ عنه نسان النتفتعلٌه السالم هو ابن اإل المسٌح نأولو سلمتم 
 لقػػػد كػػػاف  نسػػػاف اينػػػدـ(إبػػػش إنسػػػاف ايكػػػذب وال إ)لػػػين اهلل  49:  56العهرررد القررردٌم  عددسرررفر

نجيػل ولػو كػاف ىػو الػذي  ػرة اػي األ ٓٚكثر  ػش أنساف" بش اإلإبهذ االسم "التبل يذ ينادونو 
ليػو وىػو يتحػداىم إنظػر أ ,ف يكوف ىكذاأوحاوا هلل  كاذباً   تااهاً  لهاً إ ق ع ي الص يب لكاف عُ 
  ة  ش اليهود. ذنهم لش ينالوا  نو وسوؼ يغ ب العالم اهل بعد كبل و ىذا تمسكو ور أ
  اب القرآف  قوف قوؿ اهلل تعالبنا اتعجب لماذا ال يصدأو: 
 َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكْن ِ َم َرُسوَل َّللاَّ ٌَ ا َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْر َوَقْولِِ ْم إِنَّ

ِِ ِمْن ِعْلم  إَِّلَّ  ُِ َما لَُ ْم ِب ِِ لَِفً َشكٍّ ِمْن ٌَن اْذَتلَفُوا ٌَِّ َِ َِ لَُ ْم َوإِنَّ الَّ نِّ َوَما  ُشبِّ َباَع الظَّ اتِّ

ا ِقٌن  ٌَ   ٚ٘ٔالنساء:  َقَتلُوهُ 
  ػش ضػمش  ليػكإكثػر  ػش  ػرة و أبلنجيعمب اهلل عيسب ع يو السػبلـ قػدرة التخفػي اػي اإلأوقد 

 : ثاؿ الكثيرة األ
  يسػوع نفسػو وكػاف يمشػي  عهمػا  أليهمػا )وايما ىما يتك ماف ويتحاوراف اقترب 48:  57لوقا

ف يػريهم أرادوا أعنػد ا  وهىا ىم تبل يذه بجانبو ولػم يعراػ هما عش  عراتو(ولكش ا سكت اعين
بمػرس وىػو كبيػر الحػوارييش وىػو يصػرخ اػي وجػوه  يلإنظر أاهلل ع ي يده  االقدرة التي اعماى

سرائ يوف يسوع الناصري رجل قد تبػرىش يها الرجاؿ اإلأ) 55:  5أعمال الرسل سرائيل اي إبني 
 .نتم تع موف(أاىا اهلل ع ي يديو كما لكم بايات وعجائب اعم

  ولما قالت ىذا التفتت الػب  ٗٔ:  ٕٓواليك  ثاؿ اخر اي  ريم المجدليو نفسها يوحنا(
اظنػت  ؟ ػرأة لمػاذا تبكػيش و ػش تم بػيشإنػو يسػوع يػا أولم تع م  الوراء انظرت يسوع واقفاً 
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قػػرب أنفسػػها وىػػي  ػػاـ  ػػريم أنػػو البسػػتاني( وىنػػا قػػد اخفػػب صػػورتو وصػػوتو وىياتػػو ك هػػا أ
 ف يتخفب عش اليهود.أتخفب عنها اهل يصعب ع يو  عند اتعراو  الناس لم

  
 

 -: نه ما مسته ٌد ٌهودي قطأوالٌك بع  النصوص واالدلةعلى 

  ف الرب  خ ص  سيحو يستجيب  ش السماء قدسو(أف عرات )األ 9:  53مزمور.  
  ػش  بعػدائي يػارب اصػعدت بػأبي  نك نش تني ولم تشمت)اعظمك يا رب أل 4:  63مزامٌر 

                                                                                                                   .نفسي(الهاوية 
  ف رحمتك عظيمة ب الدىر ألإل أسمك  جدألهي  ش ق بي و إحمدؾ يارب أ) 45:  19مزامٌر

 .(ش الهاويةنحوي وقد نجيت نفسي  
  (.تذل ت اخ صني لبّ إذنو أ اؿ أنو )الرب يسم  ت رعاتي أل 4 – 449مزامٌر 
  تك م بهذا يسوع ثم   ب واختفب عنهم( 69:  45ٌوحنا(. 
  يديهم يحم ونك(أنو يوصي  بلئكتو بك اع ي أ) كتوب  9:  7متى. 
 ٩:  8نرسالة بولس الى العبرانٌٌعجب  ش ذلك  ش بولن نفسو أ بل اقرأ 

ف يخ صػػو  ػػش أـ بصػػراخ وػػديد ود ػػوع و  بػػات وت ػػرعات ل قػػادر دقػػأيػػاـ جسػػده أ)الػػذي اػػي  
 .و نجاه  ش أيدي اليهود استجاب لو ربوبمعنب أنو  ( وسم  لو  ش اجل تقواهالموت 

 يػػديهم أاهلل خ صػػو  ػػش  فنػػو  ػػا  سػػتو يػػد يهػػودي ألأ جاز ػػاً  كيػػداً أكػػد تأاكػػل ىػػذه النصػػوص ت
ف أجػػل أنفسػو وىػػو يقػوؿ كػػاف المسػي  يػدعو ويصػػرخ ويت ػرع ويبكػػي  ػش بػػولن  لػيإوانظػر 

 يدي اليهود أيخ صو اهلل  ش 
  اجو وصػػػار عرقػػػو  جلدأوػػػذا كػػػاف اػػػي جهػػاد كبيػػػر كػػػاف يصػػ ي بإ)و  77:  55وهكررذا ٌإكرررده لوقرررا

اوجدىم نيػاـ  ػش الحػزف  لب التبل يذإرض ثم قاـ  ش الصبلة وجاء كقمرات دـ نازلة ع ب األ
 (لماذا انتم نياـ قو وا وص وااقاؿ لهم 

 لػب  نػاظرة إرجػ  أاذا كاف الو ا مش كانت صبلتو وت رعاتو وىذا لين  وضػوع المنػاظرة  :وال  أ
كػاف المسػي  ذا  إىػو  ع يػو أؤكػد فأريد أولكش  ا ، "ىل المسي  الو" ايها اااضة وهلل الحمد 

 .ه الت رعاتال ليكفر خمايانا كما تزعموف ا ماذا كل ىذإرض لب األإ انزؿ 
يػديهم أواسػتجاب لػو خالقػو وخ صػو  ػش  ؟يػديهمأـ ليخ صػو اهلل  ػش بػيش دنو كاف يبكي الػأحتب  

رض وىػػذا ىػػل األأذؿ أوكيػػف يتػػرؾ اهلل رسػػولو يهينػػو  حسػػش عمػػبلً أجػػر  ػػش أف اهلل ال ي ػػي  أل
 حاؿ اهلل    انبيائو ينجيهم.
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  يادي(حد ع يو األألم ي ق ف يمسكوه ولكش أ)وكاف قـو  نهم يريدوف  77:  ٩ٌوحنا. 
  ع يو. انهم لم يتمكنو  نو ولم يق و أوىذا اي ا يثبت 
 

 

 ثبوت براءة ٌهوذا من خٌانة المسٌح:

ع يػو والمكااػأة  ليػدلهمجره اليهػود أحد حػواري المسػي  خانػو واسػتأف يهوذا أيعتقد المسيحيوف 
ف أف ىػذا العمػل  حػاؿ ألػك   عػت ع ػي كتػبهم يتبػيش أذا إتي ولكػش أثبلثيش قمعػة ا ػة كمػا سػي

نهػػم ال أخمػػاء النصػػارى أكبػػر أال نسػػبنا ل مسػػي  الجهػػل والكػػذب وىػػذا  ػػش إيخػػرج  ػػش يهػػوذا و 
ف كػػل أالتسػػ يم  الػػب يقػػرؤا وػػياا اػػي كتػػبهم وتنػػاقم الروايػػات واختبلاهػػا اػػي ىػػذه الحكايػػة يػػؤدي

