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  مقدمة الكتیب

فإنى .. أما بعد.... والحمد   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیه وسلم بسم هللا
أن ولكن قررت  ووسط بیئات اخرى ذات ديانات أخرى ولدت فى بیئة مسلمة  معتنقة دين اإلسالم

فإن ھذا الكتیب ھو خالصة قراءتى فى الكون الواسع من جديد فى كل الديانات وھكذا  ابحث
الفسیح وقراءتى للكتب المقدسة وماتوصلت الیه بالتفكیر الصحیح والحجج الدامغة اقدمه لكل 

  اال الضالل قارئ يبحث عن الحق والحقیقة فلیس بعد الحق 

 المرسلة ورساالته ووحدانیته اإلله وجود فى للتفكر ةدعو ھو الكتیب ھذا الحقیقة عن البحث
 والة على والضغط التكاتف الى ودعوة وحقیقتھا مرسلة رسالة آخر من والتأكد العصور مر على
 إجتماع الى والعلوم والعقیدة الدين فى علماؤھم افضل يرسلوا لكى العالم دول كل فى األمور
 المرسلة ورساالته ووحدانیته اإلله وجود فى الدامغة یقةالحق  الى الوصول بعد اال ينفض ال موحد
  وحقیقتھا مرسلة رسالة آخر من والتأكد العصور مر على

بھذا الكتیب كل من كان صادقا فى بحثه عن الحقیقة وأن يھدينا فع تنسأل هللا عز وجل أن ين
ويجزينا عنه افضل  جمیعا الى سواء السبیل وأن يتقبل منا عملنا ويجعله فى میزان حسناتنا

  الجزاء بفضله وكرمه

  

  2022اكتوبر  – 14444ربیع اآلخر : التاريخ 

  محفوظة للجمیع شريطة عدم التعديل اال بموافقة المؤلفوالطباعة  حقوق النشر 

  على حسن عمر: المؤلف 

  :للتواصل وانتظر رأيك 

 alihendy@yahoo.com: ايمیل 

  +96566677247: واتس أب 
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  البحث عن الحـقـیـــــــــقـةبسم هللا الرحمن الرحیم
  نداء عالمى للتفكر والتدبر فى خلق الكون

   النداء العالمى

  :دعوة القراء الكرام  للتفكر العاجل فى أمور مصيرية فى أننا أستھل ھذا الكتيب ب

  ال نجعل الدنيا أكبر ھمنا وال مبلغ علمنا ن يجب ا# 

  : ووضوح دقةبكل يجب على كل انسان أن يتفكر حتى يعى ## 

 من خلقه ؟

 لماذا خلق ؟

  ماذا بعد الموت ؟

فى ھذا  ة تأثيرات أوميول عندما نبدأ التفكيرولكى يكون التفكير مجديا يجب علينا  أن نفرغ أنفسنا من اي
كما ان علينا ان نعيد التفكير مرارا وتكرارا بقلب وعقل محايد تماما ونحرر أنفسنا من جميع  -النداء 

واى قيد يعيقنا   االتى اعتدنا عليھالقيود التى تقيدنا من قيد العمل وقيد العالقات اإلجتماعية وقيد العادات 
فكل ذلك يمكن . حيح والوصول الى الحقيقة مھما كانت مرارتھا او صعوبتھا على النفسعن التفكير الص

  ايقنا اننا على الطريق الصحيح وعرفنا حق المعرفة اإلجابة على األسئلة المطروحة إذاالتغلب عليه 

  حقيقة الموت وماذا بعد الموت ؟ –وما الھدف من الخلق ؟  –من الخالق ؟  

المجاالت  ماذا بعد كل ھذه المعارك والصعاب فى شتى.... مل والسعى فى الحياة؟ ماذا بعد كل ھذا الع
  ؟ 

اسئلة فى غاية الخطورة ولن يفيد اإلنسان أبدا أن يھرب أو يتغافل عن اإلجابة الصحيحة لھذه 
  .األسئلة فھى اسئلة مصيرية

يستخدمه واال فاإلنسان ھو الوحيد من المخلوقات على األرض الذى له عقل كامل ويجب أن 
عبدا ألھواؤه سيكون مثل الحيوان أوأقل رغم العقل الذى منح له ولكنه صادره لكى يكون 

وھكذا بدأت التفكر وأدعوك ايھا القارئ ....!!!!       والعادات البالية للبيئة التى وجد نفسه فيھا 
  :الكريم لمشاركتى ھذا التفكر
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  كلھانداء للبشریة  -1

ر معى ھل يعقل بعد التطور الھائل للذكاء البشرى الذى مكن اإلنسان من اناشد الجميع التفكي
الوصول للفضاء وانجاز مخترعات رھيبة فى كافة مجاالت الحياة ھل يعقل بعد ھذا ان لم تتمكن 

من معرفة خالق الكون معرفة دقيقة ال تشوبھا شائبة وان يتم التوافق ھذا البشرية بذكائھا المفرط 
ة من كافة المجتمعات البشرية التى لم يعد بينھا وبين بعضھا اى فروقات زمنية على ھذه المعرف

  او مكانية بسبب اختراع وسائل التواصل اإلجتماعى   

ھناك حياة أخرى البد وھل وھل يعقل ان البشرية لم تعرف حتى اآلن الھدف من وجودھا وخلقھا 
  .منھا ليكون فيھا الحساب األكبر الختامى للبشر 

يعقل انه لم تعرف البشرية الى اآلن أن خالق الكون لم يتركنا في التخبط والضالل والعمى وھل 
والفساد ، وإنما أرشدنا وأوضح لنا الطريق لمعرفته حق المعرفة ومعرفة مطلوباته من خلقنا وھو 

وھل يعقل ان البشرية بعد كل ، سبحانه قد ارسل الرسل تلو الرسل برساالت تناسب كل عصر
لحضارة العلمية والعملية لم يستطيعوا التوافق والدراسة معا للتحقق من آخر رسالة محققة ھذه ا

محمد حيث أمر هللا  النبىالتي جاء بھا المعروفة وصلت من خالق الكون وھي رسالة اإلسالم 
لكل الرسائل التي  والمھيمنة والخاتمة المتممةوأنھا أن يتبعوھا وأن يتمسكوا بھا  فيھا الخلق
رغم أن فقط كان الحال ھو أخذ موقف عدائى المشاھد  ولكن  ءت من عند هللا عز وجلجا

دراستھا بكل عمق الخوض فيھا ويعتبر من أھم العلوم الواجب  التعرف على رسائل هللا للبشرية 
   كلھاممكن ألنه أمر مصيرى للبشرية 

من اسھل ما يمكن ل الرسل ورسائله من خال إن التحقق من وجود هللا ووحدانيته وارساله للرسل 
  .تحقيقه والتحقق منه لو تم استخدام جزء من ھذا الذكاء المفرط للبشرية الحديثة 

عقالء العالم وحكماؤھم وخبراؤھم فى كل مكان أن يجتمعوا اجتماعا ال ينفض اال  لذا اناشد كبار
علق بوحدانية اإلله والتأكد بعد الوصول الى الحق المبين الذى تقبله العقول النيرة السليمة فيما يت
وھذا الكتيب الذى كتبته ، من رسالتة األخيرة والخاتمة  وأنھا ھى الحق المبين الواجب اتباعه 

  .بغرض مساعدة نفسى ومن معى لكى نصل الى الحق المبين الواجب اتباعه
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  : فیما ذكر أعاله نبذة عن كاتب السطور وتدبره األولى -2

ھو انسان وجد نفسه مسلما بحكم الميالد من ابوين مسلمين وبالطبع تسنى لى إن كاتب ھذه السطور 
ووجدت فيه أدق االجابات عن أكبر االسئلة المحيرة التي يبحث  –القرآن الكريم  –قراءة رسالة اإلسالم 

عنھا طالب العقيدة الصحيحة  وطالب الحق المبين وطالب الفھم والمعرفة الذي يريد أن يعرف نفسه 
  :رف ما حوله ووقفت على النقاط التالية فى القرآن الكريم ويع

وجدت أن خالقى وخالق الكون ھو هللا الواحد األحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  .1
 أحد

ان الدين عند هللا اإلسالم ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وھو فى اآلخرة من  .2
يع الديانات السماوية السابقة لم تعد تصلح ان نعبد هللا بھا ألنه قد وھذا يعنى أن جم -الخاسرين

  تم نسخھا ببعثة محمد صلى هللا عليه وسلم آخر من ارسل اليھم رسالة سماوية

وجدت رسالة القرآن الكريم تذكر أن هللا ارسل الرسل على مدار الحياة اإلنسانية منذ سيدنا آدم  .3
ر الرسل ھو سيدنا محمد الذى انزل عليه القرآن الكريم رسالة اول الخليقة وسيد البشرية وأن آخ

بما المسلمين الخاتمة والمرسلة لكل العالم وكل البشرية بعد رسالة سيدنا عيسى عليه السالم 
  عامستمائة يقرب من 

وجدت أن القرآن الكريم يتحدث عن آخر رسالة سماوية قبل رسالة القرآن الكريم وھى رسالة  .4
ت الى سيدنا عيسى عليه السالم الذى ارسل ايضا الى اليھود لكى يصحح مافقد اإلنجيل ارسل

النسيان والتحوير والتغييرايضا مثلما حدث اآلن من التوراة ولكن ھذه الرسالة قد اعتراھا 
للتوراة من قبل  ومن مثل ذلك اإلعتقاد بأن سيدنا المسيح الذى انزل عليه اإلنجيل ھو ابن   

هللا ثالث ثالثة  وھو مالم يقله سيدنا المسيح عليه السالم مطلقا وكذلك اإلعتقاد واإلعتقاد بأن 
الخاطئ بصلب سيدنا المسيح عليه السالم وسوف نخوض فى ھذه اإلعتقادات فى السطور 

  المقبلة بمزيد من التفصيل

 تسلم من أن رسالة التوارة التى أنزلت قبل رسالة اإلنجيل لم القرآن الكريم يخبرنا وجدت أيضا .5
  النسيان والتحوير والتغيير لذلك نزلت رسالة اإلنجيل التى كانت موجھة باألساس الى اليھود 

تكفل بحفظ رسالته األخيرة القرآن الكريم من اى تحريف  ذكر انه سبحانه وجدت ان هللا قدلقد  .6
ين حتى نھاية أو تغيير أو نسيان حيث انھا ستكون الرسالة األخيرة  والمرجع األخير لكل العالم

الكون وقد تبين لى بجالء ودقة وببيان ساطع صحة ھذا األمروسيتضح لك يأيھا القارئ الكريم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Page 7  
  

لن تجد فيه اى اختالفات او تعارضات وستجده ذلك بوضوح عند قراءتك للقرآن الكريم بأى لغة 
 .متناسقا كل التناسق

خذ على سبيل المثال ما قاله احد المفكرين ولقد وجدت أن آيات القرآن الكريم منطقية تماما فى كل شئ و

احكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض االدبية : "قال  ) :عبد اإلله كويليام( اإلنجليز الذين اسلمو 

انه القانون العام للعالم االسالمي، وھو قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية والحربية .. والدينية

ھو قانون ديني يدار على محوره كل امر من االمور الدينية إلى امور الحياة  ثم. والقضائية والجزائية

الدنيوية، ومن حفظ النفس إلى صحة االبدان، ومن حقوق الرعية إلى حقوق كل فرد، ومن منفعة 

اإلنسان الذاتية إلى منفعة الھيئة االجتماعية، ومن الفضيلة إلى الخطيئة، ومن القصاص في ھذه الدنيا 

وعلى ذلك فالقران يختلف ماديًا عن الكتب المسيحية المقدسة التي ليس فيھا .. قصاص في اآلخرةإلى ال

شئ من االصول الدينية بل ھي في الغالب مركبة من قصص وخرافات واختباط عظيم في االمور 

ة المعارف دائر(لقد عثرت في " . فى الحياة العملية للمجتمعاتالتأثيروھي غير معقولة وعديمة .. التعبدية

إن لغة القرآن معتبرة بانھا من افصح (على نبذة نصھا كما يأتي : Popular Encyclopedia) العامة

. ما جاء في اللغة العربية فان ما فيه من محاسن االنشاء وجمال البراعة جعله باقيًا بال تقليد ودون مثيل

وھكذا تولدت  ) .." البصيرة لعاش عيشة ھنية اما احكامه العقلية فانھا نقية زكية إذا تأملھا اإلنسان بعين

لدى قناعة اولية قوية ان القرآن الكريم آخر الرساالت السماوية الواجبة اإلتباع وان جميع الرساالت 

السابقة قد اندثرت بالنسيان والتحريف ولذلك تم نسخھا برسالة الكريم القرآن والذى تعھد هللا بحفظه 

فظ الرساالت السابقة وألنه سبحانه قرر أن تكون ھذه الرسالة الخاتمة وال بنفسه بعد فشل البشرية فى ح

  )موقع الموسوعة القرآنية(  كویلیام - .رسالة بعدھا حتى يوم القيامة
 

  فى اعتقادنا الدینى دعوة الى اعادة التدبر سویا -3

 كانت مھما ، انإنس كل يسلكه أن يجب الذي الطريق أسلك أن قررت ، االقتناع ھذا من بالرغم لكن
 وكيف الموت؟ بعد وماذا خلقه؟ من والغرض الخالق حقيقة إلى الوصول أجل من ، فيھا نشأ التي البيئة
 الشخصي االقتناع طريق عن وذلك ، اتباعه عليه يجب الذي الصحيح الدين ھو وما الطريق نھاية ھي

  .بنا المحيطة األخرى المعتقدات مع والمقارنة
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  :ونبدأ أوال فى رحلة الى سر ھذا الوجود  فلنسير بعقولنا معا

  اثبات وجود اإللھ الخالق -4        

  :من خلقنا ؟  

الذى اراه أن اإلنسان مخلوق مثل سائر المخلوقات التى نراھا ولكنه يتميز بالعقل والتفكير واإلختيار بين 
حياته ويختار افضل البدائل   واذا لم يستخدم عقله فى كل أمور –البدائل وإختيار احسن وأفضل البدائل 

  .فسوف يكون مصيره الخسران 

ومن أھم أألمور التى يغفل او يتغافل كثير من الناس ان يعمل عقله فيھا رغم مالھا من أھمية قصوى اال 
  )) من ھو ومن اين جاء ولماذا جاء والى اين سيذھب : ((وھى التفكير فى 

نا وخلقنا السموات واألرض ؟ ومؤكد أن اإلجابة على ھذا ھل تم خلقنا من غير شىء ام نحن خلقنا أنفس
التساؤل ال يمكن ان نكون خلقنا بدون خالق وال يمكن ان نكون نحن المخلوقون قد خلقنا السموات 

  واألرض

ال بد له من محِدث،  والمصنوع ال بد له  والحادثفالمخلوق ال بد له من خاِلق، واألثر ال بد له من مؤثِّر، 
  .والمفعول ال بد له من فاِعل من صانع،

بديھية عقلية، يشترك في العلم بھا جميُع العقالء، وھي من أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب  يةھذه قض
  .فيھا أو شك  في داللتھا فقد برھن على اختالِل عقله وضالله

ن األثقال مِ  حمال مملوءةً باأل مشحونةً  سفينةً  إني رأيتُ  : ما تقولون في رجل يقول لكم: وخذ ھذا المثال 
ح ال  ليس لھا مَ  جري مستويةً ن بينھا تَ وھي مِ ، ة البحر أمواج متالطمة ورياح مختلفة ج  في ل   أحاط بھاقد 

يا  اذا   قبله العقلھذا شيء ال يَ  ؛ البالطبع  ؟ ھل يجوز ذلك في العقل:"  د يدفعھا ا وال متعھِّ يھَ ر  جْ يُ 
ف يي فكر  جْ د وال مُ ن غير متعھِّ مِ  ي في البحر مستويةً ر  جْ تَ    في العقل سفينة ز  جُ إذا لم يَ  .. هسبحان الل  

ن غير مِ  - ن أكنافھا ر أعمالھا وسعة أطرافھا وتبايُ على اختالف أحوالھا وتغي   -  يجوز قيام ھذه الدنيا
  .صانع وحافظ

ة وإرادة وتدبير وحكمة فاذا البد لإلنسان والكون الذى يعيش فيه من خالق ذو قوة عظيمة وقدرة بالغ
  .بالغة تظھر فى كل شئ موجود ونراه بأعيننا أو بأجھزة التكبير العمالقة

ھذا الى جانب امر ھام اال وھو الشعور الفطرى بوجود اإلله فالفطرة  السليمة مغروز فيھا اإلقرار 
وكل رسل هللا . لبوجود الرب الخالق، والنفوس اإلنسانية بطبيعتھا تشھد بضرورة وجود الخالق عز وج

عليھم السالم يأتون إليقاظ الفطرة وتذكيرھا وتقريرھا لما ھو معلوم لھا، ولم يبعث الرسل عليھم السالم 
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ولقد أقر جميع بني آدم بأن هللا خالقھم وربھم، وھو إقرار ضمني . لتغيير الفطرة وتحويلھا أو إلفسادھا
  .بع الفطرة السليمةقديم أخذه هللا عليھم وھم في عالم االرحام وھو من

وھناك من يتحذلق بغباء ويقول مادام لكل مخلوق خالق وكل مصنوع صانع فمن خلق هللا الذى تقولون 
انه ھو الخالق وھذا سؤال خاطئ فمن يخلق ال يخلق ألن المخلوق له بداية وال يعقل ان يكون الخالق له 

فكل ما له بداية ھو مخلوق اى يصبح الخالق بداية ألن العدم ال ينتج شئ والقول بأن الخالق له بداية 
  .مخلوق ونقع فى التسلسل الباطل

وھاك ھذا المثال العقلى تجد فى المسابقات مثال تجد فائزأول وثانى وثالث ولن تجد أحد جعل قبل األول 
  شئ وھكذا ھو هللا األول ليس قبله شئ واألخر ليس بعده شئ  

وما فيه من مخلوقات ال يمكن ان توجد من نفسھا بھذا اإلعجاز ولذلك لزم وجود إله خالق لھذا الكون 
فاإلنسان يرى أمامه كوكب يعيش فيه ويحيط به شمس وقمر وأجرام ال تعد وال تحصى تسبح فى الفضاء 

الواسع الممتد السحيق وكل ھذا الكون يسير بنظام وقوانين وبدقة متناھية وكل ھذا الكون خلق قبل 
ات فكيف يعقل ان ھذا كله خلق نفسه بنفسه واإلنسان نفسه وھو ارقى وأعقل اإلنسان وسائر الكائن

  .الكائنات المخلوقة يرى يوميا كيف تتم عملية خلقه وخلق سائر المخلوقات

اذا البد أن ھناك خالق عظيم بالغ العظمة والقدرة والحكمة والعلم قدر واراد خلق ھذا الكون لحكمة بالغة 
الموت وھذه حقيقة ال يمكن ألى انسان عاقل يستخدم عقله بتجرد ونزاھة ان  وأن ھناك حياة أخرى بعد

  .ينكرھا 

و لن يستطيع كل المتبجحين بالعلوم والحضارة الحديثة أن يخلقوا ذبابة من ذكر وأنثى تتناسل وتتكاثر 
وسنجد أن وباإلضافة الى الدليل العقلى أعاله فإن اإلنسان السوى سيجد لديه شعور فطرى بوجود خالقه 

ھناك قوانين صارمة ومعجزة تحكم كل شئ نراه فى الطبيعة وكل قانون منفصل عن اآلخر فھل القوانين 
خلقت نفسھا فكل قانون يصبح اله ام ھناك اله واحد خالق كل القوانين كل ذلك يؤدى بنا الى األيمان 

ذرة فى ھذا الكون أن يرى خالق  باإلله الخالق بدون أن نراه ألنه ال يمكن عقال لمخلوق حجمه ال يساوى
الكون فكيف يمكن للعين المجردة ان ترى هللا وھى ال تستطيع ان تحيط وترى ملكوت السموات 

قل من ذرة  واألرض فكيف يكون ربنا الذى وسع كرسيه السموات واألرض أن تسعه عين انسان يعتبر اٌ
من مخلوقاته وال حتى المالئكة المقربون من حقا أن هللا لم يمكن أحد فى ھذا الكون  كما اننا سنعلم ال

  وھذا سينقض ان نرى هللا فى صورة انسانرؤيته 

تعنى عدم وجوده  فھناك مخلوقات كثيرة ال عدم رؤية هللا  يجب أن يكون مفھوما أنكما انه عقال ايضا 
  :ال تعد وال تحصى موجودة ولكن ال نراھا  ومن أمثلة ذلك 

 بوجود روح فى اجسادنا ولكن لم ولن نراھا ابدا من انفسنا اننا نوقن تماما -
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ھناك مخلوقات موجودة منذ األزل لم نكن نراھا ولكنھا موجودة مثل الميكروبات والجراثيم  -
والفيروسات وغيرھا وغيرھا واآلن نستطيع أن نراھا بواسطة أجھزة تكبير رھيبة لنرى بأعيننا 

 اإلعجاز اإللھى لمخلوقاته
تسرى فى األسالك نوقن بوجودھا ولكن ال يمكن نراھا بأعيننا وأيضا  وأيضا الكھرباء التى -

 .....الھواء الذى نتنفسه نحس به ومن جريانه وال نراه وھكذا ھلم جرا 

ومن دالئل وجود إله خالق عليم خبيريخلق بإبداع وإعجاز أن جعل لكل منا مايميزه دون غيره فلكل 
مع باليين البشر وأيضا إكتشف العلم الحديث وجود لكل انسان بصمة أصبع ال يمكن ان تتكرر ابدا 

  .انسان بصمة جينية وبصمة رائحة وبصمة صوت وبصمة عين ال تتكرر ابدا

  .وھنا اصبح لدي يقينا بوجود اإلله الخالق المبدع الذى ال حدود لقدرته وإبداعه وحكمته

  !!!!  ضحة فھل توافقنى ايھا القارئ العزيز ام لديك رأى اخر معزز بأدلة وا

  

  اثبات وحدانیة اإللھ الخالق -5

  فھل ھو إلھ واحد ام آلھة متعددة ؟
ھذا اإلله أھو واحد ام ھناك خالق للشمس وأخر خالق  ھلاآلن وقد توصلنا الى وجود االله الخالق نتفكر

  :للقمر وآخر خالق للكوكب الذى نعيش عليه  وآخر خالق لإلنسان ولنبدأ اآلن التفكير معا

  !!يعقل أن يكون اإلله الذى خلقنى غير اإلله الذى خلقك بالطبع ال يمكن ذلك  ھل -1

ھل يعقل ان اإلله الذى خلقنا غير اإلله الذى خلق ومھد الكون الذى نعيش فيه وھيأه لنا بكل ما يكفل  -2
  وملنا حياة كريمة  بالطبع ال يمكن ألنه ھو الذى خلقنا ويعلم مانحتاجه  لكى نعيش للوقت المعل

ولماذا ال يعقل ان تكون ھناك آلھة أخرى ألنه لو تعددت اآللھة لذھب كل إله بما خلق وأعلن عن نفسه 
ولم نسمع وعما خلقه ولعلى بعضھم على بعض ولكن ھذا لم يحدث أبدا منذ بدء الخليقة الى يومنا ھذا 

العصور وأعلن عن على مر  التى توالت النزولآخر وله إرسلت من اى رسالة ا على عن إله اعترض
  .نفسه إله منافس ويعلن عما خلقه 

الوالدة ال تكون اال  وكذلك ال يمكن أن يكون لإلله ولد ألن الوالدة من خصائص االجسام التى خلقھا هللا 
، بين زوجين من جنس واحد وهللا ليس له أجناس وبالتالى ال تصح له زوجة وبالتالى لن يكون له ولد 

ادوات احتياج وهللا ال يحتاج ألحد فھو خالق كل شئ والغنى عن كل شئ لذا فھو  ثالثا الزوجة والولد
  منزه تمام التنزيه عن أن يكون له ولد 
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ولم يبقى اال ان نفترض انه يوجد ابن   بشكل ال نعرفه ولكن ذلك سيؤدى الى امكانية  فرضين اما 
لوق وليس اله بذاته وكال اإلفتراضين اثبتنا تعدد اآللھة او ان اإلله األوحد اوجد اإلبن فھنا سيكون مخ

  عدم جدواه وعدم امكانية حدوثه  

وھذه آيات من كتاب المسلمين توضح بجالء وبرھان وبعبارات واضحة سھلة الفھم استحالة وجود آلھة 
  أخرى 

ٰى َيُكوُن لَهُ ( َماَواِت َواْألَْرِض ۖ َأن  ) بٌَة ۖ َوَخلََق ُكل  َشْيٍء ۖ َوھَُو ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليمٌ َولَْم َتُكن ل هُ َصاحِ  َولَدٌ  بَِديُع الس 
  101األنعام 

   42اإلسراء )قُل ل ْو َكاَن َمَعهُ آِلَھٌة َكَما َيقُولُوَن ِإذًا ال ْبتََغْوْا ِإلَى ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً (

  35مريم ) ٰى َأْمًرا َفِإن َما َيقُوُل لَهُ ُكن َفَيُكونُ ۖ◌ ُسْبَحانَُه ۚ ِإَذا َقضَ  َولَدٍ  َما َكاَن ِلل ِه َأن َيت ِخَذ ِمن(

ا َيِصُفونَ (    22 األنبياء) لَْو َكاَن ِفيِھَما آَِلَھةٌ ِإال  الل هُ لََفَسَدتَا َفُسْبَحاَن الل ِه َرّبِ اْلَعْرِش َعم 

َذَھَب ُكل  ِإلٍَه ِبَما َخَلَق َولََعَال بَْعُضُھْم َعلَى َبْعٍض ُسْبَحاَن َما ات َخَذ الل هُ ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعهُ ِمْن ِإلٍَه ِإذًا ل  (
ا َيِصُفونَ    91المؤمنون) الل ِه َعم 

نِ ( ْحَمٰ ُل اْلَعاِبِدينَ  َولَدٌ  قُْل ِإن َكاَن ِللر    81الزخرف ) َفَأنَا َأو 

  ) 4ولم يكن له كفوا احد  3 لم يلد ولم يولد 2هللا الصمد  1قل ھو هللا احد ( واخيرا قال تعالى 

  ھذه اآليات لم أجد فيھا خطأ واحد كى استطيع انكارھا 

  :ولنرى ھذا الدليل العقلى ايضا 

  ..اختالفھماوجود إلھين يجعل من الممكن فرض دليل وحدانية هللا تبارك وتعالى يعود إلى حقيقة أن 

وجود مرادھما معًا، ووجود مراد أحدھما فإنه محال : وإذا أراد أحدھما تدبير شيء وأراد اآلخر عدمه
غير : دون اآلخر، يدل على عجز اآلخر، وعدم اقتداره، واتفاقھما على مراد واحد في جميع األمور

  .ن اتفاق اآللھة دليل على عجز الواحد عن االنفراد، وإذن فھم عاجزون غير مستحقين لأللوھيةفإ  ممكن

وصالح الكون .. ال يعجزه سبحانه شيء ل للشئ كن فيكون بأن يقوأن قدر هللا وقضاءه  ونوضح أكثر
فاذا كان الله رغبة فى امر يكون  قائم على قدرة هللا وھيمنته، ومن كان له شريك أو أكثر في التدبير

فھل ستحدث ھذه الرغبة فى اآللھة األخرى فى نفس الوقت ويتم اإلتفاق عليھا فى نفس الوقت ويتم 
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فمحال أن كون اذا وجود اكثر من اله أمر عبثى واذا كان األمر يحتاج تفاوض التنفيذ فى نفس الوقت في
  .، فقد يطول التفاوض، وإذا أبطأ التدبير فسد الكون)كن فيكون(يتفق التدبير بقدرة 

، والفردانية  وھذا مشھود لدى كل الناسأن الشركة عيب ونقص ودليل عقلى اخر قرأته وھو   -3
ونرى أنه كلما . الملوك يكرھون الشركة في الملك الحقير أشد الكراھية  والتوحد صفة كمال ، ونرى

كان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد ، فما ظنك بملك هللا عز وجل وملكوته فلو أراد أحدھما 
ن استخالص الملك لنفسه ، فإن قدر عليه كان المغلوب فقيرًا عاجزًا فال يكون إلھًا ، وإن لم يقدر عليه كا

وألن الشراكة تعد نقصا واحتياجا لمن يحتاجھا لذا يستحيل ذلك فى  في أشد الغم والكراھية فال يكون إلھاً 
  .حق اإلله ان يكون ذو نقص واحتياج للشريك 

نِ :(وايضا قال هللا فى كتابه القرآن  ْحَمٰ ُل اْلَعاِبِدينَ  َولَدٌ  قُْل ِإن َكاَن ِللر    81الزخرف ) َفَأنَا َأو 

يعنى انه على افتراض وجود ھذا الولد فمن الممكن كما نشاھد فى الدنيا ملوكا لھم بنين لم يعطوھم فھذا 
  اية صالحيات فبالتالى ال يكون للمخلوقين اال عبادة خالقھم ألن اإلبن المفترض لن ينفعھم بشئ  

ٰى َيُكوُن لَهُ (ثم ايضا قال تعالى  َماَواِت َواْألَْرِضۖ  َأن  َولَْم َتُكن ل هُ َصاِحبٌَة ۖ َوَخلََق ُكل  َشْيٍء ۖ  َولَدٌ  بَِديُع الس 
  101األنعام ) َوھَُو ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليمٌ 

كيف يأتى الولد اال فى حالة وجود زوجة  فھل ھناك اخبار من هللا عز وجل بذلك فى اى من الرساالت 
  .السابقة 

أن تحتويه مادة إن ھذا تقليل من شأن هللا تعالى ن هللا ال يتجسد فى انسان وال يمكن جوھر هللا كما إ
وإھانة نستغفره وننزھه عن ذلك تنزيھا فإنه تعالى ال يمكن أن يحدد فى شكل مادى ذو أبعاد أو قطر أو 
صندوق  تعالى عن ذلك علوا كبيرا ونقول لمن يتفلسف ويقول أن هللا قادر على أن يفعل أى شئ يريده 

لقد حرمت الظلم على  -ما يليق بجالله وعظمته فمثال قال هللا عز وجل  نقول نعم ولكن ال يفعل اال
نعم ھو قادر على أن يظلم ولكنه ال يفعل اال ما يليق بجالله وعظمته لذا ال يمكن ويستحيل أن  –نفسى 

  يتجسد فى انسان او فى اى شئ مھما كان

عورته للناس ويتبول أمامھم ؟ ى و  المثل األعلى ھل يستطيع القسيس أن يكشف بوھذا مثال تقري
  فاإلمكانية الفعلية موجودة ولكنه لن يفعل ألنه ال يليق به فعل ذلك 

إن هللا ال يحد من قدراته وال أن يجعل نفسه ضعيفا وهللا الكامل ال يمكن ان يكون ناقص فى أى وقت 
  ھذا تناقض يستحيل حدوثه 

ولكن هللا رأى أنه ضرورة من   .يليق بكرامة هللاإن كان التجسد ال ولكن لألسف الشديد تقر الكنيسة 
نستغفر هللا العظيم على ھذا اإلفتراء فھل هللا  أجل خالصھم ، وقد قبله على نفسه منخالص البشر أجل

  العظيم خالق ومبدع كل شئ على أفضل صورة يعجز عن ان يصل لمراده بصورة تليق بعظمته وقدرته 
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إن هللا عندما خلق الكون كان وما يزال يسير وفق قوانين محكمة ال تتغير ال الشمس ينبغى لھا ان تدرك 
بق النھار وكل فى فلك يسبحون وخلق البشرية وھو يعلم تماما لماذا خلقھا ويعلم ما ھو القمر وال الليل سا

كائن وماسيكون ووضع الثواب والعقاب بقوانين راسخة محكمة ال تتبدل مھما تغيرت الظروف 
  واألحوال بعكس القوانين البشرية التى تتغير وتتبدل لقصور علم اإلنسان وعدم شموليته 

أو التكاثر خاصية تخص كل الكائنات المخلوقة من ذكر وأنثى وھى أصال حاجة كونية  الوالدةوايضا  
تتعلق برغبات مختلفة تصب كلھا فى عملية التناسل وحفظ النوع من اإلنقراض حتى تتم حكمة هللا من 

  .عملية الخلق وحتى يأتى يوم نھاية الحياة األرضية 

لما يريد الذى خلق كل ھذا الكون الواسع الرھيب والذى  لذلك ال يمكن أن يكون الخالق القادر الفعال
يسير بكل دقة وحكمة  يحتاج الى خاصية التكاثر  ألنه غير محتاج لحفظ نوعه حيث انه حى قيوم ال 

يموت والكائنات كلھا تموت وھو أزلى واألزل ال يمكن اال أن يكون واحدا واال لكان لدينا عدد ال يحصى 
  .وت وتستطيع أن تفعل ما تشاءمن اآللھة التى ال تم

أّن قوام   -أنه ال يصلح الوجود اال على إله واحد  كما انه لم يوجد اال برب واحد  -  وختاما ارى

أله اإلله الحق، فلو كان فيھما إله آخر غير هللا لم يكن إلًھا حًقا، إذ نالسماوات واألرض والخليقة بأن 

كل الفساد بانتفاء ما به  اإلنسانية غيره لفسدت نامثل له، فلو تألھاإلله الحق ال شريك له وال سمي له وال 

كما صالحھا، إذ صالحھا بتأله اإلله الحق كما أنھا ال توجد إال باستنادھا إلى الرب الواحد القھار و

 وعبادتھا يستحيل أن تستند في وجودھا إلى ربين متكافئين، فكذلك يستحيل أن تستند في بقائھا وصالحھا

ولذلك لزم وجود إله واحد خالق ولزم ان تكون ھناك رساالت من هللا توضح  .إلھين متساويينإلى 

  حكمته من الخلق وماذا يريد منھم

  ضرورة وجود حیاة اخرى -6

وبعد تفكرنا فى خلق الكون وتوصلنا الى وجود خالق عظيم  نواصل  معا فى رحلة التفكر فى من أين 
اآلن فى كيفية خلق اإلنسان األول ولكن سنتفكر اوال فيما نراه بأعيننا  لن نخوض: أتينا والى اين سنذھب

فاإلنسان يولد من عملية تناسل إعجازية ثم ينمو ويكبر ويكتشف أنه يعيش فى كون واسع رھيب وجد 
من قبل ان يوجد ومسخر له ويجد مخلوقات متعددة ال حصر لھا موجودة قبل أن يولد وكل ذلك يسير 

وقوانين راسخة ال تتبدل ثم يواصل اإلنسان رحلته فى الحياة  ويتزوج ويعيد عملية  وفق نظام محكم
  ثم ماذا بعد ؟؟؟؟؟؟................. التناسل ثم يموت 
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أرى ان اإلنسان لو تفكر فى عملية التناسل ھذه ألدرك  مما يراه بسھولة أن لھذا الكون إله قوى وقادر 
وفعال لما يريد اراد ھذه العملية التناسلية اإلعجازية منذ خلق اإلنسان خالق للكون وخالق لإلنسان األول 

ال يمكن ان تكون نھاية ھذه العملية ، األول بال عملية تناسلية ثم مكنه من عملية التناسل لحكمة أرادھا 
صر موتا ابديا فتصبح ال معنى لھا ولكن البد أن تكون ھناك حياة أخرى بعد الموت حيث ال يعقل أن يقت

  األمر على مجرد حياة وتناسل ثم موت أبدى ال حياة بعده 

 الكثيرة الخيرية األعمال يعملون الدنيا في الناس كثيرمن نرىإن الحياة األخرة حقيقة وضرورة فإننا 
الدنيا جزاءا  في يجزون وال يحرمون و يطردون و يظلمون من منھم ورغم ذلك ويعبدون اإلله الحق

 ال و األرض في يفسدون و الناس آالف يقتلون و يظلمونو يكفرون باإلله الحق رينآخ نرى بينما مناسبا
  يعاقبون

 المجرمون فيھا يعاقب ووالمؤمنون باإلله الحق  المحرومون فيھا يجزىأخرى  حياة إلى بحاجة لسنا فأ 
  .   المسلمين لدي اآلخر اليوم عقيدة ھي ھذه إن  ؟ والكافرون باإلله الحق

  

وبالبراھين  الذى ينحاز للحجةن كل انسان سوف يھتدى بالفطرة السليمة وبالعقل السليم وھنا نجد أ
المتاحة السابق ذكرھا سوف يھتدى الى وجود اإلله الواحد األحد العظيم الذى ھو اكبر من ھذا الكون 
يم من الواسع الرھيب ولكن ھذه الفطرة وھذا العقل السليم لن يستطع أن يعرف ماھو غرض اإلله العظ

، وتستوي كله وراَء ھذا الكون واحدة ةخالقھكذا نعلم أن منتھى حدود العقل ھو إيماٌن بقوٍة ايجاده  ف
 .العقول الفطرية في ھذه المسألة

 رسالة فالبد له من وما كنه الحياة األخرى نحوه اتباعه والمنھج المطلوب ھذا االله أسماء وصفاتأما 
  ناقل للرسالة رسولو

ونى قناعتى التى توصلت اليھا اآلن من انه البد من وجود إله خالق كتالقراء الكرام اذا شارواآلن ايھا 
م ان وولز وضرورة وجود حياة اخرى بعد الموت وأن اإلله الخالق البد أن يكون اله واحد ال شريك له

مازال  لم تكون ھناك رساالت من هللا توضح حكمته من الخلق وماذا يريد منھم  او اذا كان بعضكم  
  :يصل الى ھذه القناعة فكلكم مدعوون معى لمواصلة رحلة البحث واليقين 

 الرسائل السماویة من اإللھ الخالق -7

  رسائل هللا الواحد للبشر

  فى ھذه المرحلة من البحث سوف نكتشف فعال أن اإلله الخالق لم يتركنا نھبا للحيرة 
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ارسل الرسل تترا برساالت سماوية فى عصور متتالية  نجد أن اإلله من واقع ما سنراه الحقا ولسوف 
تحمل تعريفا باإلله الخالق وانه واحد احد وأن هللا خلق الموت والحياة ليبلونا أينا احسن عمال وأن ھناك 

حياة أخرى بعد الموت تتحقق فيھا العدالة الكاملة وأن ھناك ثواب وعقاب وجنة أو جحيما وأن الحياة 
  .دةاألخرى دائمة وخال

اذن عند ھذه المرحلة سنتسائل اين ھو الرسول الموجود فى عصرنا ھذا القرن الواحد والعشرين لكى 
  يدلنا على اسم اإلله الحق وصفاته وماذا يطلب منا 

وھنا يقودنا األمر من جديد الى مرحلة تفكر أخرى عندما نبدأ البحث عن رسول هللا لھذا العصر حيث 
د فى بيئات مختلفة ذات عقائد مختلفة وديانات ورساالت متعددة ومذاھب شتى اننا سنجد ان اإلنسان يول

لذا فإن ھذه المرحلة من التفكر اشد أھمية وخطورة  فال يكتفى بأخذ األمر بسطحية فيجب عليه أن يعلم 
ة ھل العقيدة التى نشأ عليھا  مؤيدة برسالة مرسلة من اإلله األوحد وھل الرسول الذى انزلت عليه رسال

الخالق موجود فى عصرنا الحالى ام متى كان موجودا وھل ھو اخر الرسل وھل ھى تؤيد مااقتنع به من 
أن  هللا الخالق اله واحد احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وھل توضح حقيقة اإلله بالتفصيل 

ا ؟والى اين سيذھب بعد من اين جاء ؟ ولماذ( األقصى وھل تعطيه اإلجابة الصحيحة لألسئلة الخالدة 
  وھل تعطى الحلول لجميع المشاكل المعاصرة ) الممات ؟ 

يدينون بھا  ناوجد اباؤعن وجود عقائد وديانات شتى  ينغير مسئولنا أن ناضع فى إعتبارن ان ناوعلي
عرف أى ھذه الديانات والعقائد  األصلح ن أن عن وجوب عدم التقليد األعمى  ويجب ينمسئول ناولكن
نا على الطريق الصحيح نفسأضع ناليه من قناعات اساسية  لكى  ناحق باإلتباع وتحقق ما توصلواأل

. الدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار والتى تبشر بھا ايضا جميع الرساالت  لنضمن نھاية ناجحة لحياتنا
تباعھا وان الرساالت وقد وصل بى المطاف الى أن وجدت ان القرآن الكريم ھو فعال الرسالة الواجب ا

ھذا ما تيقنت  منه بعد ھذه الدراسة  –التحريف والتبديل وضياع كثير من أصولھا  أصابھاالسابقة قد 
المتعمقة ولكن الخيار لك ايھا القارئ الكريم  ان تصل الى قناعتك بنفسك ولكن آمل ان تكون قناعتك 

فليس األمر الذى نحن بصدده ھين ابدا بل ئة وتزودنى بھا فقد تكون قناعتى خاطمؤيدة بالحجة الدامغة 
  ھو امر مصيرى بالغ األھمية والخطورة وسوف نوضح الحقا مقارنة بين آخر رسالتين من هللا القدير

  :وھذا مثال تدبرى   ونعيد التذكير إن حتمية التفكير بكل عمق وبتجرد كامل ضرورية للغاية

ه ثم بعثه فى الحياة الخالدة  كمثل حبل ممتد الى ماالنھاية لو اعتبرنا حياة األنسان من مولده الى ممات 
وتمثل مرحلة الحياة الدنيوية جزءا ولنقل مائة متر من طول الحبل والباقى يمثل فترة الموت ثم البعث ثم 

فھل يعقل اإلنسان أن يركز جل إھتمامه بحياته الدنيا القصيرة للغاية وان يسير  –الحياة األخرى الخالدة 
يحكم ھذه المسيرة وال يلتفت الى الحياة %  100ياته بال ھدف واضح وبال قانون واضح صحيح فى ح

ولكن لألسف . األخرى الممتدة بال نھاية ويؤمن وضعه فيھا بما يحقق له سعادة الدارين الدنيا واألخرة
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ى من وضع الذى نراه أن معظم الناس سواءا من المسلمين أو المسيحين او اليھود او أى عقيدة أخر
البشر ستجدھم ينتمون الى ھذه العقائد اسما بحكم الوالدة  اما مطلوبات ھذه العقيدة والتيقن من 

فھى بالنسبة لمعظمھم فى ذيل اھتماماتھم وبالتالى فھم  وفقھا صالحيتھا واإللتزام بالمنھج المرسل من هللا
  .وا لھاعنھا ولكنھم لم يعمل سمعوالن يضمنو سعادة الدار األخرى التى 

فھنا يجب على كل انسان مھما كانت البيئة التى ولد فيھا ومھما كانت عقيدته ومذھبه الذى نشأ عليه أن 
يعيد النظر فى ھذه العقيدة وھذا المذھب وذلك كما ذكرنا لخطورة األمر حتى ال تنتھى الحياة الدنيا 

كان يحسن صنعا ولكن يكتشف  القصيرة للغاية ويكتشف انه قد ضل سعيه فى الحياة وكان يحسب أنه
  انه كان فى ضالل مبين 

  :تضافر الجھود البشریة متضامنة للبحث والتأكد من الرسالة السماویة األخیرةضرورة  -8 

من متمثلة بعلماءھا وخبرائھا متضامنين للبحث والتأكد  اعيد الدعوة الى تضافر الجھود البشرية
  الرسالة السماوية األخيرة

صل بالبراھين الممكنة الى حقيقة وجود اله خالق ثم الى حقيقة أن ذلك فإن كل انسان يحتى يتم لكن 
اإلله واحد احد لن نحتاج الى ضرورة اجراء دراسات متعمقة فى كافة األديان األخرى ولكن يكفى أن 

يلد ولم يولد ننظر اى اديان الدنيا  تدعو الى ھذه الحقائق وتؤكدھا وھى أن  هللا الخالق اله واحد احد لم 
ولم يكن له كفوا احد وھل توضح حقيقة اإلله وعظمته وقدرته بالتفصيل األقصى وھل تعطيه اإلجابة 

وھل تعطى ) من اين جاء ؟ ولماذا ؟والى اين سيذھب بعد الممات ؟ ( الصحيحة لألسئلة الخالدة 
ليقين واإليمان ويصير من الحلول لجميع المشاكل المعاصرة وبالتالي يبدأ دراستھا حتى يصل لمرحلة ا

  اتباعھا ويسير على نھجھا

وھكذا حتى ال تكون عقيدتى مجرد تقليد أعمى بدون تفكير او مراجعة شخصية فقد قمت بدراسة متعمقة 
 آلخر الرساالت السماوية التى سبقت رسالة القرآن الكريم وھى اإلنجيل ومن خالل دراستى وجدت ما

  : سیتضح من السطور التالیة

  

  خیرةاألدراسة شخصیة للثالث رساالت سماویة   - 9

  ومن ھنا أقول 

وفي مقدمتھا الرساالت  على قدر اإلمكانيات المتاحة لى  لقد قمت بدراسة االديان الكبرى في العالم
( ويبلغ عدد المنتسبين اليھا تقريبا  اليھودية السماوية المرسلة من عند هللا وھى حسب اقدميتھا 
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 ثم اإلسالم) بليون نسمة2( يبلغ عدد المنتسبين اليھا المسيحية على مختلف مذاھبھا م ث )مليون نسمة19
   )بليون نسمة 1.3(  ويبلغ عدد المسلمين تقريبا

واحد ولكنھم وصفوا الھھم بصفات ال يمكن  بوجود إله يؤمنون  حاليا اليھودوبالنظر الى اليھودية نجد ان 
ياج للغير الى غير ذلك من الصفات التي تعتبر نقصا في حق قبولھا فوصفوه بالضعف والفقر واالحت

العھد (، والكتاب المقدس عند اليھود ھو التوراة وبعضھم جعل   ابنا ! المخلوق فضال عن الخالق 
  الذى انزل على الرسول موسى عليه السالم وتم تحريفه ايضا كما سيتضح الحقا )القديم

والكتاب المقدس عند ) األب واالبن والروح القدس(ث األقدس بالثالوبما يسموه يؤمن المسيحيون و
وھو الذى انزل على النبى عيسى عليه السالم وقد  )العھد القديم والعھد الجديد(المسيحيين ھو اإلنجيل 

  .تم تحريفه ايضا كما سيتضح من خالل الدراسة 

 محمد الرسولالم هللا المنزل على ، وھو ك ذي يتبعونهال ھمالقرآن الكريم ھو كتابويؤمن المسلمون بأن 
) كتاب المسيحيين(وأنه آخر الرساالت المرسلة من الخالق األعظم  بعد اإلنجيل   ،صلى هللا عليه وسلم

 )  كتاب اليھود(والتوارة 

وھناك ديانات مبتدعة مثل الھندوسية والبوذية وغيرھا كثير وكلھا ترجع الى الحاجة اإلنسانية لوجود *
واتبعت عقيدة وضعت بأيد بشرية ال تخلو من التخبط والكذب والدجل   الحق ضلت طريق اإللهإله ولكنھا 

.  

-مع مقارنة بالرسالة األخيرة المرسلة  رسالة اإلنجيلوسنحاول القاء الضوء على جزء يسير من 
   اإلسالم 

  لرسالة اإلنجیل على قدر اإلمكان دراسة متعمقة -10 

  :رسالة اإلنجیل 

اسة قمت بدراسة العناصر الرئيسية التى يحتويھا اإلنجيل وموقف رسالة القرآن منھا فى ھذه الدر
  .الصحيح الواجب إتباعه الموقفووأترك لكل قارئ ان يكون قناعته الشخصية 

أما أإلنجيل فقد وجدت انه قد خلص المتبحرون فى دراسة ومقارنة األديان أنه يحتوى على انواع 
  : من الكتابات

  ات فعال ھى من اإلنجيل األصلى وھى كالم هللا المرسلكلم :أوال 

  ولكنھا ليست من اإلنجيل المرسل من هللا كلمات حق قالھا  السيد المسيح عليه السالم :ثانیا 
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   ليست من عند هللا عزوجل وليست من كالم سيدنا عيسى كلمات :ثالثا 

  قصص أطفال ال مجال لھا فى رسالة سماوية :رابعا 

ص اباحية وكالم فاحش ال يمكن تصور ان يصدر من اإلله الذى ينھى عن قص :خامسا 
الفحشاء والمنكر وال من رسول كريم األخالق بل ھو فى الحقيقة كالم اشخاص ال خالق لھم وال 

  .نعلم كيف جاءتھم الجرأة إلدخال ھذا الفحش فى رسالة ربانية

  اإلعتقاد بألوھية سيدنا عيسى عليه السالم  :سادسا 

ذا اإلعتقاد بألوھیة سیدنا عیسى علیھ السالم ما سنتناولھ بالتفصیل وھ
  الممكن

حيث ذلك كان غلوا فاحشا واشراك با  الواحد األحد خالق الكون وخالق سيدنا عيسى عليه 
السالم وسأتناول ھذا األمر الخطير بشئ من التفصيل لعلنا نصل جميعا الى الحق المبين كما يلى 

:  

ى بداية الكتيب اننا تأكدنا بشتى الوسائل العقلية والفطرية أن اإلله البد أن يكون لقد سبق لنا ف
  .واحد ال شريك له بأى شكل من األشكال وال يمكن أن يكون له ولد 

تقولون ان سيدنا عيسى ھو اإلبن المولود من هللا غير مخلوق نقول لكم اننا كبشر علمنا مامعنى ولكن 

لذا يجب ان نطبق نفس المفھوم عندما  ذكر وانثىدة وأنھا تتطلب زوجين وكيف تكون الوال الوالدة

  .نحاول اثبات والدة هللا لسيدنا عيسى عليه السالم 

لم نعلم ابد الدھور أن له زوجة لكى تنجب له ولدا وانھما كما أرى شخصيا وغيرى الكثير هللا عز وجل 
ثمرة زواج كما تؤكدون اذا لفظ البنوة الفعلية ال يس وان كان سيدنا عيسى لقررا ان يكون اإلبن األوحد 

     ينطبق عليه ولكنه مولود من السيدة مريم عليھا السالم كيف ؟؟؟ 

 ھو األب ، أقانيم ثالثة وله واحد جوھر ھو الرب إن: بقى أن نقول بناء على معتقد المسيحيين اآلن 
وان ابن هللا اى كلمة هللا نزلت  الحياة أقنوم القدس وروح والعلم ، الكلمة أقنوم واالبن ، الوجود أقنوم

الى األرض ودخلت رحم السيدة مريم وخرجت متدرعة او متجسدة مولودا اسمه المسيح عيسى ابن 
 ، واحد إله القدس وروح واالبن اآلب مريم وبناء على معتقدكم أيضا أن هللا واحد  وتقولون بسم

   الصفات الثالثي الذات األحدى:  وتقولون
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 صفة وال المخلوق صفة ال بغيره وتحل الموصوف تفارق ال الصفة أن أحدھما وجھين من جوابھمف
  الخالق

  ويرحم ويغفر يخلق إلھا ليست نفسھا الصفة أن الثاني

 فھم مفتريا كذابا كان والحياة الوجود أقنوم دون بالمسيح حل وتدرع الكلمة أقنوم أن قال من وعليه
  العالمين رب على فرية الطوائف أعظم وھم جاھلون مفترون مشركون

وبقى أن يقال أن هللا الواحد الذى يؤمن به المسيحيون نزل بنفسه الى رحم السيدة مريم وخرج 
السالم وخرج منھا مولودا ولكن ھل يليق با  العظيم خالق السماوات عيسى عليه متجسدا او متدرعا 

اشھر فى رحم إمراءة خلقھا ويخرج  9م ك ويقيواألرض التى ھى اعظم من خلق اإلنسان أن يفعل ذل
نزل من المجرى التناسلى المه ونزل معه دم وأشياء يتقذر منھا البشر منھا كما يخرج كل مولود بشرى 

  أمه نستغفر هللا العظيم من قولنا ھذا يرضع من ثدى  ثم فما بالك بأله

هللا أن تحتويه مادة إن ھذا تقليل من  إن هللا ال يتجسد فى انسان وال يمكن جوھروكما ذكرنا من قبل 
شأن هللا تعالى وإھانة نستغفره وننزھه عن ذلك تنزيھا فإنه تعالى ال يمكن أن يحدد فى شكل مادى ذو 
أبعاد أو قطر أو صندوق  تعالى عن ذلك علوا كبيرا ونقول لمن يتفلسف ويقول أن هللا قادر على أن 

لقد  -عل اال ما يليق بجالله وعظمته فمثال قال هللا عز وجل يفعل أى شئ يريده نقول نعم ولكن ال يف
نعم ھو قادر على أن يظلم ولكنه ال يفعل اال ما يليق بجالله وعظمته لذا ال  –حرمت الظلم على نفسى 

  يمكن ويستحيل أن يتجسد فى انسان او فى اى شئ مھما كان

أو  هللا فضالان يكون أصال من صفاته صفة وال أصال هللا ذات من شيء ليس المسيح تبين أن وعليه
المرسلين واألنبياء وولد بكلمة هللا كن  نظيرما فى ماسبقه من  ونوره فيه من ھدى هللا بل هللا وابن

   التي ألقاھا إلى مريم عيسى ابن مريم

وأن أقصى مايمكن أن يحدث أن يصطفى هللا سبحانه من يشاء من خلقه ويقربھم اليه ويعطيھم من   
والحكمة والمعجزات الخارقة حسبما يراه سبحانه وھكذا كان سيدنا عيسى عليه السالم وغيره من  العلم

األنبياء والرسل على مر العصور منذ نزول سيدنا آدم خليفة   فى األرض ورسوال للبشرية األولى 
  .وھذا ما إقتعنت به تماما 

سيدنا ( المسيح مثل خلق سيدنا آدم  ق سيدناكما أوضحه القرآن الكريم بأن خلرسالة اإلسالم ا موقف أم
وبروح من  بكلمة كن وبروح نفخت فيه وكذلك سيدنا عيس خلق بأمر هللا بكلمة كن آدم خلق بأمر من هللا

  )هللا نفخت فيه 
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 ولكنه  عجيب حدث وھو  !أب غير من والسالم الصالة عليه مريم بن عيسى المسيح فقد ولد
إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم   {أو أم   أب غير من لقخ الذي آدم خلق من أعجب ليس

 دامغة حجة  نقرأ اآلية ھذه وفي ،59-آل عمران  }خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
 الوالدة ھذه اإلنسانية تشھد أن هللا حكمة شاءت فلقد ، منه أغرب ھو بما شبھت الغريب
 – األولى العجيبة إلى تتلفت أن عليھا زع إن هللا، قدرة إلى خاللھا من فتلتت العجيبة كي

 لبني الروحي التوازن إعادة وھي ثانية، حكمة وثمة إنسان، يشھدھا لم التي - آدم خلق
 ولما ، الروح لعالم إعالًنا الخارقة المسيح والدة فكانت ، المادية في الذين غرقوا إسرائيل
 يغذوه وكان ، يرعاه هللا كان ، ھرةالطا أمه بطن في صغيًرا جنيًنا عليه السالم المسيح كان
إنما أمره إذا أراد   {البتول العذراء رحم يتّخلق في المسيح كان لما الطاھر الزكي دمھا من

   82يس  }شيًئا أن يقول له كن فيكون

مال بدون نكاح فى رحم السيدة مريم نفخ فيه تقال له كن فكان بالكينونة التى نعرفھا جنينا مك
الدنيا كسائر البشر الذين نفخ فيھم الروح  ومؤيدا بمعجزات ارادھا هللا له الروح فخرج الى 

  .وبمشيئته كما ايد سيدنا موسى بالمعجزات 

و دين اليھودية ،، أي طرأ على دين اليھودية ،، وھكذا سيدنا عيسى عليه السالم جاء على دين اليھودية 
لذلك فھم كانوا محتاجون الى ھزة ،، الصرفة  حرف من اليھود تحريفا جعله ينحاز الى االمور المادية

  .. عنيفة تھز اوصال ماديتھم و تخرجھم الى معنى يؤمنون به بالغيب 

  ،، اسباب و مسببات ... حيث ان نواميس الماديات  

لذ أراد الحق سبحانه و تعالى ان يخلع منھم ذلك الفكر المادي فجاء بعيسى عليه السالم على غير 
  .تي عليه البشر فجعله من امرأة دون اب الناموس الذي يأ

  ..لكن الفتنة جاءت في ذلك ،، كان المفترض ان ما حدث يزلزل الماديات في اليھود 

و الذكورة ممتنع ،، التي جعلتھم يقولون بھذه البنوة ان وعاء االمومة موجود  ةفقالوا ببنوته لالله و الشبھ
  .الب هللا ھو ا لذلك،، و ان هللا نفخ فيه الروح 

نقول لھم لو أن االمر كذلك لوجب ان تفتنوا في ادم اولى من ان تفتنوا في عيسي عليه السالم الن 
  عيسى فيه االمومة لكن آدم ال امومة و ال ابوه 

فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا " في ادم  للمالئكة فھكذا قال هللا،،  فان قلتم نفخ فيه من روحه 
  "  ...له ساجدين 
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  !م عن ذلك من اول ادم الى ھنا ؟تفلماذا سك

بدأ األنحراف األكبر فى عقيدة المسيحيين بإشراك سيدنا عيسى فى األلوھية مع هللا أجد أنه ومن ھنا 
الذى توصلنا سابقا فى بداية الكتيب انه يستحيل ان يكون   شريك فى األلوھية وانه واحد أحد صمد ال 

  وجة أو أبناء ويستحيل فى حقه ذلك ابدا واال انتفت الوھيتهشريك له وانه ال يحتاج الى ز

إن  كل الرساالت السماوية قبل وبعد رسالة اإلنجيل تدعوا بوضوح وتكرار الى عبادة الخالق وحده    
يأيھا ((إن ھذا أمر بالغ األھمية فى العقيدة فھل ھناك جمل صريحة فى اإلنجيل توضح بجالء ووضوح 

انا شخصيا أتحدى أى قسيس أن يأتى بھكذا نص ( ))ابن الھكم الذى جاء ليخلصكم الناس اعبدونى انا 
  )بذلك 

وصية عدم اإلشراك الوفى أول ) 20سفر الخروج اإلصحاح ( بل اننا نجد بوضوح فى الوصايا العشر 
با  وأھم وصية إعلم أن الھك واحد  واإلله الواحد تعنى واحد خالص ال شريك له وال يجوز فى حق 

اإلله أن ينقسم الى اقانيم ولو فرضنا انه منقسم الى أقانيم لذكر ذلك بوضوح فإن ھذا أمر ھام وعقائدى 
بل حتى كلمة اقنوم لن تجدھا فى ويجب  أن يكون واضحا وضوح الشمس وال يؤخذ تأويال أو استنتاجا 

 ).واحدالھنا رب  الرب: إسمع يا إسرائيل  (:ولكن قد قال سيدنا عيسى عدة مرات  اى انجيل حالى
 4: 6سفر التثنية 

ذلك وھل العقيدة  استنبطواانھا ال تنفى الثالوث ؟ من أين قالو  واذا سألت القساوسة عن معنى ذلك 
  ؟؟.تبنى على استنتاجات وتأويالت 

كان أمر الناس بوضوح بعبادته بوضوح كامل ل أو ابنه كما تقولون زورا  فلو كان المسيح ھو هللا
 تحتمل التأويل وكان الكتاب المقدس وضح صور ھذه العبادة بالتفصيل السھل وكيف تكون العبارات وب
كل األنبياء  من سيدنا آدم الى نوح وابراھيم وداوود عليھم السالم كانو يتوجھون الى عبادة هللا لكن و، 

  وحده وال يوجد ابن وال غيره

يھود سوف يرجموه اذا مافائدة نزول اله يخشى واذا ذكرت ذلك للقساوسة يقولون لو قال انه اله فإن ال
  .الناس 

إن هللا يرسل الرسل ليوضحوا حقيقته وحقيقة قوانينه وليس ليترك األمور غامضة ملتبسة وتترك 
وھنا لنا ان نتسائل ھل   تاماإلستنتاجات كل شخص  فإن كان ھناك إبن فالزم وواجب توضيحه وضوحا 