 .وتخميش ىذه الروايات عبارة عش ظش
 : كما قال هللا تعالى

 َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكْن َوَقْولِِ ْم ِ َم َرُسوَل َّللاَّ ٌَ ا َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْر إِنَّ
نِّ وَ  َباَع الظَّ ِِ ِمْن ِعْلم  إَِّلَّ اتِّ ُِ َما لَُ ْم ِب ِِ لَِفً َشكٍّ ِمْن ٌَن اْذَتلَفُوا ٌَِّ َِ َِ لَُ ْم َوإِنَّ الَّ َما ُشبِّ

ا  ِقٌن  ٌَ اَقَتلُوهُ  ا َحِكٌم  ُ َعِزٌز  ِِ َوَكاَن َّللاَّ ٌْ ُ إِلَ ُِ َّللاَّ   481 - 48٩النساء:   * َبْل َرَََّع
 

  راج  قصة الص ب اب األناجيل وستجد تناقم رىيب وإليػك بعػم األ ث ػو ع ػب بػرأة يهػوذا
 .)أنو بعد أف ندـ ع ب تس يم المسي  "  ب وخنق نفسو"( 8:5٩متى واختبل اهم ايو يروى 

 سػػػقط ع ػػػب األرض ع ػػػب وجػػػو اأنشػػػق  ػػػش الوسػػػط  41:43أعمرررال الرسرررل شرررٌيا  أخرررر  ويػػػذكر(
 .اأنسكبت أحشاؤه ك ها(

 ! إذف أعماؿ الرسل يخالف  تب ا م يذكر أنو ندـ ولم يخنق نفسو 
 ى بهػا حقػبلً ر أف يهػوذا أخػذ نقػود  ػش اليهػود أجػر تسػ يم المسػي  وأنػو أوػت ٌذكر أعمال الرسل 

  .سكاف أورو يم حتب دوعب ذلك اب لعنتهم حقل دـ( )وصار  ع و اً عند جمي 
  نػدـ ورد الثبلثػيش ا ػو إلػب  6:5٩متى ويناق و  تب اب ىذا القوؿ تما ًا يشهد أف يهوذ اب(

امػػرح الف ػػو اػػب الهيكػػل .. سػػ مت دـ برياػػاً  هنػػو والشػػيوخ قػػائبًل: قػػد أخمػػأت إذرؤسػػاء الك
 وانصرؼ(.

 سػتق  اػػب حيػرة إال أف تسػػتدؿ ، مػػا ذا كنػت تحكػػمإذا كنػت أنػت تحكػػم اػب ىػػذه الق ػية اب
 بقوؿ صاحب األ ر اب يهوذا أال وىو المسي  و ا يقولو ىو تستدؿ بو . 

 يػػػدر أف يهػػػوذا  سػػػل  يهػػػوذا ل مسػػػي  رواىػػػا حسػػػب ظنػػػو ولػػػم أف الػػػذى روى حكايػػػة تسػػػ يم
لػػو قػػاؿ لػػو يسػػوع الػػذي قػػد ا تسػػل لػػين ) 46:43فررى ٌوحنررا المسػػي  رج ػػو  ػػ  بػػاقب التبل يػػذ 
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( إذف المسػػي  وػػهد أف يهػػوذا  ػػاىر ك ػػو ىػػل حاجػػة اال الػػب  سػػل رج يػػو بػػل ىػػو  ػػاىر ك ػػو
 ستأخذ بشهادة المسي  أـ ال.
 -لمسٌح ٌخبرهم أنه سٌشبه لهم:

لقد ع م المسي  أنهم سيشكوف اػب ىػذه ال ي ػو اػب كػوف المصػ وب  يػره وقػد أخبػره اهلل أنػو 
 ادثة الص ب: سيراعو إليو ولذلك قاؿ المسي  التباعو قبل ح

  إف ك كم تشكوف اّب ىذه ال ي و( 5٩:47مرقس(. 
  م ب(ت)أ ا األف اأنا  اضب إلب الذى أرس نب ولين أحد  نكم يسألنب أيش  8:49ٌوحنا. 
 أنػا  عكػم ز انػاً يسػيراً ثػم   66:٩ٌوحنرا وا ليمسكوه ويتأكد لك ذلك قولو ل يهود الذيش جاء(

تجددوننب وحيث أكوف أنػا ال تقػدروف أف تػأتوا( أنظػر  وال ب إلب الذى أرس نب ستم بونب أ 
إليػو وىػػو يتحػػدى اليهػػود ويقػػوؿ لهػػم عنػد ا تػػأتوا لتقب ػػوا ع ػػّب ال تجػػدونب وعنػػد ا يراعػػو اهلل 

 إليو ال يستمي  أحد أف يأتب.
 -إثبات أن المصلوب غٌر المسٌح قطعا :

  كػاف ع ػب إنسػاف خمياػو  )وإذا 56:54سفر التثنٌره تشهد التوراة أف المص وب   عوف  ش اهلل
اػب ذلػك اليػـو  تدانػو و ع ػب الخشػبو بػلتػجث حقها الموت اقتل وع قتو ع ب خشبو ابل تبػت
 ألف المع ق   عوف  ش اهلل ابل تنجن أرضك(.

  و ش الغريب أنهم يدعوف أف المسي  ىػو اهلل اهػل بػاهلل ع ػيكم يػا أصػحاب العقػوؿ ىػل ي عػش
)  عوف  ش تع ق بالص يب( 46:6رساله غالطٌه  لمرد  ش رحمة اهلل !عنو  عناىا ااهلل نفسو وال 

اع ػػب ىػػذا الكػػػبلـ كػػل  ػػػش ع ػػق صػػػ يب   عػػوف, والكنيسػػػو   عونػػو, وأنػػػت أي ػػاً   عػػػوف إذا 
 ع قت ص يب.

 :ػػرآه عػػش بمػػرس ىػػو رئػػين الحػػوارييش نفسػػو عنػػد ا سػػألتو إ بطرررس ٌحلررف أنرره ال ٌعرررف الرجررل 
)اأنكر أي ًا بقسم أنب لست أعرؼ الرجل ويح ف أنب  ٩5:59متى المقبوض ع يو ىل تعراو

 .ال أعرؼ الرجل(
 ة اػب ال ىػل كػاف  ػ  يسػوع اػأنكر وتتنػاقم األناجيػل األربعػُسػ تروى األناجيل عش بمرس أنو

 سرد ىذه الرواية تناقم  ريب.
 االختالف فً قصة القب  ومكانه ووقته

  متى كان القب  علٌه ؟

عنػد يوحنػا إذف يػـو  الخمين عند  رقن ولوقػا و تػب و سػاء األربعػاء القبم ع يو كاف  ساء يـو
 الص ب عند  رقن ولوقا و تب يـو الجمعو وعند يوحنا يـو الخمين  .

 

 ٌن مكان القب ؟أ
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 ،حػػدثت اػػي جبػػل الزيتػػوف عنػػد لوقػػا و ، عنػػد  ػػرقن و تػػب  نييثمػػاجاػػي ضػػيعة تػػم القػػبم ع يػػو 
 . 4:  41  ٌوحناوحدثت اي وادي قدروف عند 

حتمػػػاؿ سػػػقط بػػػو ليػػػو اإلإذف ىنػػػاؾ  سػػػااة كبيػػػرة بػػػيش ىػػػذه اال ػػػاكش وتقػػػوؿ القاعػػػدة " ػػػا تمػػػرؽ إ
 ستدالؿ".اإل
 

 متى كانت محاكمته ؟ 

ف لوقػػا خػػالفهم وجعػػل أ الإ ، و تػػب ويوحنػػا 86:  47مرررقس اػػي ال يػػل عقػػب القػػبم ع يػػو عنػػد 
خمػػين عنػػد  ػػرقن و يػػـو الذف يتبػػيش لنػػا اف  حاكمتػػإ .99:  55لوقررا وؿ النهػػار  أالمحاكمػػة اػػي 

اػػػبل أ( !اختر لنفسػػػك اػػػ) ربعػػػاء عنػػػد يوحنػػػا وكانػػػت يػػػـو الجمعػػػة عنػػػد لوقػػػااأل و تػػػب وكانػػػت يػػػـو
 .تعق وف

 

 ؟  متى كان وقت الصلب

نػو صػ ب أبمعنػب ( 47:  49ٌوحنرا )عنػد  السادسػة نحو وكانت (58 : 48مرقس ) الساعة الثالثة اي
 .الص ب تحديد وقت ا ا لوقا و تب ا م يعراو أ ، عند يوحنا وص ب ليبلً ، عند  رقن  ارانه
 

 ؟ ما الذي قاله المصلوب عندما صرخ على الصلٌب

  لم تركتني( لهيإلهي إالذي تفسيره ) ي ي لما وبقتني (إي ي إ) 67:  48عند مرقس.  
 !ااذا كاف إلو اع ب  ش ينادي؟ 
  بتاه اي يدؾ استودع روحي(أ)يا  ٙٗ:  ٖٕوعند لوقا. 
 