  ھذا الوضوح متوفر باإلنجيل

ال يمكن اال أن يكون واحدا أحدا صمدا ال يشاركه فى ألوھيته أحد وال  كما توصلنا فى البداية اإللهولكن 
  . إله قبله وال إله بعده
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واألناجيل موجودة لديكم فى كل مكان يمكنكم الرجوع اليھا والتثبت مماذكرنا ونرجو ان تتدبر اإلنجيل 
لونھا لكن اذا اردت مساعدته ال بأس ان تطلب بنفسك  ال أن تطلب القسيس أن يدلك على نصوص يؤو

   منه نصوص صريحة بدون اى تأويل تثبت أن سيدنا عيسى ذكر أنه إله وطلب الناس أن يعبدوه

  اذكرممأن يختار قناعته ھذا ھو موقف القرآن الكريم من قضية ألوھية سيدنا عيسى وللقارئ الكريم 

ھية شئ عقيم ومھلك ولن يؤدى اال الى الخسران المبين بدال من إن المغاالة فى العقائد اإللونعيد التأكيد  
النجاة ومن ھذه المغاالة إعتقاد الوھية سيدنا عيسى لمجرد أنه ولد من غير أب أو أنه قام بمعجزات 

خارقة عن العادة والمألوف وإعتقاد أن ذلك دليل على ألوھيته فكل ذلك غير صحيح ألنه أن كان ولد من 
من خلق من غير أب او أم  وإن كان قام بمعجزات فلم يكن األول ولن يكون األخير  فقد غير اب فھناك 

سبقه فى ذلك الكثير من األنبياء والمرسلين من هللا عز وجل وعلى سبيل المثال ال الحصر  وفق ما ذكر 
  :فى القرآن الكريم وفى األناجيل والتوارة ما مضمونه 

ة من الطيور وجعلھم قطعا مخلوطة ثم استدعاھم فجاؤه أحياء كما كانو لقد قام سيدنا ابراھيم بذبح اربع 
ثم إنظر كيف تم القاء سيدنا ابراھيم فى النار ويخرج منھا سليما لم تمس منه شعرة فھل إعتبرتوه  إالھا 

  او قال عن نفسه انه اله

عود عصا كما كان وأيضا كيف جعل سيدنا موسى عليه السالم العصا تعبان ھائل يلتھم ما حوله ثم ي
وكيف ضرب سيدنا موسى بعصاه األرض فانفجرت منه اثنتى عشر عينا  يشرب منھا قومه وكيف 

ضرب سيدنا موسى  البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظبم فھل إعتبرتوه إالھا او قال عن 
  نفسه انه اله

ذلك كل المعجزات التى حدثت من كل ھذه المعجزات ھى من أمر هللا الذى يقول للشئ كن فيكون وك
َكَما . َأنَا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن نَْفِسي َشْيئًا"سيدنا المسيح عليه السالم ھى بإذن هللا وكما ذكر فى اإلنجيل 

، َألنِّي َال َأطْلُُب َمِشيئَِتي بَْل َمِشيئََة اآلِب ال ِذي أَ      .30: 5يو ". )ْرَسَلِنيَأْسَمُع َأِديُن، َوَدْينُوَنِتي َعاِدلَةٌ

وأيضا لماذا ينزل هللا الى األرض ويخالط الناس كأنه انسان وال يذكر ابدا عبارة واضحة وصريحة أنه 
أن يقول للناس انه هللا واال رجموه  اذا مافائدة نزوله اذن ولماذا لم هللا أو ابن هللا فى اإلنجيل  ويخشى 

ينزل ايام سيدنا موسى ولم ينزل ايام سيدنا ابراھيم ولم ينزل أيام سيدنا نوح ألنھا ليست سنة هللا وال من 
  عدالة هللا أن يفعل ذلك  وال يمكن أن يفعل ذلك اساسا ألن ذلك ال يليق بعظمته  

صارى الى األستناد الى نصوص  فى اإلنجيل للتغلب على حقيقة أن سيدنا عيسى لم يذكر وأما لجوء الن
ويحاولون إخراج نصوص  أو يطلب منھم أن يعبدوه  على اإلطالق بنص صريح على أنه هللا أو ابن هللا

ه ھو من سياقھا والتحايل على تأويلھا على أنھا دليل على أن سيدنا عيسى يوحى لھم بعبارات مبطنة أن
هللا أو ابن هللا ورغم أن ھذه المحاوالت ال فائدة منھا على اإلطالق حيث أنه ال يمكن أن تغير من 
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الحقائق الدامغة بأن هللا عزوجل ال يمكن أن يراه أحد فى الحياة الدنيا واليمكن أن ينزل الى األرض 
وال يمكن جوھر هللا أن  وھو الذى وسع كرسيه السماوات واألرض  كما إن هللا ال يتجسد فى انسان

تحتويه مادة إن ھذا تقليل من شأن هللا تعالى وإھانة نستغفره وننزھه عن ذلك تنزيھا فإنه تعالى ال يمكن 
أن يحدد فى شكل مادى ذو أبعاد أو قطر أو صندوق  تعالى عن ذلك علوا كبيرا ونقول لمن يتفلسف 

نعم ولكن ال يفعل اال ما يليق بجالله وعظمته فمثال ويقول أن هللا قادر على أن يفعل أى شئ يريده نقول 
نعم ھو قادر على أن يظلم ولكنه ال يفعل اال ما يليق  –لقد حرمت الظلم على نفسى  -قال هللا عز وجل 

  بجالله وعظمته لذا ال يمكن ويستحيل أن يتجسد فى انسان او فى اى شئ مھما كان

 ھذه النصوص التى يتخذونھا أدلة على الوھية سيدنا ورغم ذلك سوف نلقى الضوء على عدة أمثلة من
  : وذلك على سبيل المثال ال الحصر  مع الرد الدامغ عليھا  عبسى عليه السالم

ال يستند القساوسة النصارى إلثبات ألوھية سيدنا عيسى عليه السالم  اال على نصوص تلمح ويمكن 
  :دنا عيسى ومنھا تأويلھا على غير ما تشير اليه لكى يثبتو ألوھية سي

 .ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْنَد ِهللا، َوَكاَن اْلَكِلَمُة هللاَ ) 1: 1إنجيل يوحنا ( :أوال 

لو قرأنا يوحنا من بداية ھذا النص حتى نھاية الجزء لن تجد كلمة صريحة تعنى ان الكلمة ھو 
 نه الرب عيسى كيف ال نعلم ؟سيدنا عيسى ولكن القساوسة يؤلونھا ا

 فكان. »  كن«  له قال حين مريم إلى ألقاھا التى إن المعنى الحقيقى والواضح لذلك أن الكلمة
 الكن وليس ،قول وكلمة هللا من فالكن ،كان بالكن ولكن »الكن« ھو وليس عيسى  »بكن عيسى
  إليھا بلغھاو إليھا أوصلھا أى)  َمْرَيمَ  إلى َأْلَقاَھا(  ومعنى.  مخلوقا

  وھذا ھو معنى إطالق الكلمة على عيسى عليه السالم

في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا ، وكان الكلمة هللا ، ھذا (( ((ثم أننا اذا حاولنا فھم ھذه الجمل 
    ))كان في البدء عند هللا

ال ) والكلمة كان عند هللا ( ه ھذه الفقرات متناقضة المعنى ال تتفق مع مفھوم العقل ، فإن قولسنجد أن 
فإذا كان هللا عين الكلمة ال يصح أن تكون الكلمة عنده ، ألن )) وكان الكلمة هللا (( تتوافق مع قوله 

العندية تقتضي المغايرة ألنھا عبارة عن حصول شيء عند شيء كحصول المال عند بطرس وال شك أن 
 تكون الكلمة ھي هللا وكيف تكون عنده ؟المال غير بطرس وھذا ظاھر ال جدال فيه ، فكيف 

ثم ما المراد بالبدء ؟ ھل يعني ذلك بداية هللا أم بداية الكلمة التي ھي المسيح ؟ كالھما باطل لدى 
المسيحييون فھم يعتقدون أن هللا أزلي والكلمة معه أزلية وأن هللا لم يسبق المسيح في الوجود فھذا أيضًا 

  .لمسيحيين بل ھو يناقض عقيدتھمال مدلول وال معنى له لدى ا
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في البدء خلق هللا ] : ((  1:  1[ وإذا كان المراد بالبدء أي منذ االزل فما معنى ما جاء في سفر التكوين 
  !ھل يعنى ذلك ان السموات واالرض أزليتان ؟)) السموات واألرض 

 وهللا كان عند هللا وكان هللا فى البدء كان هللا(( وختاما اذا كانت الكلمة تعنى هللا فان النص سيصبح 
  ھل ھذا يستقيم ؟؟؟؟؟؟))) هللا ھذا كان فى البدء عند هللا 

  وقد سبق أن أثبتنا منذ قليل أن كالم هللا صفة ال تنفصل عنه أو تكون بذاتھا الھا يخلق ويغفر ويرحم

المعقول من صفة الكالم صفة ذات وفعل ھو يتكلم بمشيئته وقدرته كالًما قائًما بذاته، وھذا ھو فالكالم 
مخلوقا او   ليس الكالم وھذا القاء منه يلقى او منه يخرج وجل عز له صفة تعالى هللا وكالم لكل متكلم
  مولود

 بمثله جئنا ولو ربى كلمات تنفذ ان قبل البحر لنفذ ريی لکلمات مداداً  البحر كان لو(  قائل من عز وقال
  مولود او مخلوق ھل هللا كالم االنجيل و مولود او خلوقم الكالم فھل  هللا كالم القرآن )مددا

 تعالى هللا هللا لم تفھموھا ألن كلمة المسيح وكما أوضحنا أن كالم هللا ليس بمخلوق وال مولود وعليه إن
 ادم كمثل هللا عند عيسى مثل :تعالى فى كتابه القرآن وقد قال هللا.فكان*  كن*  :بقوله أي خلقه بكلمته

والحق قد تراب  من آدم خلق أي خلقه:  وقوله) . 59ال عمران( فيكون كن له قال ثم رابت من خلقه
من  يخلق لم والمسيح ، فكان كن له قال ثم قص لنا أنه خلق آدم من طين وصنع القالب وسواه بيديه

 شرالب من غيره عليه خلق الذي الوجه على يخلقه لم ، فكان تراب غير من  كن*  بقوله خلقه بل تراب
 بعادة:  أي – بالسنة خلقوا البشر فسائر ، المعلومة المدة الرحم في وأقرھم األبوين خلقھم من ماء حيث
 من غيره دون هللا كلمة:  سمى فلھذا.  بكلمته فكونه ، العادة بخرق خلق والمسيح – مخلوقاته في هللا

  :يم سورة فصلت وهللا يخلق بأسباب أو بدون أسباب أنظر الى القرآن الكر  المخلوقات

َماءِ  ِإلَى اْستََوى ثُم    ]41:11[ طَاِئِعينَ  َأتَْينَا َقالَتَا َكْرًھا َأوْ  طَْوًعا اْئِتيَا َوِلْألَْرِض  لََھا َفَقالَ  دَُخانٌ  َوِھيَ  الس 
ْنيَا َماءَ الس   َوَزي ن ا َأْمَرَھا َسَماءٍ  ُكلِّ  ِفي َوَأْوَحى َيْوَمْينِ  ِفي َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھن    َذِلكَ  َوِحْفظًا ِبَمَصاِبيحَ  الد 

  ]41:12[ اْلَعِليمِ  اْلَعِزيزِ  تَْقِديرُ 

انظر كيف تم خلق السموات واألرض اللتان أعظم من خلق اإلنسان بال أسباب وكيف  تكلم هللا معھما 
  وانشأھم بكلمة كن فھل السموات واألرض أبناء هللا  

، وھما األمران أنفسھما في مسألة " كن " النفخ من روح الحق، واألمر : إذن فخلق آدم احتاج إلى أمرين
   التي ألقاھا إلى مريم كن عيسى ابن مريم خلق عيسى، روح من الحق، وكلمته

   

الكلمات التى يتخذونھا عقيدة فلن يفيدھم ابدا امام هللا انھم تركو المسيحيين ھنا اتساءل لماذا ال يدرس 
  تفكير وراء تفسيرات غيرھم من القساوسة او غيرھمانفسھم يسيرون بدون 
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ھذا  السيد المسيح بولق إعتبرو أن وقد". ربي وإلھي" قول توما للسيد المسيح ) 28: 20يو(فى   :ثانيا 
  دليل على انه هللا  .ه دون أن يريخه على أنه آمن بعد أن رأي وكان يجب أن يكون إيمانيوبتو. اللقب

ونعود نقول ھل العقيدة تكون بإستناجات انه لما حدثت تلك المحادثة نأخذھا انه اثبات انه هللا 
  حسنا ماذا عن استخدامات ھذه األلفاظ التى ذكرت كثيرا لغير سيدنا عيسى 

بكلمته ھذه اسلوب  أن توما لم يقصد بل الحقيقة ان قول توما لم يخرج عن اسلوب تعجبى حيث
كثيرا أمام  ؛ كما نقول مثالً لرؤيته سيدنا عيسى بعد صلبه النداء إنما أسلوب التعجب والدھشه 

  فھل لو قلناھا أمام أحدھم ھذا يعنى أننا نؤلھه ؟ بالطبع ال  Oh my God )ھىيا ال(  الناس

  :القديمة واليكم مثال على مجازية استخدام لفظ األلوھية والربوبية فى العھود  

   : 10انظر الى النصوص يوحنا 

 . َأَنا َواآلُب َواِحدٌ  -30
 .َفتَنَاَوَل اْليَھُودُ َأْيًضا ِحَجاَرًة ِلَيْرُجُموهُ - 31 
  ِبَسبَِب َأّيِ َعَمل ِمْنَھا َتْرُجُمونَِني؟. َأْعَماًال َكِثيَرًة َحَسنًَة َأَرْيتُُكْم ِمْن ِعْنِد َأِبي«: َأَجاَبھُْم َيُسوعُ - 32 
َك َوَأْنَت ِإْنَساٌن «: َجابَُه اْلَيھُودُ َقاِئِلينَ أ - 33  لَْسنَا نَْرُجُمَك َألْجِل َعَمل َحَسٍن، بَْل َألْجِل تَْجِديٍف، َفِإن 

  تَْجَعُل َنْفَسَك ِإلًھا
؟: َأَلْيَس َمْكتُوًبا ِفي نَاُموِسُكمْ «: َجاَبھُْم َيُسوعُ أ - 34    َأنَا قُْلُت ِإن ُكْم آِلَھةٌ

  : 9ومنھا انظر الى انجيل متى اإلصحاح :  ثالثا

ُمونَُه ِإلَْيِه َمْطُروًحا َعَلى ِفَراشٍ  - 2          ا َرَأى َيُسوُع ِإيَمانَُھْم َقاَل ِلْلَمْفلُوجِ . َوِإَذا َمْفلُوٌج يَُقدِّ   ِثْق يَا «: َفلَم 
 .«لََك َخطَاَياكَ  َمْغُفوَرةٌ . بُنَي  
 
 «!ھَذا يَُجدِّفُ «: َوِإَذا َقْوٌم ِمَن اْلَكَتبَِة َقْد َقالُوا ِفي َأْنُفِسِھمْ  -3
 
ّرِ ِفي قُلُوِبُكْم؟«: َفَعِلَم َيُسوُع َأْفَكاَرھُْم، َفَقالَ  - 4   ِلَماَذا تَُفّكُِروَن ِبالش 

 
 قُْم َواْمِش؟: لََك َخطَايَاَك، َأْم َأْن يَُقالَ  َمْغُفوَرةٌ : ْن يَُقالَ َأي َما َأْيَسُر، أَ  -5
 
قُِم «: ِحيَنِئٍذ َقاَل ِلْلَمْفلُوجِ . »ِض َأْن يَْغِفَر اْلَخطَاَياَولِكْن ِلَكْي تَْعلَُموا َأن  الْبِن اِإلْنَساِن ُسْلطَانًا َعلَى اَألرْ  - 6 

 «!اْحِمْل ِفَراَشَك َواْذَھْب ِإَلى َبْيِتكَ 
 
 .َفَقاَم َوَمَضى ِإلَى بَْيِتهِ  -7
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دُوا َهللا ال ِذي َأْعطَى الن اَس ُسْلطَانًا ِمْثَل ھَذا - 8  بُوا َوَمج  ا َرَأى اْلُجُموُع َتَعج    .َفلَم 
  

ل بسلطان من هللا فاذا كان سيدنا عيسى ھو هللا الكالم واضح ان سيدنا عيسى عليه السالم فعل مافع
 عيسى فھل يحتاج الى سلطان ال والف ال انما هللا وحده ھو السلطان القادر على كل شئ وان سيدنا

  يفعل ما يفعل بإذن هللا
  

  : قبل أن يكون إبراھيم أنا كائن: قولكم  -رابعا

  :نسب يوحنا للمسيح قوله لليھود

ا َيُسوُع َفاْختََفى . َفَرَفُعوا ِحَجاَرًة ِلَيْرُجُموهُ . َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبَراِھيُم َأَنا َكاِئنٌ : َأقُوُل َلُكمْ اْلَحق  اْلَحق    ” َأم 
   “58/59  8:يو  – َوَخَرَج ِمَن اْلَھْيَكِل ُمْجتَازًا ِفي َوْسِطِھْم َوَمَضى َھَكَذا

  :والرد بإختصار 

قوله إنه كان موجودًا قبل إنسان ما ، انه من البديھي لو أراد إثبات  ھل اإلله يثبت ألوھيته عن طريق
  )  إنني هللا فاعبدوني: ( أو لقال ) أنا اإلله الخالق األزلي : ( ألوھيته لكان قال 

كون الشخص وجد قبل : أوال : قول االستاذ الباحث سعد رستم في معرض رده على ھذه الشبھه وانظر 
أو حتى قبل آدم أو قبل خلق الكون كله، ال يفيد، بحد ذاته، ألوھيته ) عليھما السالم(إبراھيم أو قبل يحيى 

بحال من األحوال، بل أقصى ما يفيده ھو أن هللا تعالى خلقه قبل خلق العالم أو قبل خلق جنس البشر، 
يحتاج  مما يفيد أنه ذو حظوة خاصة و مكانة سامية و قرب خصوصي من هللا ، أما أنه ھو هللا ، فھذا

نص على ذلك على اإلطالق ، و ھذا ال يلنص صريح آخر، و اليوجد شيء في العباراة المذكورة أعاله 
  . يحتاج إلى تأمل كثير

: 5يوحنا -  )لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون اآلب( : ما ذكر من قول سيدنا عيسى لليھود  -خامسا
23   

سى ما ھى اال تعبير مجازى يعبر عن انسان مقرب جدا أن ورود صفة األبن مرادفة لسيدنا عي: الرد 
  :من هللا عز وجل والدليل 

يمكننا أن ندفع بنصوص كثيرة وردت في العھدين القديم والجديد على حد سواء تنسب أبوة اللّـه جل 
و يكون ( 11: وعال لغير عيسى، فعلى سبيل المثال جاء في سفر األيام األول اإلصحاح السابع عشر

ھو يبني 12  *ملت أيامك لتذھب مع آبائك إني أقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك و اثبت مملكتهمتى ك
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أنا أكون له أبا و ھو يكون لي ابنا و ال انزع رحمتي عنه كما   13  *لي بيتًا و أنا اثبت كرسيه إلى األبد
  .  نزعتھا عن الذي كان قبلك

  ].  9/ 5:متى)[   ناء اللّـه يدعونطوبى لصانعي السالم، ألنھم أب  : (وفي متى ولوقا

ليأت    10 *فصلوا انتم ھكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ( 9*]. 14 – 9/ 6:متى: وكذلك
و اغفر لنا  12  *خبزنا كفافنا أعطنا اليوم 11  *ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض

و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير الن لك الملك  31  *ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
  )[   فانه إن غفرتم للناس زالتھم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي  14  *و القوة و المجد إلى األبد آمين

وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على األرض ، وولد لھم بنات أن أبناء اللّـه  : (وجاء في سفر التكوين 
 ].2 -1/ 6:التكوين)[  اس أنھن حسنات فاتخذوا ألنفسھم نساء من كل ما اختاروارأوا بنات الن

ب  : َفتَقُوُل ِلِفْرَعْونَ  22  ( 4:وفي سفر الخروج َأطِْلِق : َفقُْلُت لَكَ  23  .ِإْسَراِئيُل اْبِني اْلِبْكرُ : ھَكَذا َيقُوُل الر 
  ).َأنَا َأْقتُُل اْبنََك اْلِبْكرَ َھا . اْبِني ِليَْعبَُدِني، َفَأبَْيَت َأْن تُطِْلَقهُ 

أنت أبي وإلھي وصخرة خالصي، وأنا أيضًا أجعله بكرًا، فوق ملوك : ھو يدعوني: (وفي المزامير
  ].27-89/26: المزمور)[ األرض علياً 

إنكم آلھة وبنو العلي : أنا قلت : (ولئن قيل في المسيح أنه ابن اللّـه العلي، فكذلك سائر بني إسرائيل 
… أحبوا أعداءكم  : (أيضًا ھم بنو العلي، ففي لوقا) عليه السالم(وتالميذ عيسى]. 82/6: المزمور)[ مكلك

  )..... فيكون أجركم عظيمًا، وتكونوا بني العلي

  ].6/35: لوقا[ 

 رسالة )[كل من يؤمن أن يسوع ھو المسيح، فقد ولد من اللّـه: (بل كل من يؤمن يكون مولودًا من اللّـه
  ].2/29 -1: يوحنا رسالة[ :وكل من يصنع البر يكون مولود من اللّـه]. 1: 5  1يو

ن الممكن أن يمكن أن نجد لھا دالالت كثيرة غير ما يزعمه المسيحيون، فم) ابن اللّـه ( والحق إن عبارة 
نقول إنھا ال تعني شيئًا سوى المديح واإلشادة، أي إنھا تعبير مجازي، فكما إننا نسمي الشرير أو الرجل 

يا أوالد األفاعي ، كيف تقدرون ) : غير الصالح بأنه ابن إبليس، أو ابن األفعى كما ورد في إنجيل متى
أنتم من أب ھو إبليس وشھوات  :لك في يوحنا، وكذ]34 - 12:متى  ](أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار

متى تكلم . ذاك كان قتاال للناس من البدء ولم يثبت في الحق ألنه ليس فيه حق . أبيكم تريدون أن تعملوا 
أقول كذلك يمكن أن نسمي لذلك ]. 8/44:يوحنا  ](بالكذب فإنما يتكلم مما له ألنه كذاب وأبو الكذاب

وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم أحسنوا إلى 5) :(رد في متىووأيضا . الصالح ابن اللّـه
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات  * 44مبغضيكم و صلوا ألجل الذين يسيئون إليكم و يطردونكم
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ألنه إن أحببتم * 45  فانه يشرق شمسه على األشرار و الصالحين و يمطر على األبرار و الظالمين
وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي *  46لذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشارون أيضا يفعلون ذلكا

فكونوا انتم كاملين كما أن أباكم الذي في *   47فضل تصنعون أليس العشارون أيضًا يفعلون ھكذا
    . ]48 السماوات ھو كامل

يمكن اتخاذھا بديال عن عن التصريح  وھنا نعيد التأكيد أن توصيف سيدنا عيسى بأنه أبن هللا ال 
الواضح من سيدنا عيسى بأنه ابن هللا وأن أعبدونى وكل ما تفعلوه مجرد تحايل ال فائدة منه وال يمكن 

أن تنشأ عقيدة منزلة من عند هللا تبنى على اساس تأويالت واستناجات وتشنجات وانفعاالت ومغاالة بل 
  ونى بكذا وھكذا  يجب ان تكون واضحة انا هللا وأن إعبد

  :الوحيد قال المسيح إنه ابن هللا : قولكم  -سادسا 

 :رئيس لليھود فلقد قال لنيقوديموس

. ألنه ھكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية»
الذي يؤمن به ال يدان، والذي ال يؤمن . ه العالمألن لم يرسل هللا ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص ب

 .) 18-16: 3يوحنا(» قد دين ألنه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحيد

  : الرد 

نعيد التذكير أن ورود صفة األبن مرادفة لسدنا عيسى ما ھى اال تعبير مجازى يعبر عن انسان مقرب 
 ال يمكن اتخاذھا بديال عن عن التصريح جدا من هللا عز وجل  وأن توصيف سيدنا عيسى بأنه أبن هللا

الواضح من سيدنا عيسى بأنه ابن هللا وأن أعبدونى وكل ما تفعلوه مجرد تحايل ال فائدة منه ومن 
إن الكتاب المقدس عندما يقول إن المسيح ھو ابن هللا، فھو في ذلك نظير  إن قولنا(( التحايل ايضا قولكم 

: 3لوقا(، أو مثل آدم )1: 2؛ 6: 1أيوب (، مثل المالئكة “أبناء هللا” الكثيرين من الخالئق الذين دعوا
إن المالئكة، .لكن الحقيقة أن الفارق بين األمرين واسع وكبير). 26: 3غالطية (، أو مثل المؤمنين )38

بل  وأما المسيح فھو ليس مخلوًقا. وكذلك آدم، اعتبروا أبناء هللا باعتبارھم مخلوقين منه بالخلق المباشر
، أما المسيح فھو االبن ) 12: 1يوحنا(ثم إن المؤمنين ھم أبناء   باإليمان وبالنعمة  الخالق  ھو 

  ))  .األزلي

والرد على ذلك التحايل ھو أن صفة الخالق الحقيقى ھو أن يخلق من عدم ومن غير سابق مثال ثم يقول 
لذى شكله على شكل طائر مما ھو للشئ كن فبكون لذلك ال يعتبر سيدنا عيسى خالق ألن الطين ا

معروف لديھم لم يخلقه وكان الطائر الذى شكله من الطين معروفا شكال وعندما نفخ فيه قال له كن بإذن 
هللا ولن يمكنكم ابدا أن تأتو بشئ خلقه سيدنا عيسى من العدم وعلى غير سابق مثال وال يفعل ذلك اال 

  خالق الكون العظيم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Page 29  
  

عيسى ابن هللا المولود فإن كلمة مولود قد تقرر من قبل علماؤكم أنھا كلمة دخيلة كما أن ذكر ان سيدنا 
  على اإلنجيل بإتفاق كبار علماء اإلنجيل الالھوت

 :وايضا بمراجعة األناجيل نجد أن المسيح ليس ابن هللا الوحيد فأنظر الى مايلى 

   !!!!!!!!!!!22عدد 4سرائيل ابن هللا البكر كما في الخروج ا  

  .اسرائيل ابني البكر  .فتقول لفرعون ھكذا يقول الرب   

  : 9عدد 31إفرايم االبن البكر   وليس إسرائيل كما في إرميا 

الني .اسيّرھم الى انھار ماء في طريق مستقيمة ال يعثرون فيھا.بالبكاء يأتون وبالتضرعات اقودھم   
  صرت السرائيل ابا وافرايم ھو بكري  

  :10-9عدد 22 أبوه كما في أخبار االيام األول وسليمان ابن هللا وهللا

ھوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة واريحه من جميع اعدائه حواليه الن اسمه يكون ) 9(  
ھو يبني بيتا السمي وھو يكون لي ابنا وانا له ) 10. (فاجعل سالما وسكينة في اسرائيل في ايامه.سليمان

  .  لى االبدابا واثبت كرسي ملكه على اسرائيل ا

  :ھكذا  14عدد 7وفي صموائيل الثاني 

  .  ان تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم.انا اكون له ابا وھو يكون لي ابنا

  .  الھي وصخرة خالصي.ھو يدعوني ابي انت:  26عدد 89وداوود ايضَا ابن هللا كما في المزمور 

  زى يسرى على سيدنا عيسى كما على الجميع ذكر ابن هللا فى اإلنجيل ھو تعبير مجافإن وھكذا 

  :“أنا واآلب واحد”: المسيح قالأن : قولكم   - سابعا

نعود مرة أخرى ونقول مازلتم تتحايلو وال تأتون بنص صريح ان سيدنا عيسى قال ان هللا أو إعبدونى 
  :ولندرس األن ھذا التحايل 

 اإلصحاح يوحنا المقدس من إنجيل الكتاب من باسااقت ذكر ھذا القول ال يثبت الوھية سيدنا المسيح  األخ
 سياق تفھم أن يجب الكالم و سياق تعلم أن يجب معناه واحد لتعلم واآلب أنا االقتباس ھذا  30الفقرة 10

  الكالم 

  :سابقة  قليلة أعداد ترجع إلى أن يجب واحد لتفھمھا واألب انا

ى ِفي اْلَھْيَكِل   23   ِفي ِرَواِق ُسلَْيَماَن،َوَكاَن َيُسوُع َيتََمش 
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 .«ْھًراِإلَى َمتَى تَُعلُِّق َأْنفَُسنَا؟ ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفقُْل لََنا جَ «: َفاْحتَاطَ ِبِه اْليَُھوُد َوَقالُوا لَهُ  24 

 .َاَألْعَماُل ال ِتي َأَنا َأْعَملَُھا ِباْسِم َأِبي ِھَي َتْشَھُد ِلي. ِإنِّي قُْلُت لَُكْم َولَْستُْم تُْؤِمنُونَ «: َجابَھُْم َيُسوعُ أ 25

 .َولِكن ُكْم َلْستُْم تُْؤِمنُوَن َألن ُكْم َلْستُْم ِمْن ِخَراِفي، َكَما قُْلُت لَُكمْ  26

 .ِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي، َوَأنَا َأْعِرفَُھا َفتَْتبَُعِني 27

 .َولَْن َتْھِلَك ِإلَى اَألبَِد، َوالَ يَْخطَفَُھا َأَحدٌ ِمْن َيِديَوَأنَا أُْعِطيَھا َحيَاًة َأَبِدي ًة،  28 

، َوَال َيْقِدُر أَ  29 اَھا ھَُو َأْعظَُم ِمَن اْلُكّلِ  .َحٌد َأْن يَْخطََف ِمْن يَِد َأِبيَأِبي ال ِذي َأْعطَاِني ِإي 

  .«َأنَا َواآلُب َواِحدٌ  30 

وأبى واحد الغاية فمثال اذا قلت أن أبى طبيب وانا طبيب فأنا  في واحدا فإنھا تعني السياق خالل من اذا
 أنا: الشخص في واحدا تعنى إنما ال ال يقولون المسيحيين فى التخصص وليس واحد فى الشخص ولكن

 يوحنا إنجيل في أكثر قرأت واحد  وتعنى أن عيسى عليه السالم إله طيب فلنوافق جدال ولكن إذا واآلب
كَ :  21العدد  ١٧ اإلصحاح َأْنَت َأي َھا اآلُب ِفي  َوَأنَا ِفيَك، ِلَيُكونُوا ُھْم َأْيًضا  ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما َأن 

  .َواِحًدا ِفينَا، ِليُْؤِمَن اْلَعالَُم َأن َك َأْرَسْلَتِني

َك َأْنَت َأي َھا اآلُب ِفي  َوَأنَا ِفيَك،: : ھو ھنا يكلم الحواريين أألربعة عشر   ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما َأن 
  .ِليَُكونُوا ُھْم َأْيًضا َواِحًدا ِفينَا، ِليُْؤِمَن اْلَعالَُم َأن َك َأْرَسْلَتِني

 و عيسى المسيح في األب -الھا  14مستخدمة ھنا  ھل يعنى ھذا انه ھناك " واحد " نفس الكلمة 
  الھا 14اذا ھناك  –الحواريين  في السالم عليه المسيح عيسى

  إلھا ١٤لـ كلمة تصيغ أن يجب التثليث من يدة فبدالدجفيجب عندھا أن تصيغ كلمة 

  الغاية نفس واحد تعنى المستخدمة الكلمة أن عنى السالم عليه عيسى المسيح ھنا الحقيقة ولكن

َأَنا : يخبر سيدنا عيسى عليه السالم الحواريين :  ٢٣ العدد ١٧ االصحاح يوحنا انجيل في مذكور وايضا
ِليَن ِإلَى َواِحٍد، ِفيِھْم َوَأْنَت ِفي  ِليَ    وھذا يعنى واحد فى الغاية ُكونُوا ُمَكم 

مقصود بھا فى الغاية وال تعنى أنھا واحدا فى الوجود " انا واألب واحد " اذا لو قرأت ھنا سياق الكالم  
اله ولكن الصحيح أن ذلك يعنى أن غاية  14وال تعنى أبدا أن عيسى عليه السالم إله واال سيكون لدينا 

   وسيدنا عيسى ھى نفسھا هللا

  الذي رآني فقد رأى اآلب -ثامنا
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 : الرد 
  :ومن أھم ما يستدل به النصارى على ألوھية المسيح قول المسيح

تُهُ َولَْم تَْعِرْفِني يَا ِفيلُب سُ «: َقاَل لَهُ يَُسوعُ  9:14 يو اآلَب َفَكْيَف َال ِذي َرآِني َفَقْد َرَأى ! َأنَا َمَعُكْم َزَمانًا َھِذِه ُمد 
 تَُقوُل َأْنَت َأِرنَا اآلَب؟

 .ولفھم النص نعود إلى سياقه
 :فالسياق من أوله يُخبر أن المسيح قال لتالميذه

 .َأْنتُْم تُْؤِمنُوَن ِبالل ِه َفآِمنُوا ِبي. الَ َتْضطَِرْب قُلُوبُُكمْ  1:14 يو
 َأَنا َأْمِضي ِألُِعد  َلُكْم َمَكاناً . قُْلُت لَُكمْ  ِإنِّي ُكْنُت َقدْ ِفي بَْيِت َأِبي َمَناِزُل َكِثيَرٌة َوِإال  فَ  2:14 يو
ى َحْيُث َأُكوُن َأنَا تَُكونُوَن َأْنتُمْ  َوِإْن َمَضْيُت َوَأْعَدْدُت لَُكْم َمَكانًا آِتي َأْيضاً   3:14يو    َأْيضاً  َوآُخُذُكْم ِإلَي  َحت 
  .«َھُب َوَتْعلَُموَن الط ِريقَ َوتَْعلَُموَن َحْيُث َأنَا َأذْ   4:14يو

ھو ھنا يكلمھم عن رحلة روحانية ولكنھم لم يفھموا ويفكرون أنه يتكلم عن رحلة جغرافية من بلد الى بلد  
 :فقالو 
 «يَا َسيِّدُ َلْسَنا نَْعلَُم َأْيَن تَْذَھُب َفَكْيَف َنْقِدُر َأْن نَْعِرَف الط ِريَق؟«: َقاَل لَهُ تُوَما  5:14يو
 .َلْيَس َأَحٌد يَْأِتي ِإلَى اآلِب ِإال  ِبي. َأنَا ھَُو الط ِريُق َواْلَحق  َواْلَحَياةُ «: َقاَل لَهُ يَُسوعُ   6:14يو

 
فى أعمال الرسل  أي اتباع شرعه ودينه ھو وحده الموصل إلى رضوان هللا وجنته، كما في قول بطرس

10: 
 

 ) 34:10أعمال الرسل (.ُد َأن  َهللا َال َيْقبَُل اْلُوُجوهَ ِباْلَحّقِ َأنَا َأجِ «: َفَقاَل بُطُْرسُ 
ٍة ال ِذي َيت ِقيِه َويَْصنَُع اْلِبر  َمْقبُوٌل ِعْنَدهُ    ) 35:10أعمال الرسل (. .بَْل ِفي ُكّلِ أُم 

 :هطلب منه فيلبس أن يريھم هللا، فنھره المسيح وقال لولكنھم استمروا فى عدم فھم كالم سيدنا عيسى ف
؟  10:14يو  اْلكالَُم ال ِذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه لَْسُت َأتََكل ُم ِبِه ِمنْ  َألَْسَت تُْؤِمُن َأنِّي َأنَا ِفي اآلِب َواآلَب ِفي 

 .نَْفِسي لَِكن  اآلَب اْلَحال  ِفي  ھَُو يَْعَمُل األَْعَمالَ 
 

، فالذي رآني رأى اآلب وذلك حين رأى أي كيف تسأل ذلك يا فلبس، وأنت يھودي تعلم أن هللا ال يُرى
  .) أي المسيح( التي أجراھا على يدي ) المعجزات(أعمال هللا 

 
  :ويشبه ھذا النص تمامًا ما جاء في مرقس

 بَِل ال ِذي َأْرَسلَِني َمْن َقِبَل َواِحداً ِمْن َأْوَالٍد ِمْثَل َھَذا ِباْسِمي َيْقبَلُِني َوَمْن َقِبَلِني َفلَْيَس يَْقبَلُِني َأنَا  37:9مرقس
. 

 
فالنص ال يعني أن الطفل الذي رفعه المسيح ھو ذات المسيح، وال أن المسيح ھو ذات هللا، ولكنه يُخبر 
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 .أن الذي يصنع برًا بحق ھذا الطفل، فإنما يصنعه طاعة ومحبة للمسيح، ال بل طاعة   وامتثاًال ألمره
 

ال البصر، ولھذا التأويل دليل قوي يسوغه، وھو أن المسيح لم فالرؤية ھنا معنوية، أي رؤية البصيرة 
 .يدع قط أنه اآلب، وال يقول بمثل ھذا من النصارى أحد

 
 :ومما يؤكد أن الرؤيا معنوية أنه قال

ا َأْنتُْم َفتََرْوَنِني  19:14يو  .ْنتُْم َستَْحَيْونَ ِإنِّي َأنَا َحي  َفأَ . بَْعَد َقِليٍل َال َيَراِني اْلَعالَُم َأْيضًا َوَأم 
 

إذ أنه يتحدث عن رفعه للسماء، فحينذاك لن يراه العالم وال التالميذ،  حقيقية،فھو ال يتحدث عن رؤية 
 .بهويعمى عنھا الكافر  ،المؤمنينفھو بذلك يتحدث عن رؤية معرفية إيمانية يراھا التالميذ وغيرھم من 

 
 :وقوله 

 "والذي يراني يرى الذي أرسلني "
إذا كان المرِسل ھو  يمكن أن يراد منه أن الذي رأى اآلب المرِسل قد رأى اإلبن المرَسل، إالال 

 :المسيح المرَسل، وھو محال للمغايرة التي بينھما كما قال
َتْفَرُحوَن ألَنِّي قُْلُت َأْمِضي  مْ لَْو ُكْنتُْم تُِحب ونَِني لَُكْنتُ . َأْذَھُب ثُم  آِتي ِإلَْيُكمْ  َسِمْعتُْم َأنِّي ُقْلُت لَُكْم َأنَا  28:14يو

 .ِإلَى اآلِب ألَن  َأِبي َأْعظَُم ِمنِّي
 

 :وكما قال
 .َأِبي ال ِذي َأْعطَاِني ِإي اَھا ُھَو َأْعظَُم ِمَن اْلُكّلِ َوالَ يَْقِدُر َأَحدٌ َأْن َيْخطََف ِمْن يَِد َأِبي  29:10يو
 

 عنه ھنا بالرؤية في الحكم بين المسيح وهللا، والذي عبرھذا اإلستعمال الذي يفيد اإلشتراك  ومثل
َمْن َقِبَل َھَذا اْلَولََد ِباْسِمي َيْقبَلُِني َوَمْن َقِبَلِني يَْقبَُل ال ِذي َأْرَسلَِني َألن  «: َوَقاَل لَھُمْ   48:9 :لوقا يقولو  

 «اَألْصَغَر ِفيُكْم َجِميعًا ھَُو يَُكوُن َعِظيماً 
 
من يرى المسيح فكأنه يرى هللا، ليس ألن المسيح ھو ووجل، َل المسيح فكأنما َقِبَل هللا عزومن َقبِ  وكذا
  :ولكن ألنه رسول يتكلم بوحي من هللا ويقول يوحنا، هللا 
؟ اْلكالَمُ  10:14 يو  ل ُم ِبِه ِمْن نَْفِسي لَِكن  ال ِذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه لَْسُت َأتَكَ  َألَْسَت تُْؤِمُن َأنِّي َأنَا ِفي اآلِب َواآلَب ِفي 

 .اآلَب اْلَحال  ِفي  ھَُو َيْعَمُل اَألْعَمالَ 
 

 :وقوله
 .لَْيَس َأَحدٌ يَْأِتي ِإلَى اآلِب ِإال  ِبي. َأنَا ُھَو الط ِريُق َواْلَحق  َواْلَحيَاةُ «: َقاَل لَهُ َيُسوعُ    6:14يو