 ؟ مرة أول هر المسٌحلمن ظ

  47:  53ٌوحنا  ، 9:  49عند مرقس المجدلية لمريم  ةوؿ  ر أظهر . 
  46:  57لوقا وعند لوقا ظهر اوؿ  رة لرج يش  ش تبل يذه. 
 9:  51متى خري تيش  ريم المجدليو و ريم األآ ر ر اوؿ  رة ألهوظ. 
 

 كم مرة ظهر للتالمٌذ؟

  53ٌوحنا ثبلث  رات عند و  49:  51متى  ، 69:  57وقا ول،  ٩:  49مرقس  رة واحدة عند  :

49 – 59 ،             54  :4. 
 

 ؟ٌن ظهر للتالمٌذأ

   43:  51ومتى  ٩:  49مرقس  دالج يل عن ناصرة. 
  53ٌوحنا ي ا عند بحيرة  برية أو ،  49:  53ٌوحنا و 69،  -66:  57لوقا ورو يم أاي و. 
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  و عنػب كػل ىػذه االختبلاػات اػي ىػذه  تناق ات ولكػش اختصػرتهالنو يوجد الكثير  ش اأاع م
 القصة انها  ير  نمقية وانها  ش نسج خياؿ  ؤلفيها.

 ػاـ قاضػي عػادؿ أنػك تقػف أف تتخيػل أا ػك  "سػتدالؿحتماؿ سقط بػو اإلليو اإلإو ا تمرؽ "
ل ناجيػحػدى األإخػر  ػش  ر  يػر اآلأواي كل عرض تم عو ع ي ,وتعرض ع يو تفاصيل القصة 

 .نت بتهمة ت  يل العدالةأنو سيقبم ع يك أال وك ؟ ترى  اذا يفعل القاضي
 .نو لم يقبم ع يو  ش االصل ولم يص بأثبتنا أ ألننا ـ الأذف ال يهمنا ىل قاـ  ش اال وات إ
 
 
 صلٌة؟لغفران الخطٌية األ رسل المسٌح خصٌصا  أهل 

نهػا لػم تػذكر االناجيػل االربعػة حتػب  أبل ة واحدة  ش ىذه االاكار الوثنية م  المسي  لم يتفوه بك
بػػولن اقػػد كػػاف واجػػب عيسػػب ع يػػو السػػبلـ  دال عنػػإ ػػرة واحػػدة لػػم تػػذكر  ك مػػة خمياتػػو اصػػبلً 

 تي  ش بعده.أيسالذي  ىو البشارة بم كوت الجنة واي يا باالساس
  قػػد نػػي لهػػذا ت اهلل ألو بم كػػ ي ػػاً أبشػػر المػػدف االخػػرى أف أ)قػػاؿ لهػػم ينبغػػي لػػي  76:  7لوقررا
  رس ت(أ
  تي(أف يأقترب أي يا أاهذا ىو  اف تقب و أردتم أف إ) 47:  44متى.                 

 

 :المسٌح علٌه السالم قال هللا تعالى على لسان كما 

 َن ٌْ ق ا لَِما َب ُكْم ُمَصدِّ ٌْ ِ إِلَ ا َبِنً إِْسَراِاٌَل إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ ٌَ َم  ٌَ َْ َقاَل ِعٌَسى اْبُن َمْر َديَّ  َوإِ ٌَ
َناِت َقالُوا  ٌِّ ا َجاَءُهْم ِباْلَب ُِ أَْحَمُد َََّلمَّ ؤِْتً ِمْن َبْعِدي اْسُم ٌَ ا ِبَرُسول   ْوَراِة َوُمَبشِّر  ِمَن التَّ

ا ِسْحٌر ُمِبٌنٌ  ََ  ٙالصف:    َه
 

  اهلل عيسب رسوؿ  وض  المسي  لتبل يذه سبيل دخوؿ الجنة وىي "ال الو اال اهللألقد " 
  العمل الصال . ثهم ع بكاف يح  ثم 
  لػػو الحقيقػػي وحػػدؾ نػػت اإلأف يعراونػػك أبديػػة )وىػػذه ىػػي الحيػػاة األ 6:  4٩ٌقررول فررً ٌوحنررا

 . و(ترس أويسوع المسي  الذي 
 ىػػل قػػاؿ لػػو انتظػػر حتػػب  ؟لػػب الجنػػة  ػػاذا قػػاؿ لػػو المسػػي إصػػل ألو التبل يػػذ كيػػف أوعنػػد ا سػػ
 ػػا نمػػق بشػػ   ػػش  , فػػر ذنػػوب العػػالمأيػػاـ و أ ةحمػػل خمياتػػك وانػػزؿ الجحػػيم ثبلثػػأصػػ ب و أ

 .ابدا الهراءىذا
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ي أ ػم الصػال  عيها المأليػو وقػاؿ لػو:إ)واذا واحػد تقػدـ  49:  49متى  :ولكش كل  ا قالو ىػو 
ال واحػد إ لػين صػالحاً  لماذا تدعوني صػالحاً  بديو اقاؿ لو:صبلح اعمل لتكوف لي الحياة األ

 بدية احفظ الوصايا(ف تدخل الحياة االأردت أف إولكش  وىو اهلل :
 

 ن.ٌذكر لك ما رواه صاحب العقايد الوثنٌة من مشاهٌر المإرخؤس
  لػو وتقػديم نفسػو يعتقػد الهنػود الوثنيػوف بتجسػد اإل:)قاؿ العبل ة "ىوؾ" اي كتابػو رح ػة ىػوؾ

 (.ذبيحة اداء عش الناس  ش الخمياة
 " نػػو أل تػاً و ديػ  المم ػػؤ الىبالبمػػل الو  اكروػن ي الهنػػودأويصػفوف ) وقػاؿ القػػن "جػورج كػػوكن

 (.حدأيقدر ع يو  ف عم و الأقدـ وخصيتو ذبيحة ويقولوف 
 رتكبػػت اػػي ىػػذا أُ ثػػاـ التػػي دعػػو كػػل األ"ف بػػوذا قػػاؿ أالبوذيػػوف يزعمػػوف ) كػػن  ػػولر"  "وقػػاؿ

 . (كي يخ ص العالم  " العالم تق  ع يّ 
 " صػ ب اسػمو "بػالي"  هػةلأيونػديا يعبػدوف أاي جنػوب الهنػد وتنجػور اػي ) قاؿ العبل ة" داوف

 .(نو تجسد و ات وص ب ورا أويعتقدوف 
 نو تجسد بالناسوت اي ىػذا العػالم أو  لو  عاً إنساف و إف بوذا اي نظر البوذيوف إ( "ىوؾ"وقاؿ

 .(ليفديهم  ش خماياىم وىو  خ ص الناس
 ل نػػػاس  ػػػش  وانػػػو المخ ػػػص الفػػػادي وكػػػاف الفػػػرس يػػػدعوف  تػػػرا ىػػػو الوسػػػيط بػػػيش اهلل والنػػػاس

 . خماياىم
  لػػب  إردت المزيػػد ارجػػ  أف إوتوجػػد كثيػػر  ػػش العقائػػد  ثػػل ىػػذا ولكػػش ىػػذه رسػػالة  ختصػػرة و