أنزله هللا عليه، فذلك فقط يدخل الجنة دار الخلود، كما قال يقصد فيه المسيح اإللتزام بتعليمه ودينه الذي 
 :في موطن آخر

َماَواتِ : لَْيَس ُكل  َمْن َيقُوُل ِلي   21:7متى بَِل ال ِذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأِبي ال ِذي . يَا َرب  يَا َرب  يَْدُخُل َملَُكوَت الس 
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َماَواتِ    :من فضلك انظر – رفالخالص بالعمل الصالح والب .ِفي الس 
 
يِسيِّيَن َلْن تَْدُخلُوا َملَُكوتَ : َفِإنِّي َأُقوُل لَُكمْ   20:5متى ُكْم َعلَى اْلَكتَبَِة َواْلَفّرِ ماَواتِ  ِإن ُكْم ِإْن لَْم َيِزْد ِبر   .الس 
 .وُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكمِ الَ تَْقتُْل َوَمْن َقتََل يَكُ : َقْد َسِمْعتُْم َأن هُ ِقيَل ِلْلقَُدَماءِ     21:5متى
ا َأَنا َفَأقُوُل لَُكمْ   22:5 متى َأِخيِه بَاِطالً يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكِم َوَمْن َقاَل  ِإن  ُكل  َمْن يَْغَضُب َعلَى: َوَأم 

مَ يَُكوُن ُمْسَتْوجِ  يَا َأْحَمقُ : َرَقا َيُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلَمْجَمِع َوَمْن َقالَ :ألَِخيهِ   .َب َناِر َجَھن 
 

إذا آمنا أن " الذي رآني فقد رأى اآلب" بألوھية سيدنا عيسى لقوله لنصارىاستدالل إويتأكد ضعف 
  :رؤية هللا ممتنعة في الدنيا، كما قال المسيح

رَ َاِالْبُن اْلَوِحيُد ال ِذي ھَُو ِفي ِحْضِن اآلِب ُھَو خَ . َالل هُ لَْم َيَرُه َأَحٌد َقط    18:1يو  .ب 
 :وكما قال بولس

 ال ِذي َوْحَدهُ لَهُ َعَدُم اْلَمْوِت، َساِكنًا ِفي نُوٍر الَ يُْدنَى ِمْنهُ، ال ِذي لَْم َيَرهُ َأَحٌد ِمَن الن اِس َوالَ  16- 6تيموثاوس 
 .آِمينَ . يَْقِدُر َأْن َيَراهُ، ال ِذي لَهُ اْلَكَراَمةُ َواْلقُْدَرُة األََبِدي ةُ 

  :ولھذا قال المسيح لليھود في نص يـبين األمر بجالء، لنص إلى رؤية المعرفة فيصير ا
لَْو َعَرْفتُُموِني لََعَرْفتُْم . لَْستُْم تَْعِرفُونَِني َأَنا َوَال َأِبي«: َأَجاَب َيُسوعُ » َأْيَن ھَُو َأبُوَك؟«: َفَقالُوا لَهُ   19:8يو

 .«َأِبي َأْيضاً 
سيدنا عيسى دليال على الوھية ) الذي رآني فقد رأى اآلب(كن إعتبار القول ال يمأنه وھكذا بما أوضحنا 

  .عليه السالم 
  

  !أنا في اآلب واآلب في :تاسعا 
 الرد  

  :ويرى النصارى أن بعض النصوص تفيد حلوالً إلھيًا في المسيح ، ومنھا
آِمنُوا ِباألَْعَماِل ِلَكْي َتْعِرفُوا َوتُْؤِمنُوا َأن  اآلَب ِفي  َوَأَنا َولَِكْن ِإْن ُكْنُت َأْعَمُل َفِإْن لَْم تُْؤِمنُوا ِبي فَ   38:10يو
 .«ِفيهِ 

  :وفي موضع آخر
تُهُ َولَْم تَْعِرْفِني يَا ِفيلُب سُ «: َقاَل لَهُ يَُسوعُ   9:14يو َال ِذي َرآِني َفَقْد َرَأى اآلَب َفَكْيَف ! َأنَا َمَعُكْم َزَمانًا َھِذِه ُمد 
 ُل َأْنَت َأِرنَا اآلَب؟تَُقو
؟ اْلكالَُم ال ِذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه لَْسُت َأتََكل ُم ِبِه ِمْن نَفْ   10:14يو ِسي لَِكن  َألَْسَت تُْؤِمُن َأنِّي َأنَا ِفي اآلِب َواآلَب ِفي 

 .اآلَب اْلَحال  ِفي  ھَُو َيْعَمُل اَألْعَمالَ 
 

  :وقوله
 .«ِحدٌ َأنَا َواآلُب َوا  30:10يو
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 .أن المسيح ھو هللا ، أو أن حلوًال إلھيًا حقيقيًا   فيه -حسب قول النصارى  -فھذه النصوص أفادت 
من ألفاظ دلت على أن  وقد تتبع المحققون ھذه النصوص فأبطلوا استدالل النصارى بھا، فأما ما جاء

  .وطفإن فھمھم لھا مغل -على ما فھمه النصارى  -المسيح قد حل فيه هللا 
ذلك أن المراد بالحلول وبالمثل كما ذكرنا فى كل التأويالت السابقة انھا تعبيرات مجازية وليست فعلية 

حلول مجازي كما جاء في حق غيره بال خالف ، وھو ما أشارت إليه نصوص أخرى منھا ما جاء في 
 :األولى رسالة يوحنا

 .اْبُن ِهللا، َفاُ  يَْثبُُت ِفيِه َوھَُو ِفي هللاِ  َمِن اْعتََرَف َأن  َيُسوَع ھُوَ  4/15رسالة يوحنا  
َة ال ِتي  4/16رسالة يوحنا  ْقنَا اْلَمَحب  ، َوَمْن َيْثبُْت ِفي اْلَمَحب ِة َيْثبُْت . ِلل ِه ِفينَا َوَنْحُن َقْد َعَرْفَنا َوَصد  ُهللا َمَحب ةٌ

 .ِفي ِهللا َوُهللا ِفيهِ 
في كل من يحفظ الوصايا وال يعني ألوھيتھم ، ففي رسالة يوحنا الرسول  ومثله فإن هللا يحل مجازاً 

وِح ال ِذي : َوِبَھَذا نَْعِرُف َأن هُ يَْثبُُت ِفينَا. َوَمْن َيْحَفظْ َوَصايَاُه َيْثبُْت ِفيِه َوھَُو ِفيهِ   24: 3األولى  ِمَن الر 
 .َأْعطَانَا

 .الحين ، بل حلول ھداية هللا وتأييده عليهفليس المقصود تقمص الذات اإللھية لھؤالء الص
  :وكذا الذين يحبون بعضھم  

لَْت ِفيَنا. َاُ  لَْم يَْنظُْرهُ َأَحٌد َقط   12:4 حنا يورسالة   .ِإْن َأَحب  بَْعُضَنا بَْعضًا َفاُ  َيْثبُُت ِفينَا، َوَمَحب تُهُ َقْد َتَكم 
ُه َقْد َأْعطَانَا ِمْن ُروِحهِ : ن نَا َنْثبُُت ِفيِه َوُھَو ِفينَاِبَھَذا نَْعِرُف أَ   13:4حنايورسالة   .َأن 

 
 :وكما في قوله عن التالميذ

َك َأْرَسْلَتِني َوَأْحَبْبتَ   23:17يو ِليَن ِإَلى َواِحٍد َوِلَيْعلََم اْلَعالَُم َأن   .َتِنيُھْم َكَما َأْحبَبْ َأنَا ِفيِھْم َوَأْنَت ِفي  ِلَيُكونُوا ُمَكم 
 

 16: 6رسالة بولس الرسول الثانية إلى أھل كورنثوس  :ومثله يقول بولس عن المؤمنين
ِإنِّي َسَأْسُكُن ِفيِھْم َوَأِسيُر «: َوَأي ةُ ُمَواَفَقٍة ِلَھْيَكِل ِهللا َمَع اَألْوثَاِن؟ َفِإن ُكْم َأْنتُْم َھْيَكُل ِهللا اْلَحّيِ، َكَما َقاَل هللاُ  

 .َوَأُكوُن لَھُْم ِإلَھًا َوھُْم َيُكونُوَن ِلي َشْعباً  بَْينَھُْم،
 

 .في كل ذلك مجازي كله فالحلول
 

فقد أفادت ھذه النصوص حلوًال إلھيًا في كل المؤمنين، وھذا الحلول ھو حلول مجازي بال خالف، أي 
 .حلول ھدايته وتوفيقه، ومثله الحلول في المسيح

 
يقول النصارى بألوھية  في بعض مخلوقاته على الحقيقة ، وال -شاه وحا -تذكر التوراة حلول هللا  كما

   17: 15ھذه األشياء، ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج 
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يَا  اْلَمْقِدِس ال ِذي َھي اْتُه َيَداكَ . تَِجيُء ِبِھْم َوتَْغِرُسھُْم ِفي َجبَِل ِميَراِثَك اْلَمَكاِن ال ِذي َصَنْعتَُه يَا َرب  ِلَسَكِنكَ    
 .َرب  

  . فقد حل وسكن في جبل الھيكل، وال يعبد أحد ذلك الجبل

 16: 68سفر المزامير  :وفي المزامير

ب  َيْسُكنُ      . ِفيِه ِإلَى اَألَبدِ ِلَماَذا َأي تَُھا اْلِجبَاُل اْلُمَسن َمةُ تَْرُصْدَن اْلَجبََل ال ِذي اْشتََھاهُ ُهللا ِلَسَكِنِه؟ بَِل الر 

إن حلول هللا فى سيدنا عيسى يعنى ان سيدنا عيسى ھو هللا وليس اإلبن وھذا جزء من التخبط  :ختاما 
  الذى تعانيه العقيدة المسيحية

ومن كل ما سبق شرحنا وأوضحنا وأثبتنا أن كل ايمانكم مبنى على تأويالت خاطئة وعليه فال يحق 
ة وغير مقبولة عقال تؤدى الى كفران للنصارى بناء عقيدة على أساس استنتاجات وتأويالت غير صحيح

  هللا ومعصيته وبالتالى الطرد من جنة هللا والخلود فى النار

نا عيسى   دومن التحايل الذى تحاولونه اتخاذ بعض أيات القرآن الكريم دون فھم إلثبات بنوة سي

& 7نمل ايةعز وجل او اثبات امكانية الحلول   ومن ذلك كمثال قول هللا عزو جل فى سورة ال

لعلكم تصطلون  نھا بخبر أو آتيكم بشھاب قبسإذ قال موسى ألھله إني آنست نارا سآتيكم م"( 9&8

بورك من في النار ومن حولھا وسبحان هللا رب العالمين يا موسى إنه أنا هللا : فلما جاءھا نودي أن

فد حل فى الشجرة وتكلم  وتعتقدون أنه وفق للفھم السطحى لالية الكريم أن هللا) ."العزيز الحكيم

منھا ولكن التفسير المعتمد لالية أن ھذه النار ھى حجاب هللا يحتجب خلفھا ومثلھا نور هللا ومثلھا 

  .الغيوم كلھا حجب   ذكرھا هللا فى كتابه الكريم

ولكن نفترض جدال صحة قولكم بان هللا حل فى النار وفى الشجرة فإن نفس القائل وھو هللا عز وجل 
  بسم هللا الرحمن الرحيم:  )5( ايضا فى كتابه الكريم  فى سورة المائدة قال

لقد كفر الذين قالوا إن هللا ھو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا هللا ربى وربكم إنه 
قالوا لقد كفر الذين ) 5-72( من يشرك با  فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار

 إن هللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم ينتھوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منھم عذاب أليم
ما المسيح ابن مريم إال رسول قد ) 5-74(أفال يتويون الى هللا ويستغفرونه وهللا غفور رحيم ) 73-5(

نبين لھم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون  خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف
)75-5(    

  ولم يقل اعبدوا النار أو اعبدو الشجرة التى تظنون أنه حل فيھم  
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يتضح أن استخدام كلمة أب وإله كانت استخدام مجازى متعارف عليـه منـذ  كل ماذكر أعاله ومن 
بير مجازى كان متعـارف سيدنا موسى ومن قبله فقد أطلق األب واإلله على سيدنا موسى  فھى تع

كـل اليھـود قـالوا نحـن أبنـاء هللا  –عزيز  –آدم ( عليه أن كل انسان عظم صالحه يعتبر ابن هللا 
  .....)الخداوود  –وأحباؤه 

موسى ومابعده انتشر استخدام لقب ابن هللا يصف به الناس من يرون منه  نافى عھد سيد و
لقون على الرب اسم األب وكلھا استعماالت الصالح الشديد والقرب من هللا وكانوايضا يط

مجازية ال تعنى المعنى الحرفى من األلفاظ ولكن بعد سيدنا عيسى حدث غلو شديد ألسباب شتى 
أنه ابدا لم يصرح  حتى اعتبروا أن ھذه التسميات ليست  مجازية فى حق سيدنا المسيح رغم

انا ابن هللا ومخلصكم نزلت لكم  تصريحا واحد صريحا بذلك وقال للناس بوضوح اعبدونى ألنى
  .الخ ... من أجلكم 

إن الكتاب المقدس يستعمل لفظ األبوة والبنوة استعماًال مجازيًّا، : يقال للنصارى التوضيح وعلى سبيل 
فلم عدلتم عن ذلك وجعلتم األبوة   ) 17-20يو(  .كميوأبأبي   :يقول عن هللا - عليه السالم -عيسى وفيه أن

نحن نريد تصريح واضح من سيدنا المسيح أن نعبده  وليس . غيرهومجازية فى لمسيح حقيقية في حق ا
  استنتاجات

 .َأْن يَْعِرُفوَك َأْنَت اِإللَه اْلَحِقيِقي  َوْحَدَك َويَُسوَع اْلَمِسيَح ال ِذي َأْرَسْلتَهُ : َوھِذِه ِھَي اْلَحيَاُة األََبِدي ةُ  :وقال ايضا 
 )3: 17إنجيل يوحنا (
حيث قال ) إظھار الحق(الحنفي في كتابه  محمد رحمت هللا الھندي/ عن العالمة التوضيحجاء ھذا  وقد

من الباب العشرين من إنجيل يوحنا قول المسيح عليه السالم في خطاب  17 النصفي -: رحمه هللا
لي لھم إني ال تلمسيني ألني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذھبي إلى إخوتي وقو: (مريم المجدلية ھكذا

) أبي وأبيكم وإلھي وإلھكم(فسوى بينه وبين الناس في ھذا القول ) أصعد إلى أبي وأبيكم وإلھي وإلھكم
لكيال يتقولوا عليه الباطل فيقولوا إنه إله أو ابن إله، فكما أن تالميذه عباد هللا وليسوا بأبناء هللا حقيقة، 

-بن هللا حقيقة، ولما كان ھذا القول بعد ما قام عيسى بل بالمعنى المجازي، فكذلك ھو عبد هللا وليس با
من األموات على زعمھم قبل العروج بقليل ثبت أنه كان يصرح بأني عبد هللا إلى زمان  - عليه السالم

ما قلت لھم إال ما أمرتني به أن اعبدوا {: العروج، وھذا القول يطابق ما حكى هللا عنه في القرآن المجيد
 .انتھى.{ هللا ربي وربكم

  .وهللا أعلم 

ورغم ھذا ستجد القساوسة يردون بعناد أن أبيكم لھم مجاز وتشريف اما بحق سيدنا عيسى فھو فعلى 
 عالنية قال ھل. هللا ابن أنه الكھنة عرف أين ومن) وإلھك وإلھي(...  قال فلماذا!!  ألنه إبنه المولود 
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 ھناك تكون لن بالتأكيد. اإلنجيل في بوضوح فياً حر يظھر ھذا أن أو ، تعبدني أن وعليك هللا ابن إنني
  حقيقية إجابة

  بل يقولون أنه ال يمكن أن يصرح بذلك واال قتله اليھود اذا فما فائدة نزول اله الى األرض يخشى الناس 

  بتأويلھا مثل نفس ھذا التأويل ولن تنتھى معھم ابدا  ونفى نصوص اخرى يقوم ون عناداسيدخلو  

على أنه لم يرد نص صريح ال يحتاج الى تأويل  رين فى دراسة اإلنجيل بحيادية ونزاھةوقد أكد المتبح
  بأن سيدنا عيسى اوضح أنه ابن هللا ويطلب من الناس أن تعبده

ليس بإله ولكن معجزة الھية أن يوجد من غير أب وكما  وھكذا يتأكد ويتبين أن سيدنا عيسى عليه السالم
  ذكر القرآن الكريم  

دم طبيب العيون األمريكى لورنس براون الذى اسلم بعد قراءته القرآن ايضا يق
اسباب من اإلنجيل الحالى نفسه تنفى كون سيدنا  8الكريم على موقعه أقوى 

  :التى ذكرھا االسباب نورد اربعة من ھذه واليك المسيح ابن هللا

جبه او اوجده  انما كان تعبيرا ال تعنى أنه ھو ابوه الذى ان) ياأبى ( إن دعاء سيدنا عيسى هللا  1#
   9:6 ن يقولوا مثله كما فى إنجيل متى مجازيا فمثال نرى انه علم الناس أ

ِس اْسُمكَ  َأبَانَا: َفَصل وا َأْنتُْم ھَكَذا َماَواِت، ِلَيتََقد     .ال ِذي ِفي الس 

وھى الترجمة الصحيحة ) ى أنا هللا وال أحد يشبھن، أنا هللا وال أحد غيرى (  9:46كذلك انظر أشعياء 
  :الترجمة اإلنجليزية    ISAIAH 46للنص اإلنجليزى انظر

Let the things which are past come to your memory: for I am God, and 
there is no other; I am God, and there is no one like me; 

  وھى تعنى بوضوح انه ال إله اال هللا

  ذ قوله ياأبى إلثبات بنوته   تعالىلذا ال يمكن ان نتخ

مرة فھل سيدنا  14ذكر فى الكتاب المقدس بالعھد الجديد أن سيدنا عيسى كان ابنا لسيدنا داوود  2#
 41داوود كان والدا لسيدنا عيسى ؟؟ وفى انجيل لوقا  نجد قائمة لساللة سيدنا داوود وھى تتألف من 

مع ذلك علينا أن نتذكر أن سيدنا عيسى لم يكن له أب وم جيل حتى تصل الى سيدنا عيسى عليه السال
بين جيل  41فقد ولد للسيدة مريم كمعجزة إالھية وھى آية من عند هللا تشھد أنه كان نبيا وھكذا لدينا 

جيل فكيف ذلك عموما دعنا  26أما اذا نظرت فى انجيل متى ستجد انھم  داوود وعيسى فى انجيل لوقا  
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مرة فى الكتاب المقدس مع أنه لم يكن ابنا موولودا  14ية سيدنا المسيح بإبن داوود نعترف بأنه تمت تسم
له بكل تأكيد اذا ماذا لدينا ھنا ؟  فإن كان الكتاب المقدس يعنى بنوة المسيح لداوود حرفيا فإنه خاطئ 

ھو كلمة هللا وسينبغى عليك تصحيح ھذا الخطأ فى الكتاب المقدس  ولكن مع اإليمان بأن الكتاب المقدس 
وألن هللا بديھيا ال يخطئ أبدا اذا سيتوجب علينا ان نعترف أن لغة الكتاب المقدس مجازية وليست 

  حرفية

يذكر الكتاب المقدس أن سيدنا عيسى اإلبن الوحيد   ولكن ذلك يتناقض مع ما ذكر فى اإلنجيل  3#
  :نفسه حيث ذكر 

  ) 9:31إر." (َراِيُم ُھَو ِبْكِريألَنِّي ِصْرُت ِإلْسَراِئيَل َأًبا، َوَأفْ 

  وذكر أيضا 

  )14: 8رو ." (ألَن  ُكل  ال ِذيَن َيْنَقادُوَن ِبُروِح ِهللا، َفُأولِئَك ھُْم َأْبنَاُء هللاِ 

 وذكر أيضا 

ب  : َفتَقُوُل ِلِفْرَعْونَ     )22: 4خر ." (ِإْسَراِئيُل اْبِني اْلِبْكرُ : ھَكَذا يَُقوُل الر 

لذا عليك أن تبدأ بعمل قائمة لمن ھو ابن هللا ومن ھو ليس كذلك وھذه القائمة ليست بالقصيرة وانظر 
اِس َأن ُھن  َحَسنَاتٌ . َفات َخُذوا ألَْنُفِسِھْم  لوقا 3:38 – آدم ابن هللا وفى تكوين -6 : إن  َأْبنَاَء ِهللا َرَأْوا َبنَاِت الن 

ّبِ ِإلِھُكمْ . َال تَْخِمُشوا َأْجَساَمُكْم، َوَال تَْجَعلُوا  ِنَساًء ِمْن ُكّلِ َما اْختَاُروا  وفى تثنية 1:14 : َأْنتُْم َأْوالٌَد ِللر 
  َقْرَعًة بَْيَن َأْعيُِنُكْم َألْجِل َمْيتٍ 

وھكذا فى كل ماذكر أعاله ستجد افراد او جماعات على أنھم أبناء هللا أو أوالد هللا ثم انظر الفقرة التى 
طوبى لصانعى السالم ألنھم أبناء هللا يدعون وھكذا فإن لديك الكتاب  – 9: 5ميع فى متى يعلمھا الج

المقدس وھو يقول بأن كل ھؤالء الناس ھم أبناء هللا ومن ناحية أخرى لديك الكنيسة تقول بأن المسيح 
كبيرة ليس  وھكذا مرة أخرى ثمة مشكلةوأن اآلخرين ھم ابناء بالتبنى  ھو األبن الوحيد المولود  

بمقدورك التوفيق بين ھذين األمرين  فإن الكتاب المقدس لم يصرح بوضوح ان ھذا ابن مولود وھذا ابن 
متبنى او مقرب فھل الكتاب المقدس على حق ام الكنيسة على حق وال حل لھذا التعارض اال بالعودة الى 

و اال تعبير عن القرب من هللا أن لغة الكتاب المقدس مجازية وليست حرفية وان وصف ابن هللا ماھ
  وليس تعبيرا حرفيا للبنوة التى ھى من الوالدة 

كل  –عزيز  –آدم ( فھى تعبير مجازى كان متعارف عليه أن كل انسان عظم صالحه يعتبر ابن هللا 
  .....)داوود  –اليھود قالوا نحن أبناء هللا وأحباؤه 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Page 39  
  

خليقة وال رسله المكرمين وھذا ھو الواقع البين وھو هللا سبحانه وتعالى لم يره أحد منذ بدء ال#  4
: 18:1الناس رأو سيدنا المسيح ولم يقل لھم أنتم ترون هللا ففى يوحنا أن ايضا بنص الكتاب المقدس 

  )َاالْبُن اْلَوِحيدُ ال ِذي ھَُو ِفي ِحْضِن اآلِب ھَُو َخب رَ . َاُ  لَْم يََرهُ َأَحٌد َقط  (

  : 37:5وفى يوحنا 
  )َلْم تَْسَمُعوا َصْوتَهُ َقط ، َوالَ َأْبَصْرتُْم َھْيَئتَهُ،. َواآلُب نَْفُسُه ال ِذي َأْرَسَلِني يَْشَھدُ ِلي(

  .هللا أمامكم ابن ولم يقل لھم انتم األن ترون 
تُهُ َولَمْ «: َقاَل لَهُ َيُسوعُ (  10-9:14أما ماذكر فى يوحنا  َال ِذي ! تَْعِرْفِني يَا ِفيلُب سُ  َأنَا َمَعُكْم َزَمانًا ھِذِه ُمد 

؟ اْلَكَالُم ( –) َأِرنَا اآلَب؟: َرآِني َفَقْد َرَأى اآلَب، َفَكْيَف َتقُوُل َأْنتَ  َألَْسَت تُْؤِمُن َأنِّي َأنَا ِفي اآلِب َواآلَب ِفي 
  ).ْلَحال  ِفي  ُھَو يَْعَمُل األَْعَمالَ ال ِذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه َلْسُت َأَتَكل ُم ِبِه ِمْن نَْفِسي، لِكن  اآلَب ا

فانظر الى  يعنى أنھم رأوو هللا بسبب أنه سيدنا المسيح فى هللا  وهللا فى المسيحا النص ھذاذا كان 
، َوَأنَا ِفيُكمْ (   20:14يوحنا  او ان هللا فھل تعنى رؤية  ِفي ذِلَك اْلَيْوِم تَْعلَُموَن َأنِّي َأنَا ِفي َأِبي، َوَأْنتُْم ِفي 

  هللا متجسد فيھم ايضا؟
  انتھى كالم طبيب العيون األمريكى  - ھكذا نرى أن الكتاب المقدس ال يثبت التجسد و
  

يرجى متابعته من ( ثم تحول الى اإلسالم وھو كان من النصارى المتزمتين جاشوا افنزويقول السيد 
 ) :النت –الشبكة العنكبوتية 

  
أما سيدنا عالم الغيب نعبده ال يحتاج ألحد حى قيوم ال يموت وال يعبد أحد إن اإلله الحق الذى يجب أن 

المسيح الذى تدعونه الھا كان يأكل ويشرب ويتغوط ويصلى كثيرا   فلو كان ھو هللا أو إبن هللا لماذا 
بن هللا يحتاج الى عبادة الرب ولماذا يحتاج الى الطعام والشراب واذا كان تالميذه وأتباعه يعرفون أنه ا

وهللا أعظم من أن يقوم بتمثيلية فا  القھار العظيم الذى يفعل  بأن يظھر نفسه أنه جائعفلم يكلف نفسه 
  كل شئ بعظمة تليق بجالله

ا ذِلَك اْلَيْوُم ((كما انه ھو العليم الخبير يعلم كل شئ فلو كان سيدنا عيسى ھو هللا أو ابن هللا فلما قال  َوَأم 
ا َوِتْلكَ  َماَواِت، ِإال  َأِبي َوْحَدهُ  َعة  الس  ، َوالَ َمالَِئَكةُ الس     36:24متى ))  َفالَ يَْعَلُم ِبِھَما َأَحدٌ

اذا كان الثالوث حقا اله واحد فكيف  أيضالن أقول لكم وولكن  ابى نعرفوأنا  وكان من الممكن أن يقول
ض كله ال يمكن ان يكون سيدنا المسيح ومن ھذا التناق، يكون اقنوم يعرف وأقنوم ال يعرف وھما واحد 

  ھو هللا أو أقنوم االھى وفقا للثالوث
وإذا كان اإلثنان متساويان فى األلوھية كما تقول القساوسة  فلما كان سيدنا عيسى ال يعلم متى تقوم 

  )انتھى الكالم المنقول (  .........الساعة وال يستطيع أن يفعل اال ما يريده هللا أن يفعله 
لكى نزيدكم ايضاحا فوق ا يضاح سنوضح فيما يلى من خالل نصوص اإلنجيل ذاتھا اود كالمى أعو

الصريحة على عدم ألوھية سيدنا المسيح أو بنوته كما سنوضح أمثلة كيف يقوم رعاة الكنيسة على 
إعطاء تفاسير غير صحيحة  لھذه النصوص دون أن يكون لھم سند من اإلنجيل ولن يعدو أن يكون رأى 

  :شخصى منحاز للفكر الخاطئ الذى تقوم عليه العقيدة واليكم النصوص الواضحة 
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، َألنِّي َال َأطْلُُب َمِشيئَِتي بَْل . َأنَا الَ َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن نَْفِسي َشْيئًا"   - 1  َكَما َأْسَمُع َأِديُن، َوَدْينُوَنِتي َعاِدلَةٌ
 )30: 5يو " (.َمِشيئََة اآلِب ال ِذي َأْرَسلَِني

  

وِح َوَقالَ   "-2 اَعِة َتَھل َل َيُسوُع ِبالر  َك َأْخَفْيَت «: َوِفي ِتْلَك الس  َماِء َواألَْرِض، ألَن  َأْحَمدَُك َأي َھا اآلُب، َرب  الس 
ُة َأَماَمكَ نََعْم َأي َھا اآلُب، َألْن . ھِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُھَماِء َوَأْعلَْنَتَھا ِلألَطَْفالِ  : 10لو ." (»ھَكَذا َصاَرِت اْلَمَسر 

21( 
  
الَ يَْقِدُر االْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن نَْفِسِه َشْيئًا ِإال  َما َيْنظُُر : اْلَحق  اْلَحق  َأقُوُل لَُكمْ «: َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل لَھُمُ  "-3

  )19: 5يو ."... (ْعَملُهُ االْبُن َكذِلكَ َألْن َمْھَما َعِمَل َذاَك َفھَذا يَ . اآلَب َيْعَملُ 
  
َماِء، وَ  "– 4 ، َوالَ اْلَمالَِئَكةُ ال ِذيَن ِفي الس  اَعةُ َفَال َيْعلَُم ِبِھَما َأَحدٌ ا ذِلَك اْليَْوُم َوِتْلَك الس  الَ االْبُن، ِإال  َوَأم 

  )32: 13مر ." (اآلبُ 
ھَذا لَْم َيْعَمْلهُ . ْقتُلُوِني، َوَأنَا ِإْنَساٌن َقْد َكل َمُكْم ِباْلَحّقِ ال ِذي َسِمَعُه ِمَن هللاِ اآلَن تَطْلُبُوَن َأْن تَ َولِكن ُكُم  "- 5

  )40: 8يو ." (ِإْبَراِھيمُ 
  )44: 12يو ."... (ال ِذي يُْؤِمُن ِبي، لَْيَس يُْؤِمُن ِبي بَْل ِبال ِذي َأْرَسَلِني«: َفنَاَدى يَُسوُع َوَقالَ " -  6
 )16: 13يو ."... (ِإن هُ َلْيَس َعْبدٌ َأْعظََم ِمْن َسيِِّدِه، َوَال َرُسوٌل َأْعظََم ِمْن ُمْرِسِلهِ : َاْلَحق  اْلَحق  َأقُوُل َلُكمْ " -  7
ةً َألنِّي لَْم   - 8  يو . ( َماَذا َأقُوُل َوِبَماَذا َأَتَكل مُ : َأَتَكل ْم ِمْن َنْفِسي، لِكن  اآلَب ال ِذي َأْرَسلَِني ُھَو َأْعطَاِني َوِصي 

12:49 (  
يو  (إنجيل يوحنا.«م َذا َأَتَكلَفَما َأتََكل ُم َأنَا ِبِه، َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب ھكَ . َوَأنَا َأْعلَُم َأن  َوِصي تَهُ ِھَي َحَياٌة َأَبِدي ةٌ 

12 :50(   
بُْر َعنِّي ھِذِه اْلَكْأُس، َولِكْن يَا َأَبتَاهُ، ِإْن َأْمَكَن َفْلتَعْ «: ثُم  تََقد َم َقِليًال َوَخر  َعلَى َوْجِھِه، َوَكاَن يَُصلِّي َقاِئًال   -  9

  )39: 26إنجيل متى ( .»لَْيَس َكَما ُأِريُد َأنَا بَْل َكَما تُِريدُ َأْنتَ 
ا َصاَر اْلَمَساُء َكاَن ھُنَاَك َوْحَدهُ . َوبَْعَدَما َصَرَف اْلُجُموَع َصِعَد ِإلَى اْلَجبَِل ُمْنَفِرًدا ِليَُصلِّيَ   -10 إنجيل ( .َولَم 

 )23: 14متى 
اِلُح، َماَذا َأْعَمُل ألَِرَث اْلَحيَاَة األََبِدي َة؟«: َوَسَألَهُ َرِئيٌس ِقاِئًال   -11   )18: 18إنجيل لوقا ( »َأي َھا اْلُمَعلُِّم الص 

  )19: 18نجيل لوقا إ( .ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلًحا؟ َلْيَس َأَحدٌ َصاِلًحا ِإال  َواِحٌد َوُھَو هللاُ «: َفَقاَل لَُه َيُسوعُ  
 .َأْن َيْعِرفُوَك َأْنَت اِإللَه اْلَحِقيِقي  َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح ال ِذي َأْرَسْلتَهُ : َوھِذِه ِھَي اْلَحيَاةُ األََبِدي ةُ   -12

  )3: 17إنجيل يوحنا (

أنت  أن يعرفوك(( على الفقرة األخيرة  ونقول ببساطة وبتأكيد أن النص  ولى تعليق بسيط
تعنى أنه ال إله اال اله واحد حقيقى وان )) اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته

  عيسى رسول هللا الحق 
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 اإلثنىايھا القارئ البحث فى شبكة النت فى تفاسير النصوص السابقة  وفى جميع النصوص  وأدعوك
 منحازة الطريقة تأويالت شخصية نفس منھم ارجع الى تفسير رعاة الكنيسة ستجدثم  ،عشر المذكورة

  .على المحجة البيضاء انك بعدھا لن تشعر و
  :وجدت وختاما

إن كل ماذكر باالنجيل بإن سيدنا عيسى ھو األبن المنجب من هللا قد قام علماء المسحيين بحذفه من 

،،  )إلنترنتوبإمكانك التأكد من ذلك بالنسخة اإلنجليزية على ا( اإلنجيل في النسخة االخيرة المنقحة

وقالو  )كيف؟؟( ظل االعتقاد بإن سيدنا عيسى ھو ابن هللا من غير انجابرغم ذلك ولكن 

  .اإلبن المنتج وذلك يعنى مخلوق بال جدال 

  ھنا نستطيع القول ان كلمة ابن هللا التصلح وصفا لسيدنا عيسى ألننا نعرف كيف يأتي األبناء

فقد قالوا ان آدم ابن هللا  و .. ي انسان مقرب من هللا لوصف أمجازيا ولكن كلمة أبن كانت مصطلحا 

وھكذا تم تحوير " نحن أبناء هللا وأحباؤه" وقالت بني اسرائيل ،، وموسى أبن هللا ،، أسرائيل ابن هللا

  المنجب الفعلى الموضوع حتى جعلوا سيدنا عيسى االبن 

وصوت من السماوات قائال ) "17(عدد ال)  3(ذكر في انجيل متى االصحاح وال يفوتنا ايضا مناقشة ما

  "ھذا ھو ابني الحبيب الذي به سررت

النه ھكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي اليھلك ) "16(العدد ) 3(ح اوفي انجيل يوحنا االصح

  ".كل من يؤمن به  بل تكون له الحياة االبدية

  للعدالة اإللھية بين البشر جميعھم و ھذا كله تحريف ومخالف لناموس هللا في خلقه للبشرية

  إن من يؤمن با  ويعمل صالحا ھو من صارت له الحياة االبدية السعيدة  

نقول اذا كان ھناك صحة في ھاتين المقولتين فھي تؤول الى ان هللا يخاطبھم  يمكننا أنفقط 

ھو ان ھذا ،، ى ابني فيكون معن،، حيث انھم يعتبرون كل مقرب من هللا  ھو ابن  ،، بمصطلحاتھم 

  االنسان مقرب لي وبه سررت
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) أي للمسيح(ولذا واحد تقدم وقال له ) "16(عدد ) 19(اصحاح  –لكن عكس ذلك نجد  في انجيل متى 

فقال المسيح له لماذا تدعوني ) 17(ايھا المعلم الصالح أي صالح اعمل لتكون لي الحياة االبدية عدد 

،، د وھو هللا ولكن اذا  اردت ان تدخل الحياة االبدية فأحفظ  الوصاياصالحا ؟ ليس احدا صالجا اال واح

فلماذا لم  الخ.... التقتل-التسرق-ال تشته بيت قريبك –التزن ... الوصايا ھي أھم شئ تم تعليمكم اياه 

   .التعريف باإلله واألمر بعبادتهيذكره بضرورة عبادته كإبن   ؟ اليست رسل هللا ترسل ألجل 

سابقا أن هللا عز وجل موجود منذ األزل واحد أحد وال يحتاج ألحد  هعيد التذكير بما توصلنا اليوھنا ن
أن يقول له كن فيكون وھذه حقيقة دامغة ال يستطيع أحد انكارھا أو ضحدھا  قضى أمراوأنما امره اذا 

  :كما ذكرنا سابقا 

يقول انه   بأعيننا ن اله واحد لم نراهاألنسان يولد ويجد كونا واسعا رھيبا مجھزا له ووجد رسالة م 
خالق كل شئ نراه وأنه لم يولد ولم يلد   ولم يعارضه أحد ابدا فى حياتنا أو حياة من كانو قبلنا وظل 

  األمر كذلك  حتى سيدنا موسى عليه السالم وبعده جاء سيدنا المسيح عليه السالم

فى المھد ولما بلغ أشده كان يشفى  وكان مجيئه بشكل إعجازى حيث ولد من غير أب وتكلم وھو
المرضى بإذن هللا ويحى الموتى بإذن هللا وكان يخبر الناس بأشياء غيبية  ولما توفاه هللا عز وجل 

افتتن به الناس من بعده وظنوه اله او ابن اإلله والحقيقة انه جاء الى الدنيا بكلمة بسيطة من هللا وھى 
نفخ فى سيدنا آدم   اكممنذ سيدنا آدم عليه السالم ونفخ فيه الروح كلمة كن التى وجدت بھا كل الخليقة 

  وفى جميع المخلوقات 

  ثم ارسل هللا الخالق رسالة خاتمة لكل الناس اوضح فيھا بطالن الوھية سيدنا عيسى 

  

   عقیدة الثالوث الغریبة: سابعا 
   الثالوث ال معنى له تماما توصلنا منذ قليل انه يستحيل ان يكون اإلله له ولد فاصبح منطقوكما  

لقد وجدت بعد بحث أنه لم يقف الغلو والتحوير فى العقيدة المسيحية عند تأليه سيدنا عيسى واشراكه مع 
  3فى واحد وواحد فى  3األمر ليصبحالقدس هللا الخالق فى األلوھية بل تمت إضافة الروح 

ھذا الثالوث فال توجد عبارة واحدة صريحة رغم انھم ليس لديھم حتى فى كتابھم المحرف اى دليل على  
  .او مبھمة توحى بذلك والمجال مفتوح لكل نصرانى أن يبحث فى ذلك كله
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 ، واحد إله القدس وروح واالبن اآلب بسم«  يقولون أنھم وذلك العقل بصريح باطل نفسه في المذھب أن
 الرب إن:  ويقولون ، االبن ھو المسيحب المتحد إن:  ويقولون ، الصفات الثالثي الذات األحدى:  ويقولون

 في المذھب إذ ، بالصفة وتارة ، بالشخص تارة يفسرونه واألقنوم ، أقانيم ثالثة وله واحد جوھر ھو
 أقنوم القدس وروح والعلم ، الكلمة أقنوم واالبن ، الوجود أقنوم ھو األب:  ويقولون ، متناقض نفسه
 أنه المراد فيكون القدرة القدس روح : يقول من ومنھم متكلم حي موجود أنه:  المراد فيكون ، الحياة
     ذلك غير يقول من ومنھم ، عليم قدير موجود

  الخالق صفة وال المخلوق صفة ال بغيره وتحل الموصوف تفارق ال الصفة أن فكما ذكرنا

  ويرحم ويغفر يخلق إلھا ليست نفسھا الصفة أن ثانيا

 ،ن هللا له ثالثة أقانيم اوصفات والتى اثبتنا انھا ال يمكن ان تنفصل عنهعليه اذا سلمنا جدال أ" وبناء ا
أن كال من : قد ُعذِّب وُصلب، ثم مات، فإن ذلك يعني) المسيح(وبما أن النصرانية تعتقد أن اإلله االبن 

با أيًضا مع االبن لكونھما غير منفصلين عنه الت مجاراة  لمغا. (اآلب واالبن والروح القدس قد ُعّذِ
  !ھل يموت اإلله؟: وذلك يقودنا إلى تساؤل مھم، وھو) النصرانية على هللا تعالى