كثػر أردت تثبيػت الكػبلـ أف إكتاب "العقائد الوثنيػة اػي الديانػة النصػرانية"لمحمد بػش  ػاىر و 
  .وانجيػػل بعػػبلً ،  كروػػنا  نجيػػلإو ، نجيػػل بػػوذا إكتػػاب نظػػر الػػب  وا وػػبكة اإلنترنػػت ادخػػل ع ػػب

 ترى  ا يسرؾ .وس
 

 :ال فً المسٌحٌة على ٌد بولس الذي قال فً إلهه أحدهم أوالملفت للنظر انه لم ٌلعن 

  نػو  كتػوب   عػوف ج نػا ألأ ػش  ةذ صار لعنإ)المسي  ااتدانا  ش لعنة النا وس  46:  6غالطٌة
 .تع ق ع ب خشبة(كل  ش 

 و أنػػا  ػػش المصػػ وب سػػواء يهػػوذا وال يهم، ف المصػػ وب  يػػر المسػػي  أذا اثبتنػػا بحمػػد اهلل إ
لػب السػماء  ػش  يػر إثبتنػا راعػو أوكذلك ، ف المص وب  ير المسي  قمعا أ يره المهم عندنا 

 .يد يهودي تصل اليو
  ورا  يده وباركهم وايما ىػو يبػاركهم انفػرد  ش بيت عنياً  رجهم خارجاً خ)وا 83:  57ٌقول لوقا 

 .لب السماء(إ عدصأعنهم و 
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 ُِ ا َبْل َرَََّع ا َحِكٌم  ُ َعِزٌز  ِِ َوَكاَن َّللاَّ ٌْ ُ إِلَ   ٛ٘ٔالنساء:    َّللاَّ
عز جانبو ورا  وانو وخ صو  ش يػد اليهػود كمػا انقػذ أنقذ اهلل رسولو عيسب ع يو السبلـ و أىكذا 

 وخذلهم  يدي المشركيشأ(  ش ص ب اهلل ع يو وس مرسولو  حمد )
 ٌَُن آََمن َِ ً ُرُسلََنا َوالَّ َنا ُنْنِج اْلُمْإِمِنٌنَ َُّمَّ ُنَنجِّ ٌْ لَِك َحّق ا َعلَ ََ   436ٌونس:  وا َك

 َلَِك ُنْنِجً اْلُمْإِمِنٌن ََ َناهُ ِمَن اْلَغمِّ َوَك ٌْ ُِ َوَنجَّ  11األنبٌاء:  ََّاْسَتَجْبَنا لَ
 

  حمد ديدات"أعبل ة ل كتاب  سألة ص ب المسي  "  يلإرج  اردت المزيد أف إو  . 
 ػػػػش السػػػػبب اػػػػي كػػػػل ىػػػػذه االختبلاػػػػات والتناق ػػػػات؟ وإف ىػػػػذا  ػػػػش لع ػػػػو يتمػػػػرؽ إليػػػػك األف 

سػبب اػب ىػو البولن"  المستحيل أف يكوف كبلـ اهلل ألف اهلل ال يناقم نفسو إليك الجواب :"
اإللو واداه ل بشرية والتي اقتبسها  ش الػديانات الوثنيػة القديمػة  ذلك اهو  خترع أسمورة ص ب 

اإلنجيػل  الكػل المهػم عنػده أف يكػوف وػريك اػييػرب  ل لكما بينا  ش قبل وىو الػذي لعػب بالكػ
   وىذا لين كبل ي بل ستتعجب إف عرات أنو ىو الذي يعترؼ بهذا!.

ِ  :اهلل تعػػالب قػػاؿ ا ِمههْن ِعْنههِد َّللاَّ ََ قُولُههوَن َههه ٌَ ههِدٌِ ْم َُّههمَّ  ٌْ َ ْكُتُبههوَن اْلِكَتههاَب ِبؤ ٌَ ٌَن  َِ ههٌل لِلَّهه ٌْ َََّو

ا َقلًٌِل   ِِ َََّمن  ْشَتُروا ِب ٌَ ْكِسُبونَ لِ ٌَ ا  ٌل لَُ ْم ِممَّ ٌْ ِدٌِ ْم َوَو ٌْ ا َكَتَبْت أَ ٌل لَُ ْم ِممَّ ٌْ   َََّو
               ٚ ٜالبقرة:

  ػػػش الجميػػػ   اً كنػػػت حػػػر   اذإني إاػػػ)56-49:  9رسرررالة كورنثررروس األولرررى اقػػػرأ  ػػػاذا يقػػػوؿ اػػػي 
ل ػػػذيش ربػػػ  اليهػػػود و كثػػػريش اصػػػرت ل يهػػػود كيهػػػودي ألربػػػ  األاسػػػتعبدت نفسػػػي ل جميػػػ  أل

ني بػبل إرب  الذيش تحت النا وس و ل ذيش ببل نا وس كػني تحت النا وس إلإتحت النا وس ك
رب  الذيش بػبل نػا وس صػرت ني لست ببل نا وس هلل بل تحت نا وس ل مسي  إلإنا وس    

كل ويء الخ ص ع ب كػل حػاؿ قو ػا و ىػذا   صرت ل كلو  رب  ال عفاءل  عفاء ك عيف أل
 .(يل الكوف وريكا ايوانا ااع و الجل االنج

  أنظػػػر إلػػػب قمػػػة النفػػػاؽ وىػػػو بنفسػػػة الػػػذى قػػػرر أنػػػة لػػػين لػػػة ديػػػش واليريػػػد أف يعػػػرؼ إال ديػػػش
 الص ب واداء اإللو ل بشرية وقيا تو  ش األ وات.

  يسػػوع المسػػي  وإيػػاه  لػػم أعػػـز أف أعػػرؼ وػػياا بيػػنكم إال )ألنػػي 5:  5رسررالة كورنثرروس األولررى
 . ص وباً(

  ال يقبل  يره حتب لػو نػزؿ إليػو   ػك  ػش السػماء يخػالف ىػذه الوثنيػة كمػا قػاؿ وىو يؤكد أنو
  ك  ش السماء بغير  ا بشرناكم ا يكش  )ولكش إف بشرناكم نحش أو 1:  4رسالة غالطٌة اي 

 (الو -اناثيما
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 أي أنػػو يقػػوؿ  ػػش قػػاؿ لكػػم  يػػر  اق ػػت ااضػػربوا بكبل ػػو عػػرض الحػػائط ولػػو كػػاف   ػػك  ػػش
ع يػو السػبلـ وكػاف ي ػمهد تبل يػذ واتبػاع  المسػي  ولن كااراً بمػا أنػزؿ ع ػبالسماء لقد كاف ب

  .المسي  كما اي رسالتو
  بسيرتي قببل اي ديانة اليهود إني كنت اضمهد كنيسة اهلل سمعتم )اإنكم  49-46:  4غالطٌة

 .بإاراط وأت فها( كما يقوؿ عنو ت ميذه لوقا اي
قتل المسػػيحييش وكػػاف يسػػمو ع ػػب الكنيسػػة وؿ راضػػياًب)كػػاف وػػأ 1:  6و  93:  ٩ أعمررال الرسررل 

 ويدخل البيوت ويجر رجاال ونساًء ويدخ هم السجش(.
 

 

 الموجودة األن: النصرانٌةبولس مإسس 

  ثػم سػمب نفسػو بػولن ولػد  «البنيػا يش سكيسابش   وأوؿ»كاف أسمو قبل ت  يل المسيحييش
وتػػػدرج اػػػي  «عماالئيػػػل»يهػػػودي  ػػػش عائ ػػػة يهوديػػػة تع ػػػم اػػػب القػػػدس ع ػػػب يػػػد الحاخػػػاـ ال

بعػػد حػػدودىا ثػػم أخػػد بعػػد ذلػػك يبشػػر بتعػػاليم القػػانوف اليهػػودي وكػػاف  الدراسػػات الدينيػػة ال
  تبحرًا عالمياً اي الىوتيات االسكندرية اله نيو.

 إف المسػيحية الحاليػة  سػيحية بػولن وأنهػا ديانتػو "ويقوؿ العبل ة بيري اػي كتابػو أديػاف العػالم
و أدخل ع يها بعم تعاليم اليهود ليجذب أتباعاً    الع م أف كثيػر  ػش ع مػاء وىو  نشاها وأن

 نقػذ و خ ػص البشػرية وىػذا لػين بغريػب ع يػو  المسػي النصارى يقروف بػذلك ابػدأ يزيػ  أف 
واكػػرة اتصػػاؿ اإللػػو  «اػػاي وف»اإنػػو تع ػػم األديػػاف الوثنيػػة القديمػػة والف سػػفة وخاصػػة ا سػػفة 

ش الروح القػدس وىػو الػذي ظػل ينػادي بهػذه الخرااػات القديمػة باألرض عش  ريق الك مة أوب
اإف كل  ش عاور المسي  اي ز انو أى و وتبل يذه وكل  ػش رأه كػانوا يع مػوف أنػو نبػي ورسػوؿ 

  ش عند اهلل . وراج  لو وات  ناظرة االولهية .
  بل يػذ الػرب )ولػم يػزؿ ينفػث تهديػداً وقػتبًل ع ػب ت 4:  9اعمرال الرسرل يقوؿ ت ميػذه لوقػا اػي

... حتب إذا وجد أناسًا ع ػب المريػق رجػااًل ونسػاًء يسػوقهم  ػوثقيش إلػب أوروػ يم( وانظػر إليػو 
  .وىو يحرض الناس ع ب المسي  وع ب أال يتبعوا وريعتو

 يػػنفعكم المسػػي  وػػياا(  ولن أقػػوؿ لكم:أنػػو  تػب إختتنػػتم ال)ىػػا أنػا بػػ 8:  5 رسررالة غالطٌررة ،
)وىكػػذا أنػػا آ ػػر جميػ  الكنػػائن دعػػي أحػػد وىػػو  ختػػوف اػػبل  41-4٩:  ٩رسررالة كورنثٌرروس 

يصػػر أ  ػػف دع احػػد اػػي الغرلػػة اػػبل يختػػتش لػػين الختػػاف وػػياا( انظػػر كيػػف يريػػد النػػاس أال 
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يختتنػػوا حتػػب يػػتم لػػو  ايريػػد وأف تقػػ  الفحشػػاء اػػي أتبػػاع المسػػي  اهػػو يريػػد أف يغيػػر قػػانوف 
 .الذى يقوؿ التوراة
  اتقمػ  ت ػك الػنفن    ف الذي ال يختش اي لحم  رلتولذكر األ ا ا)أ 47:  4٩سفر التكوٌن

اػالتوراة تػنص صػراحة بوجػوب الختػاف  ػ  الػر م أف المسػي   ( ش وعبها انو قد نكث عهدي
أف بػولن  نقم وريعة  وسب ع يو السبلـ إال ختش وع ب الر م أف المسي  لم يب  لنفسوقد ُ 

يكونوا يريدوف الػدخوؿ اػي المسػيحية ىربػاً  الختاف حتب يرض الرو اف الذيش لمقد أباح عدـ 
وكػم  ػش المسػيحييش اليػـو لػو يختتنػوا نػزوالً ع ػب ،   ش الختاف اأباح لهم بػولن عػدـ الختػاف

 رأي بولن.
   وبالتػالب لػين المسػي   ، لقد ظل أتباع المسي  أف  ش  ات ع ب الصػ يب رجػل  يرالمسػي

ىػػػؤالء المؤ نػػػوف يقولػػػوف ىػػػذا اػػػذىب كمػػػا اثبتنػػػا بحمػػػد اهلل وعنػػػد ا سػػػم  وػػػأوؿ أي بػػػولن 
 سرعًا يحذر اتباعو بخمورة ىذا اإلعتقاد ألنو لو آ ش الناس بمثل ىذا اإلعتقػاد بعػدـ صػ ب 

 53-45:  48فررً رسررالة كورنثٌرروس المسػػي  اات ػػ  أ ػػره ولػػذا ذىػػب يػػداا  بحػػرارة قػػائبًل: 

كم أف لػين قيا ػو )ولكش إف كاف المسي  يكرز بو أنو قػاـ  ػش األ ػوات اكيػف يقػوؿ قػـو بيػن
أ ػػوات اػػإف لػػم تكػػش قيا ػػة أ ػػوات اػػبل يكػػوف المسػػي  قػػد قػػاـ وإف لػػم يكػػش المسػػي  قػػد قػػاـ 
ابا ل كرازتنا )تبشيرنا( وبا ل أي ًا إيمانكم ثم كرر نفن العبػارة وقػاؿ "اف لػم يكػش المسػي  

 .(المسي  ى كوا با ل إيمانكم إذ الذيش رقدوا  ايقد قاـ ا
 : ؟ بولن المسي  بولن بالبشارة وأعماه الرسالة كما يقوؿىل أ ر  السإال هنا 
 

 :ٌدل على كذبه حتى ٌفطحة كما سنرىأوال  البد لكل كاذب أن ٌترك شٌيا 

 ىل اعتنق بولن ديش عيسب ع يو السبلـ كما يزعم ؟  -ٔ
سأذكر لك قصة اعتنػاؽ بػولن المسػيحية وانظػر إلػي التناق ػات اػي ىػذه القصػة كمػا ق ػت 

ب وقعة يتركهػا خ فػو بحيػث أنػك لػو ذكػرت ىػذه القصػة لقاضػب لػيحكم ايهػا البد لكل كاذ
 لقبم ع يك.

   ووقفوا صا تيش(نورا )سم  المسااريش صوتا ولكنهم لم ينظروا  9-6:  9أعمال الرسل. 
  ولػػػم يػػػذكر ،  )لػػػم يسػػػم  المسػػػااريش صػػػوتا ولكػػػنهم نظػػػروا النػػػور(44-9: 55أعمرررال الرسرررل

 ؟ ال وقواهم صا تيش أـ
  ورأو النور وسقمو ع ب االرض ( )لم يسم  المسااريش صوتا 4٩-45:  59أعمال الرسل. 
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   أنػػو  الع ػػم أنػػو يػػزعم سػػنة بعػػد راػػ  المسػػي  و ػػ  ٖٓو إلػػب  ػػ  الع ػػم أف بػػولن ترجػػ  رسػػائ
وىػػذا  ٜٕواإلصػػحاح  ٕٕكػػاف ىػػذا اػػي اإلصػػحاح  ، ت قػػب الرسػػالة  ػػش عيسػػي اػػي د شػػق

أ ػره أف يػذىب إلػب د شػق ليعميػو  المسػي  ذا اإلصحاح أفيذكر اي ى لم بالمب  كذب  بيش
اً وكػاف ىػذا دوف أعماه الرسالة اػور  المسي يذكر أف  ٕٙاإلصحاح  الرسالة والمفاجأة أنو اي

 التبل يذ. أف يع مو أحد  ش
 كمػػا ظهػػر اػػي تغيػػر الشػػريعة كمػػا بينػػا ولمػػاذا حكػػم ع يػػو   ولمرراذا خالفررت تعالٌمرره تعررالٌم المسررٌح

ا اختػرت مػوالسػؤاؿ إليػك أيه ٕٖ-ٚٔ:  ٕٔالكػذب والخػداع اػي أعمػاؿ الرسػل التبل يذ ب
 ت قب الرسالة اـ ال؟

  إف ق ػػت نعػػم حكمػػت ع ػػب المسػػي  بػػالظ م اػػي األحكػػاـ والشػػريعة وحكمػػت ع يػػو بتنػػاقم
الكتػػاب نفسػػو واخػػتبلؼ اقوالػػو,وإف ق ػػت ال اقػػد عراػػت جػػذور دينػػك  ػػش أيػػش كمػػا يعتػػرؼ 

 ايو  المقدس بالتحريف الذي وق
  م وػػػريعة الػػػرب الػػػذي حولهػػػا ق ػػػم الكتبػػػة المخػػػادعيش إلػػػي ولػػػد يكػػػ) 1:  1فرررً سرررفر أرمٌرررؤ

 .أكذوبة(
  يحراوف كبل ي ع ب كل ااكارىم بالشر( م)اليـو ك ه 7:  89مزمور. 
  ويل ل ذيش يتعمقػوف ليكتمػوا رأيهػم عػش الػرب اتصػير أعمػالهم اػي الظ مػة 48:  59أشعٌاء( 

 .يالتحريفكم( ..
 يقوؿ الرب الذيش يسرقوف ك متي بع هم  ش بعم( 63:  56رمٌاء أ(. 
  أنهػػم يكتبػػوف  بمعنػػب )يقػػوؿ الػػرب الػػذيش يأخػػذوف لسػػانهم ويقولػػوف قػػاؿ( 64:  56أرمٌرراء

  .الكتاب ويقوؿ ىو  ش عند اهلل  ثل  ا اعل بولن
 

 كما ٌقول هللا تبارك وتعالى:

 َْكُتُبوَن اْلِكَتاب ٌَ ٌَن  َِ ٌل لِلَّ ٌْ ا َقلًٌِل   َََّو ِِ َََّمن  ْشَتُروا ِب ٌَ ِ لِ ا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ََ قُولُوَن َه ٌَ ِدٌِ ْم َُّمَّ  ٌْ َ ِبؤ
ْكِسُبونَ  ٌَ ا  ٌل لَُ ْم ِممَّ ٌْ ِدٌِ ْم َوَو ٌْ ا َكَتَبْت أَ ٌل لَُ ْم ِممَّ ٌْ    ٜٚالبقرة:   َََّو

  م وال وأنػػػػا لػػػػم أرسػػػػ ه ..)يقػػػػوؿ الػػػػرب الػػػػذيش ي ػػػػ وف وػػػػعبب بأكػػػػاذيبهم  ٖٕ:ٕٖأر يػػػػاء
 أ ثالو أنو  ا أرس هم و ا أ رىم .  و الرب ىنا يف   بولن ، .أ رتهم(

  أ ػػا وحػػي الػػرب اػػبل تػػذكروه بعػػد ألف ك مػػة كػػل إنسػػاف تكػػوف وحيػػو إذ قػػد  ٖ٘:  ٖٕأر يػػا(
حراتم كبلـ اإللو الحب رب الجنود إلهنا( بمعنب أنكم ال تذكروا  كبلـ اهلل وأصب  كل إنسػاف 

 .اهلل وحراتم كبلـ اهلل, بل اقرأ األعجب اي  قد ة يكتب ويقوؿ ىو  ش عند
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  رأيػػت أنػػا أي ػػاً إذ قػػد .. ة عنػػدنا المتيقنػػ )إذ أخػػذ كثيػػر بتػػأليف قصػػة اػػي األ ػػور ٗ:  ٔلوقػػا
ا ين( سػبحاف اهلل أتعجػب سػو تتبعت كػل وػ   ػش األوؿ بتػدقيق أف أكتػب إليػك أيهػا العزيػز 

 كتاب ويقولوف ىو  ش عند اهلل  !ي عوىا اي   ،يكتب لصديقو رسالة لوقا. ش األ ر
 اإنػػػو إف كػػػاف صػػػدؽ اهلل قػػػد أزداد  ٩:  6رومٌررره   واألعجػػػب  ػػػش ذلػػػك  ػػػا قالػػػو بػػػولن اػػػي(

 .بكذبي لمجده ا ماذا أداف أنا بعد ذلك كخا  (
 وىػل  وىػل ي جػأ اهلل الػب نشػر دينػو بالكػذب ؟ وأنا أسؤل فهل صدق هللا ٌحتاج إلى كذب بولس؟

؟ تعػػالب اهلل عمػػا يقولػػوف  الف ػػي ة والصػػدؽ ؟ وىػػل يخػػدع الػػرب عبيػػدهعجػػز أف ينشػػر ك متػػو ب
 .؟ وكيف أثق اي ىذا اإللو الذي يعتمد ع ب كاذب  ثل بولن

 أى حػق ,بها وكيف باهلل ع يك بعد كل ىذا تأتب وتقوؿ أنا ع ب حق اإذف ىل ىذه عقيدة تحي
د ثػػم إف الكتػػاب ىػػذا الػػذى ينسػػب إليػػو كػػل ىػػذا  ػػش كػػذب واػػواحش ووػػريعة ال تصػػ   ألحػػ

المقدس نسب كػل نقيصػو هلل تعػالب اهلل عمػا تقولػوف ع ػواً كبيػراً اهػو اهلل الػذى لػو الكمػاؿ ك ػو 
 يغ ب: الي والجبلؿ ك و وىو العزيز الذ

أف اهلل سبحانو وتعالب واحد أحػد ال وػريك لػو اػب   كػو وال نػد وال وػاا  إال  ػش بعػد إذنػو ال 
 ب لو.ال زوجة لو وال نسوال وبيو لو و  والد لو وال ولد لو

يشػػرب وال يحتػػاج إلػػب وػػ   مػػا يحتػػاج إليػػو خ قػػو بوجػػو  ػػش الأف اهلل  نػػي بذاتػػو اػػبل يأكػػل و  -ٕ
ال يتغير وال يناـ وال ينسب وال ينػدـ ع ػب وػ  وال يخػاؼ  ػش وػ  وال يحػزف  الوجوه سبحانو

 ع ب و   اإذا أراد ويااً يقوؿ لو كش ايكوف.
  قو سبحانو ال يماث و و   ش خ -ٖ
 ا ا َوِمَن اَْلَْنَعاِم أَْزَواج  َماَواِت َواَْلَْرِض َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواج  ََّاِطُر السَّ

ِمٌُع اْلَبِصٌرُ  ٌء َوُهَو السَّ ًْ ِِ َش َس َكِمَّْلِ ٌْ ِِ لَ َرُإُكْم ٌَِّ َْ ٌَ    :ٔٔالشورى 
 

 ل اػب وػ   ػش خ قػو كيػف وىػو ا ين كمث و و  ال اب صفاتو وال اب أاعػاؿ سػبحانو ال يحػ
يػػدرؾ األبصػػار رب العػػالميش وك نػػا نحتػػاج إليػػو وىػػو ال يحتػػاج ألحػػد ال تدركػػو األبصػػار وىػػو 

،  ، واػػوؽ كػػل وػػ وأكبػػر  ػػش كػػل وػػ  ,وال يعجػػزه وػػ   ،كػػل وػػ   سػػبحانو ىػػو أعظػػم   ػػش
سبحانو قادرع ب كل و  وىو الفعاؿ لما يريد سبحانو عالم بكل و  ، كل و    ع ب و الب

ع م السر وأخفب ويع م  ا كاف و ا سيكوف و ا لم يكػش لوكػاف كيػف يكػوف وال يتحػرؾ وػ  ,ي
إال بأ ره سبحانو ىو الشاىد الذى ال يغيب وال يستخ ف أحد ع ب تدبيره و  كػو وال يحتػاج 
ألحد سبحانو ىو الباقب الحب القيـو القائم ع ػب خ قػو سػبحانو ىػو اآل ػر النػاىب قائػل الحػق 
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و نػزؿ الكتػب الػذى يجػازى المحسػش بإحسػانو والمسػ   ل رسػل الرسػ ، بيلالهادى إلب السػ
بأسػػائتو اػػبل أصػػػدؽ  نػػو حػػديثاً وال أصػػػدؽ  نػػو قػػػيبًل سػػبحانو ال يخ ػػف الميعػػػاد لػػو الكمػػػاؿ 

 .ىذه ىب صفات اهلل المقدسو،  المم ق  ش جمي  الوجوه سبحانو العادؿ
 لين بآلو  كتو يم حر ىل تعرؼ أف الذى يقبم ع يو وتق! 

 أف الذى يهاف وي رب لين بإلو ! 
 وأف الذى يهـز لين بإلو ! 

 والذى يموت لين بإلو! 
 

 أسيلة ال أجوبة لها عند النصارى
 

 :هل هللا تجسد أم أرسل إبنه الوحٌد ؟ السإال األول  
 تعػػالب اهلل عػػش »جسػػد بشػػري وأتػػب بنفسػػو إلػػب العػػالم  ذيعتقػػد الرثػػوذوكن أف اهلل تجسػػد وأخػػ

ألنره هكرذا أحرب هللا العرالم وأرسرل إبنره »بينمػا نجػد أف كاتػب إنجيػل يوحنػا يقػوؿ « صارىإاك الن

 49-6« الوحٌد
 « أن هللا أرسل إبنه الوحٌد إلى العالم لكن نحٌا به» ٜ-ٗورسالة يوحنا األولب  

 وبالمب  الراسل  ير المرسل .. اتدبر. 
 :ًعنها أـ سكت ؟ م المسي  قصة الناسوت واالىوت ىل تك السإال الثان 
 اإف ق ت تك م عنها اأيش كبل و عنها ؟ وكيف ورحها ؟ 
 وإف سكت عنها اما تقولونو عبث.  
 :رادتػو اع يػك ااإف ق ت ب هل المسٌح صلب بإرادته أم بغٌر إرادته ؟ السإال الثالث

أف تشػػكر اليهػػود ألنهػػم اع ػػو  ػػا يريػػده اإللػػو ، وإف صػػ ب بغيػػر إرادتػػو اع يػػك أف تعبػػد 
 ود ألنهم قهروا اإللو. اليه
 :اإف ق ت حكمة لز كم الثناء ع ب اليهود  صلب المسٌح حكمة أم سفه ؟ السإال الرابـع

 ألنهم أعانوا ع ب الحكمة وإف ق ت سفو اقد نسبت لربك السفو.   
 :ٌقول النصاري أن المسٌح مات ثم عاش بعد ذلك فنقول لهم من  السإال الخامس

 مٌت ؟الذي أحٌاه عندما كان 
 اإف قالوا نفسو :  

 ق نا وىو حي أـ وىو  يت ؟ 
اػػإف قػػالوا وىػػو حػػي اهػػذا تحصػػيل حاصػػل ، وإف قػػالوا وىػػو  يػػت ، ق نػػا ااقػػد الشػػيء ال يعميػػو وىػػل 

 خالق الحياة يتمكش الموت  نو ؟ 
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 وإف قالوا : الذي أحياه  يره لز هم أف يكوف المسي  عبداً وىو المم وب. 
 
 :ٌوم القٌامة ٌوجد حساب  ؟هل  السإال السادس  

إف ق ػػت نعػػم اع ػػب أي وػػيء سيحاسػػب وديػػش النصػػارى ك ػػو قػػائم ع ػػب أنػػو نػػزؿ ليصػػ ب ليحمػػل 
خمايا الناس اإف جاء ليحاسب أحد اػالبمب  سػيوق  العبػد ع يػو الحجػة ألػم تغفػر لنػا وتحمػل عنػا 

  غفور لب. خمايانا وع ب ذلك يسرؽ ويقتل النصراني ويقوؿ
 عينو.ؾ حساب اهذا العبث بف ق ت لين ىناوإ 
 :تقول النصارى أن المسٌح سٌصعد وٌجلس عرن ٌمرٌن الررب فرإن  السإال السابع

لزم ذلك فلرٌجلس الرروح القردس عرن شرمال الررب ؟ فاٌهرا أصرح الثالثرة اقرانٌم فرً 
  واحد أم هذا التفرٌق الذي من قال به عندكم كفر ؟

  ت  سالة ج وسو عش يميش الرب.اإف ق ت : الثبلثة أقانيم وىم اي واحد اقد أبم
 وإف ق ت : بالج وس عش يميش الرب اقد ق ت بالتفريق. 

 :هل عدم زواج البابا من الكمال والحكمة أم من النقصان والسفه ؟  السإال الثامن 
اإف ق ت :  ش الكماؿ والحكمة اقد نسبت إلب ربك النقصاف والسفو وإف ق ت : نقصػاف وسػفو 

 قص وسفيو ؟اكيف يتب   ش ىو نا
 :هل الصورة التً نراهرا فرً الكنرايس وفرً بٌروت النصرارى ، هرل  السإال التاسع

 هو المسٌح أم ال ؟
 «.إف اهلل لم يره أحد قط» ٛ-ٔاإف ق ت : ىو المسي  ، كيف والكتاب يقوؿ اي إنجيل يوحنا 

 اقد أقررتم البا ل. :وإف كاف لين ىو
 :ة ؟ هل الصلٌب لعنة أم نقم السإال العاشر 

 .نعمة ااحمد اليهود ع ب النعمة اإف ق ت
 وإف ق ت لعنة اكيف تدخل نفسك ايها ؟  

ف أف إنسػاف قتػل رجػبلً بسػكيش ا وال أدري كيف يصنعوف ع ب صدورىم  ا أىيش ع يػو إالىهػم ا ػو
 وجاء ابش ىذا الرجل ووض  السكيش ع ب صدره سيقوؿ الناس ويااف :

اع يك إذف تسجد  أبيو .. وإف كنت تعظمو ألنو حمل إلهك إ ا أنو  جنوف وإ ا أنو ارح اي  وت
 اكش واياً ل قبر وأحم و ع ب صدرؾ. ل قبور ألنها ضمت ربك

 
 «نسأؿ اهلل المزيد  ش نعمة العقل » 
 وناىيك عش عقوؿ قـو يقولوف :

 «إن إلههم خلق أمه وأن أمه قد ولدت خالقها»
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 : ل نصرانًخٌرا  أقول لكوأ

 ربك قبل إنق اء عمرؾ. إرج  إلب 
  وقػد جػاءؾ الحػق بػيش يػديك اإيػاؾ والعنػػاد وال تتػرؾ الحػق بعػد أف ع متػو لخواػك  ػش أحػػد

وال أف تتبػػ  ىػػواؾ اإنػػك سػػتموت  ػػدا  ػػاؿ بػػك العمػػر أـ قصػػر وسػػتقف أ ػػاـ رب العػػالميش 
 . هداك هللا إلى اإلسالمليسألك وحدؾ ولش ينفعك أحد ، أعرؼ الحق وأتبعو .. 

ركػػك أف تراػػ  يػػديك الػػب سػػيدؾ و ػػوالؾ وإلهػػك الغفػػور الػػرحيم الح ػػيم أف يغفػػر لػػك  ػػا واألف أت
 اات وتأكد أنو سقبل توبتك اإنو يقوؿ:

 ْغِفُر ٌَ  َ ِ إِنَّ َّللاَّ ٌَن أَْسَرَُّوا َعلَى أَْنفُِسِ ْم َّل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ َِ ا ِعَباِدَي الَّ ٌَ قُْل 
 ُِ ا إِنَّ ُنوَب َجِمٌع  َُّ ِحٌمُ  ال   ٖ٘الز ر:  ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

 ؾ ,اإف أخمر  ا  اب ىوا إرج  إليو وابكب بيش يديو وىو سبحانو الرؤوؼ بعباده،و تجرد  ش
 واحدة اقط  اإ ا جنة وإ ا جحيم. العمر أنو  رة

 َِوأَب ِِ ِِ * َوأُمِّ ِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِذٌ ٌَ ْوَم  ٌَ ُة *  اذَّ ا َجاَءِت الصَّ ََ ِ ََّ * ِِ ِِ َوَبِنٌ ِِ * َوَصاِحَبِت ٌ
 ِِ ٌُْغِنٌ َ  َشؤٌْن  ْوَمِا ٌَ  ٖٚ - ٖٖعبن:   لُِكلِّ اْمِرئ  ِمْنُ ْم 

 

أحػد   ػش ىػذه  ، ال يسػمُ  بػي بيػده  حمػد : " والػذي نفػنب اهلل ع يػو وسػ م صػوقػد قػاؿ النبػب 
رواه  اف  ش أصػحاِب النػار".ِو إال كبِ  األ ة يهوديٌّ وال نصرانيٌّ ثم يموُت ولم يؤ ْش بالذي ُأرِسْ تُ 

  س م
 َما اْلَمِسٌُح ِعٌَسى ِ إَِّلَّ اْلَحقَّ إِنَّ ا أَْهَل اْلِكَتاِب ََّل َتْغلُوا ًَِّ ِدٌِنُكْم َوََّل َتقُولُوا َعلَى َّللاَّ ٌَ

ُِ ََّآَِمُنوا ِباَّللَِّ  َم َوُروٌح ِمْن ٌَ ُِ أَْلَقاَها إِلَى َمْر ِ َوَكلَِمُت َم َرُسوُل َّللاَّ ٌَ ِِ َوََّل اْبُن َمْر  َوُرُسلِ
ُِ َما َِّ  ُِ َولٌَد لَ ُكوَن لَ ٌَ ُِ أَْن  ٌِ َواِحٌد ُسْبَحاَن ُ إِلَ ا لَُكْم إِنََّما َّللاَّ ر  ٌْ ً َتقُولُوا ًَََّلٌََّة اْنَتُ وا َذ
ُكوَن َعبْ  ٌَ ْسَتْنِكَف اْلَمِسٌُح أَْن  ٌَ ِ َوِكًٌل  * لَْن  َماَواِت َوَما ًَِّ اَْلَْرِض َوَكَفى ِباَّللَّ ا السَّ د 

 ِِ ٌْ ْحُشُرُهْم إِلَ ٌَ ْسَتْكِبْر َََّس ٌَ ِِ َو ْسَتْنِكْف َعْن ِعَباَدِت ٌَ ُبوَن َوَمْن  ِ َوََّل اْلَمًَلِاَكُة اْلُمَقرَّ َّلِلَّ
 ِِ ِزٌُدُهْم ِمْن ََّْالِ ٌَ ٌَُوٌَِِّّ ْم أُُجوَرُهْم َو الَِحاِت ََّ ٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ َِ ا الَّ ا * ََّؤَمَّ َجِمٌع 

ا  ا َوأَمَّ  ٌّ ِ َولِ ِجُدوَن لَُ ْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌَ ا َوََّل  ا أَلٌِم  اب  ََ ُبُ ْم َع َِّ َع ٌُ ٌَن اْسَتْنَكفُوا َواْسَتْكَبُروا ََّ َِ الَّ
ا *  ا ُمِبٌن  ُكْم ُنور  ٌْ ُكْم َوأَْنَزْلَنا إِلَ َ ا النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن َربِّ ٌُّ ا أَ ٌَ ا *  َوََّل َنِصٌر 

ا  ِِ ََّؤَمَّ ٌْ ْ ِدٌِ ْم إِلَ ٌَ ُِ َوََّْال  َو ٌُْدِذلُُ ْم ًَِّ َرْحَمة  ِمْن ِِ َََّس ِ َواْعَتَصُموا ِب ٌَن آََمُنوا ِباَّللَّ َِ الَّ
ا ا ُمْسَتِقٌم   .٘ٚٔ – ٔٚٔالنساء:   ِصَراط 

 ًَ وِنً َوأُمِّ َُ ِذ َم أَأَْنَت قُْلَت لِلنَّاِس اتَّ ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ  ُ َْ َقاَل َّللاَّ ِ  َوإِ ِن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌْ إِلََ 
ُِ َتْعلَُم َما  ُِ َََّقْد َعلِْمَت َس لًِ ِبَحقٍّ إِْن ُكْنُت قُْلُت ٌْ ُكوُن لًِ أَْن أَقُوَل َما لَ ٌَ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما 

ٌُوِب * َما قُْلُت لَُ ْم إَِّلَّ  ُم اْلُغ  َما أََمْرَتِنً ًَِّ َنْفِسً َوََّل أَْعلَُم َما ًَِّ َنْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعًلَّ
َتِنً ُكْنتَ  ٌْ ا َتَوََّّ ا َما ُدْمُت ٌَِِّ ْم ََّلَمَّ ِ ْم َشِ ٌد  ٌْ ُكْم َوُكْنُت َعلَ َ َربًِّ َوَربَّ ِِ أَِن اْعُبُدوا َّللاَّ  ِب

ُ ْم ِعَباُدَك َوإِ  ْبُ ْم ََّ ِنَّ َِّ ء  َشِ ٌٌد * إِْن ُتَع ًْ ِ ْم َوأَْنَت َعلَى ُكلِّ َش ٌْ ِقٌَب َعلَ ْن َتْغِفْر أَْنَت الرَّ
اِدِقٌَن ِصْدقُُ ْم لَُ ْم َجنَّاٌت  ْنَفُع الصَّ ٌَ ْوُم  ٌَ ا  ََ ُ َه لَُ ْم ََّ ِنََّك أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم * َقاَل َّللاَّ
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لَِك اْلَفْوزُ  ََ  ُِ ُ َعْنُ ْم َوَرُاوا َعْن ًَ َّللاَّ ا َرِا  َتْجِري ِمْن َتْحِتَ ا اَْلَْنَ اُر َذالِِدٌَن ٌََِّ ا أََبد 
ء  َقِدٌٌر  ًْ َماَواِت َواَْلَْرِض َوَما ٌَِِّ نَّ َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش ِ ُمْلُك السَّ     اْلَعِظٌُم * َّلِلَّ

 . ٕٓٔ – ٙٔٔالمائدة: 
 َُّوَتْنَشق ُِ ْرَن ِمْن َتَفطَّ ٌَ َمَواُت  ا * َتَكاُد السَّ ا إِّد  ا  ٌْ ا * لََقْد ِجْاُتْم َش ْحَمُن َولَد  ََ الرَّ َذ  َوَقالُوا اتَّ

 ََ ِذ تَّ ٌَ ْحَمِن أَْن  ْنَبِغً لِلرَّ ٌَ ا * َوَما  ْحَمِن َولَد  ا * أَْن َدَعْوا لِلرَّ اَْلَْرُض َوَتِذرُّ اْلِجَباُل َهّد 
ا * لََقْد أَْحَصاُهْم  ْحَمِن َعْبد  َماَواِت َواَْلَْرِض إَِّلَّ آَِتً الرَّ ا * إِْن ُكلُّ َمْن ًَِّ السَّ َولَد 

ا * وَ  ُهْم َعّد  اَوَعدَّ اَمِة ََّْرد  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ  ِِ   ُكلُُّ ْم آَِتٌ

 .ٜ٘ – ٛٛ  ريم:
 ُا َبِنً إِْسَراِاٌَل اْعُبد ٌَ َم َوَقاَل اْلَمِسٌُح  ٌَ َ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْر ٌَن َقالُوا إِنَّ َّللاَّ َِ َ َربًِّ لََقْد َكَفَر الَّ وا َّللاَّ

ِ ََّقَ  ٌُْشِرْك ِباَّللَّ ُِ َمْن  ُكْم إِنَّ الِِمٌَن ِمْن أَْنَصار  * لََقْد َكَفَر َوَربَّ اُر َوَما لِلظَّ َة َوَمؤَْواهُ النَّ ِِ اْلَجنَّ ٌْ ُ َعلَ َم َّللاَّ ْد َحرَّ
قُو ٌَ ا  ْنَتُ وا َعمَّ ٌَ ٌِ َواِحٌد َوإِْن لَْم  ِ  إَِّلَّ إِلَ َ ََّالُِث ًَََّلََّة  َوَما ِمْن إِلَ ٌَن َقالُوا إِنَّ َّللاَّ َِ نَّ الَّ َمسَّ ٌَ ٌَن لُوَن لَ َِ الَّ

ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم * َما اْلمَ  ُِ َوَّللاَّ ْسَتْغِفُروَن ٌَ ِ َو ُتوُبوَن إِلَى َّللاَّ ٌَ اٌب أَلٌٌِم * أًََََّل  ََ َم َكَفُروا ِمْنُ ْم َع ٌَ ِسٌُح اْبُن َمْر
َعامَ  ؤُْكًلِن الطَّ ٌَ ٌَقٌة َكاَنا  ُِ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ ِِ الرُّ اِت َُّمَّ  إَِّلَّ َرُسوٌل َقْد َذلَْت ِمْن َقْبلِ ٌَ ُن لَُ ُم اِلَ ٌِّ َف ُنَب ٌْ اْنُظْر َك

ُ ُهوَ  ا َوَّللاَّ ا َوََّل َنْفع  ْملُِك لَُكْم َاّر  ٌَ ِ َما ََّل  ٌُْإََُّكوَن * قُْل أََتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ِمٌُع اْلَعلٌِمُ اْنُظْر أَنَّى    السَّ

 ٙٚ – ٕٚالمائدة: 
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