 كان وإذا! ؟ الملكوت ھذا يقيم كان ومن ؟ العالم يُدبّر كان فمن النصرانية، تعتقد كما مات قد كان فإذا
  بنفسه موته بعد نفسه أحيا أنه ام! آخر؟ إله ھو ھل موته؟ بعد أحياه الذي فمن مات، قد النصرانية إله
من الھوت مكون  واذا كان كما تفسرون ان سيدنا عيسى ھو ونستغفره ذلك عن هللا ننزه عبثا يكون مما

ا فداء الھى حقيقى ويكون نوناسوت وان الذى مات ھو الناسوت اذا اين فداء هللا بإبنه اإللھى فال يوجد ھ
  . األمر كله عبثى

لثالثة في واحد، وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث، فإن ونظرا لصعوبة تصور األقانيم اوأخيرا 
الكتاب النصارى الذين كتبوا عن الالھوت حاولوا تأجيل النظرالعقلي في ھذه القضية، التي يرفضھا 

قد فھمنا ذلك على : حيث يقول" األصول والفروع"في رسالة  بوطر العقل ابتداء، ومن ذلك ما كتبه القس
نرجو أن نفھمه فھمًا أكثر جالء في المستقبل حين يكشف لنا الحجاب عن كل ما في قدر طاقة عقولنا، و

  .السماوات وما في األرض، وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فھمناه كفاية

 .عزيزى القارئ ھل يصح ھذا الكالم
وغريبة، وتبدو إن عقيدة الثالوث التي قدمھا النصارى للمجتمع اإلنساني عجيبة : ولھذا فإننا نقول

غرابتھا واضحة وجلية عند عرضھا على صفحة العقل الذي كرم هللا به اإلنسان، ولكن النصارى يرون 
أن التثليث ال يعالج بمنطق العقل، ولكن باإليمان والوجدان، وھذا ھروب من النصارى من بداية 

يبية، ولكن بشرط أال يحكم الطريق، فال بأس أن نعتمد على اإليمان القلبي في قضية من القضايا الغ
العقل فيھا حكمًا بديھيًا باستحالتھا وتناقضھا، وإذا كان النصارى يقولون إن التثليث يصعب تصوره على 
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العقل فإننا نقول بل يستحيل تصوره لدى العقل، ومن أول جولة معه يخرجه بجذوره ويلقيه في دائرة 
  .لتثليث فسيبقى مرا في حلوق العقالءالالمعقول، ومھما حاول النصارى أن يعللوا ھذا ا

ى دليال؛ إذ إن ما ذكروه يدل على أنھم  كالمًا زعموا  أولووليس للنصارى على التثليث ما يستحق أن يسم 
 :أنه دليٌل، فمن ذلك قولھم

الذي يدل على الجمع، وأنه استخدم صيغة الجمع في ) ألوھيم(إن هللا عز  وجل  ورد اسمه بالعبرية  -1
  .)نعمل اإلنسان: وقال هللا) (1/26(حدث عن نفسه في مثل ما ورد في سفر التكوين الت

وھذا مردود عليه ألنه ال يمكن ان نحدد وحدانية اإلله المطلقه من عدمه اال من خالل قول صريح من 
  اإلله نفسه وليس عن طريق استنتاج بإستخدام كلمة الوھيم 

  :مردود تماما لألسباب التالية  وأيضا -1

  .إذا كانت صيغة الجمع تدل علي الجمع الحقيقي فمعناھا تعدد ذوات فمعناھا آلھة وليس أقانيم - ا
 .إذا كانت صيغة الجمع تدل علي الجمع الحقيقي فال دليل علي االقتصار علي ثالثة -ب
 .إذا كانت صيغة الجمع تدل علي الجمع الحقيقي فإن مفردھا اله وليس أقنوم - ج
  
الواردة في ) عمدوا باسم اآلب واالبن والروح القدوس(الموضوعة للمعمودية، وھي  ةألفاظ الصور -3

يشبھه أوان ھذا النص موجود بالفعل فى  ما أو ھو لھم قيل كان إن اللفظ وھذا 28/19(إنجيل متى 
 هللا ھو واألب جبريل ھو القدس بروح األنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه السالم فسيكون المراد

وذلك وفق ماكان متعارف لديھم وقتھا بأن صالح البشر ھم ابناء هللا  المسيح ورسوله عبده ھو البنوا
  . وهللا اب الجميع وجميع الديانات السابقة تعرف أن روح القدس ھو جبريل عليه السالم

د فلما اعتمد يسوع صع) (17-3/16(األحوال التي واكبت تعميد المسيح حيث ورد في إنجيل متى   -4
للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح هللا نازالً مثل حمامة، وآتيًا عليه، وصوت 

بھذه األدلة التي ھي أوھى من خيوط  .)ھذا ھو ابني الحبيب الذي به سررت: من السماوات قائالً 
أسفار العھد القديم التي  العنكبوت يزعم النصارى أن هللا ثالثة، وأن ھؤالء الثالثة واحد، ويتركون جميع

نصت على وحدانية هللا، وانفراده جل  وعال في وحدانية الذات، والصفات، والعبادة، وكذلك جميع 
  : ذلكمن النصوص الواردة في العھد الجديد التي تدل على ذلك أيضًا، و

فأجابه  أية وصية ھي أول الكل ؟( أن أحد اليھود سأل المسيح ) 32و29-12/28(في إنجيل مرقس 
جيدا يا معلم : فقال له الكاتب... اسمع ياإسرائيل الرب إلھنا رب واحد: إن أول كل الوصايا ھي: يسوع

 .)بالحق قلت ألنه هللا واحد وليس آخر سواه
لوجب عليه أن ينص عليه   فھذه وصية المسيح وبي ن أنھا أول الوصايا وأعظمھا، ولو كان يقول بالتثليث
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، ولم يوضح أھم ما أمر بهفي مثل ھذا الموطن؛   ؟  إذ كيف يمكن أن يكون مبلغًا عن هللا عز  وجل 
وھذه ھي الحياة األبدية أن : (أن المسيح عليه السالم قال في آخر أيامه) 17/3(وفي إنجيل يوحنا 

    - كالم صريح ال يجوز تأويله -  .)يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته

يس في الكتاب المقدس سوى نصين فقط ذكر فيھما عناصر التثليث الثالث جنبًا إلى جنب، وھما نص و ل
   .الشھود الثالثة في رسالة يوحنا األولى وخاتمة إنجيل متى

فإن الذين يشھدون في : " وأول النصين وأصرحھما، وھو ما جاء في رسالة يوحنا األولى في قول يوحنا
 .5/7) 1(يوحنا " وھؤالء الثالثة ھم الواحد. والكلمة والروح القدساآلب : السماء ھم ثالثة

 
فھذا النص صريح في جعل الثالثة إلھًا واحدًا، غير أنه غير موجود في سائر المخطوطات القديمة 

للكتاب المقدس، بل وغير موجود حتى في أول نص مطبوع، فقد أضيف الحقًا، وقد اعترف بإضافته 
   ققوھا ومنھم ھورن، وجامعو تفسير ھنري واسكات، وآدم كالركعلماء النصرانية ومح

  اإلنجليزية انظر البايبل  وقد حذفته النسخة القياسية المنقحة

Bible : 1 John :   

5:7  And the Spirit is the witness, because the 
Spirit is true. 

5:8  There are three witnesses, the Spirit, the 
water, and the blood: and all three are in 
agreement. 

 وجميعھم ، والدم والماء الروح ، شھود ثالثة وتعنى ھناك
  .متفقون

دفع : كلمھم قائالً   وأما النص الثاني فھو ما جاء في خاتمة متى من أن المسيح قبيل صعوده إلى السماء
جميع األمم وعمدوھم باسم اآلب واالبن  إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض، فاذھبوا وتلمذوا
. وھا أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدھر. وروح القدس، وعلموھم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به

  .(20-18/ 28متى " (آمين

وأول نقد يتوجه لھذه الفقرة أنھا رغم أھميتھا لم ترد في األناجيل الثالثة األخرى التي اتفقت على إيراد 
فھل كان ركوبه على جحش أھم من ذكر التثليث فلم . ول المسيح أورشليم راكبًا على جحشقصة دخ

 .يذكره سوى متى
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ليس دليًال على أن حواريي المسيح اعتنقوا : ھذه الفقرة دخيلة بدليل قول علماء الغرب أيضًا، يقول ويلز
  ."التثليث

  اهوأمام القارئ الشبكة العنكبوتية يبحث فيھا ويتحرى ما ذكرن

من بداية الكتيب أنه ال إله اال إله واحد خالق الكل ال شريك له بأى شكل اليه ما توصلنا  مما سبق يتأكدو
  .وال شئ اسمه أقنوم ھذا اللفظ الذى لم يذكر على اإلطالق فى أى نسخة من األناجيل المختلفة 

  قصة صلب سیدنا المسیح علیھ السالم: ثامنا 

ھذا يستحيل في حق وأنا شخصيا ارى أن ،،  قد مات بناء على قصة الصلبصارى ان ابن هللانيقول ال

  سبحانه به تليق ال وال يمكن ان يقوم بأدوار تمثيلية وخدع االله اليموت اليتألم ال يجوع،، االله

وال يحتاج الى كل ھذا التقعر ،، فھو قادر على كل شئ وھو العزيز الجبار يستطيع ان يغفر لمن يشاء 

  تخيلونه الذي ي

فكما ذكرنا ان االله الحق اليمكن ان تتغير طبيعته ھو قوي تعني انه ،، ثم نعود الى موضوع الصلب 

يغفر او ،، قادر على كل شئ ،، يتألماليمكن ان ،، اليمكن ان يمرض ،،  اليمكن ابدا ان يكون ضعيفا

  يعذب كيفما شاء بحكمته وھو حي ال يموت

وھذا كله ،، ابنه الوحيد لكي يصلب ويتعذب ويموت لكي يفدي البشرية لذا انتم تقولون ان هللا  بذل

 النصرانية، تعتقد كما على الصليب ماتو صلب عيسى سيدنا كان ذاا لماذا؟ النه ،، اليمكن ابدا حدوثه 

 أحياه الذي فمن مات، قد النصرانية إله كان وإذا! ؟ الملكوت ھذا يقيم كان ومن ؟ العالم يُدبّر كان فمن

 ذلك عن هللا ننزه عبثا يكون مما  بنفسه موته بعد نفسه أحيا أنه ام! آخر؟ إله ھو ھل موته؟ عدب

من الھوت وناسوت وان الذى مات ھو مكون  واذا كان كما تفسرون ان سيدنا عيسى ھو ونستغفره

 وھكذا. عبثىا فداء الھى حقيقى ويكون األمر كله نالناسوت اذا اين فداء هللا بإبنه اإللھى فال يوجد ھ

  .........تنتفي عملية الفداء
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القرآن  –ولكن بالرجوع الى الرسالة اإللھية األخيرة  بالفعل وھذا على فرض أن سيدنا المسيح قد صلب

ذكرأن سيدنا المسيح لم يصلب وتم صلب آخر شبيه به وأن سيدنا المسيح رفعه هللا  ه نجد ان-الكريم 

  اليه

فسنكتشف من الدراسة أثبتنا أعاله أنه ال يمكن حدوث فداء االھى فعلى  التىأما نظرية الفداء نفسھا 

  التالية انه أصال ال يوجد ما يستلزم فداء

  توارث الخطیئة والخالص: اتاسع

عقيدة الخالص  وصلب اإلله األغرب التى تدور حول تحمل البشر جميعا  خطيئة سيدنا ادم حتى 
ات السبع بما فيھا من مجرات ونجوم حارقة أن يرسل قرر هللا الذى ھو اعظم وأكبر من السمو

ابن له فى رحم امرأة خلقھا ويخرج منھا جنينا ويسرى عليه مايسرى على البشر من صحة 
كيف يعقل ھذا ان ابن   يولد . ومرض وجوع وشبع ونصر وھزيمة ومحاولة قتل وصلب وموت
  ا التحملفى األرض ويتقمص المسيح  ثم يصلب لكى يخلص البشر من ھذ

  :البشر لجميع واحدة هللا طريقة جعل:وأصبحت العقيدة المسيحية تدور حول ما أسسه بولس 

 لَْيَس ِمْنُكمْ  َوذِلكل ُصوَن، ِباِإليَماِن،ُمخَ  ألَن ُكْم ِبالنِّْعَمةِ ( 8: 2رسالة بولس الرسول إلى أھل أفسس          
ُة هللاِ  وليس لدى  ،ھذا يسوع بالرب ىالشخص   باإليمان ممكن هللا بنعمة الخالص ويعنى أن). ھَُو َعِطي 

  !!! .للخالص أخر طريق هللا

 هللا العظيم خالق السموات واألرض لو أراد اى عمل سيعمله بشكل يليق بعظمته ويستحيل على
  اإلله العظيم غير ذلك 

  وال يصح ايضا ان تقولوا ھذا ھو الذى موجود فى كتابنا وال نملك أن نعترض عليه 

  ألن اإلنسان مطالب بأن يعمل عقله وال يتبع اتباعا أعمى خاصة فى األمور العقائدية األساسية  

  بكلمة وواحدة منه  يكونهللا سبحانه وتعالى لو اراد ان يھدى الناس جميعا ويغفر للناس جميعا 

يستطيع ان يرزق الناس جميعا ماال وفيرا يزيد عن حاجاتھم واال يكون ھناك فقيرا واحد لفعل 
  ذلك بكلمة واحدة منه وال ينقص ذلك من ملكه شئ

لكن ليست ھذه مشيئة هللا فى خلق الكون بل مشيئته من يؤمن به ويعمل صالحا ينال سعادة 
  يعمل عكس ذلك فقد ضل سعيه وسيخلد بالنار فى اآلخرة الدارين الدنيا والآلخرة ومن
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إن القرآن الكريم ذكر سيدنا آدم وقصته بشكل محكم وواضح بحيث تشعر انك قد توصلت الى 
  الحق المبين فى جميع ما يتعلق بقصة سيدنا آدم 

ونعود لعقيدة الخالص ھـذه رغـم أن فكـرة تـوارث الخطيئـة إنمـا ھـي مرفوضـة بمـا يـنص عليـه 
النفس التـي تخطـئ ھـي تمـوت، واالبـن ال «): 20: 18حزقيال(تاب المقدس للنصرانية نفسه، كما فى الك

  .»ثم االبن، بّر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكونإيحمل من اثم األب، واألب ال يحمل من 

اء الُمفتـراة، حيـث ومع ذلك، فإننا نجد أن النصرانية تؤمن بتلك الفكرة الموھومة كعقيدة لھا في قصة الفد
  !!؟»بالخطيئة حملت بنا أمھاتنا«: نجدھا تقول

  وقفه

  الخطيئه من يخلصھم و يتجسد و ينزل ان الى مؤقت عقاب وحواء ادم عاقب تقولون أن الرب

  ؟؟ مستمرا حواء و الدم العقاب مازال المسيح صلب ان بعد اذن فلماذا

 خطيئه من يسوع يخلصكم بشقاء ألم يعمل ادم ومازال..  لھا كعقاب بالم تلد و تحمل المرأه زالت ما لماذا
  ادم

  وما ذلك االختالف والتناقض إال بسبب ماحدث من التحريف والتضييع في الكتاب المقدس للنصرانية 

القوانين التى تحكم البشر من اول يوم وضع  هللاحدد القرآن الكريم آخر الرساالت السماوية أن  لقد
ن أن يغيرھذه القوانين ألنھا قوانين االھية ال يمكن أن يعتريھا خطأ أو جھالة ألنھا لينالوا رضاه وال يمك

  من هللا العليم الحكيم الخبير 

  القوانين الوضعية التى تتغير من وقت الى آخر مرجعه الى قصور علم البشر وعدم شموليته بعكس 

لسابقة والالحقة من حيث معرفة لذا فإن أسس رسالة سيدنا عيسى ال يمكن أن تختلف عن الرساالت ا
اإلله الحق الواحد األحد ولن يتغير طريق الخالص الذى ھو مرجعه ان نتبع اوامر هللا ونجتنب نواھيه 

وفى أن نتنافس أن نكون من أحسن الناس عمال بأوامر هللا وإجتناب نواھيه وبذلك نضمن الخالص 
  المرجو 

منذ بدء الخليقة وسيظل الى أن تحين الساعة ويجئ يوم  ھذا ھو طريق الخالص الوحيد الذى وضعه هللا
  .القيامة

توارث الخطيئة خطأ كبير فى فھم حقيقة الحياة الدنيا من نشأتھا الى يومنا ھذا واليك األسباب الكثيرة 
  :واليسيرة الفھم والموافقة للفطر السليمة 
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د منھم من يميل الى الخير وال كل مولود يختلف فى أفعاله عن اآلخر فنج" مما ھو مشاھد عينا -1
وستجد كل نفس ملھمة بفجورھا وتقواھا .يرتكب الكبائر اال اللمم وأخطاؤه صغائر وھناك عكسه تماما 
وأيضا ففى الوقت الذى تجد فيه رجال . وانه قد أفلح من زكاھا وكبح جماحھا وقد خاب من اتبع ھواه 

، وال يمت الى الصالح بأى صلة ، فاسدا كل الفسادصالحا وبارا تجد ابنه غير صالح وغير بار ونراه 
نرى ابنا له يتصف بكل صفات الصالح والھدى ، وفى الوقت الذى نرى فيه رجال فاسدا كل الفساد

  والتقى فأين التوارث ھنا ؟

   :يقول القس ابراھيم لوقا فى كتابه المسيحية فى اإلسالم   -2

له ورحمته فى تصرفه مع اإلنسان عقب سقوطه دبر طريقة إن المسيحية تعلم أن هللا لكى يجمع بين عد
فدائه بتجسد ابنه الحبيب وموته على الصليب نيابة عنا وبھذا أخذ العدل حقه واكتملت الرحمة فنال 

  .البشر العفو والغفران 

لمـاذا تـأخرت رحمـة ورأفـة اهللا مالیـین مـن أیـن جـاء القـس بهـذا الكـالم و :( ى على هذاتعلیقو 
ن ان تكــون العدالــة اإللهیــة یمكــحتــى تــدخلت الرأفــة وهــل اهللا  توفــاهمذنــب الــذین الســنین وما

   ؟؟)هكذا

ولننظر الى المعتقد ھذا ھو معتقد الخالص الذى ھو كله فساد وعدم فھم كامل لحقيقة الحياة الدنيوية 
  :اإلسالمى 

المالئكة بنيته أن  أعلم فمن واقع القرآن الكريم إن هللا قبل أن يخلق سيدنا آدم عليه السالم: أوال 
كَ  َقالَ  َوِإذْ ((يجعل فى األرض خليفة   ِفيَھا َأَتْجَعلُ  َقالُوا َخِليَفةً  اْألَْرِض  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي ِلْلَمَالِئَكةِ  َرب 

َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَھا يُْفِسدُ  َمنْ   ]2:30[ َتْعلَُمونَ  ال   َما مُ َأْعلَ  ِإنِّي َقالَ  لَكَ  َونَُقدِّسُ  ِبَحْمِدكَ  نَُسبِّحُ  َونَْحنُ  الّدِ
  ))القرآن الكريم

  .خلق هللا سيدنا آدم عليه السالم وعلمه األسماء كلھا ومما علمه كيد الشيطان : ثانيا 

أن بقاء سيدنا آدم فى الجنة حكمته أن يبقى فترة من الزمن لكى يذوق حالوة الجنة ولكى : ثالثا 
من اختبارات وصراع مع شياطين اإلنس والجن  يتدرب على ما سيواجھه فى الحياة األرضية

لصرفه عن طاعة أوامر هللا ويتعلم التوبة واإلنابة وأن هللا يقبل التوبة ويتعلم معنى أن هللا خلق 
وھذه ھى كل سنة الحياة كلھا التى نمارسھا ونعانيھا حتى . الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عمال
ھكذا كان أول إختبار عندما نھى ربنا سيدنا آدم وحواء من ننال رضاء هللا ونعود الى جنته و

األكل من الشجرة ولكن الشيطان استطاع اغراؤھم وھكذا عصى آدم ولكنه اناب وتاب وقبل هللا 
ى: ((توبته  هُ  َعلَْيهِ  َفتَابَ  َكِلَماتٍ  َربِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  َفتَلَق  ابُ  ھُوَ  ِإن  ِحيمُ  الت و    –))  ]2:37[ الر 
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ا َجِميًعا ِمْنَھا اْھِبطُوا قُْلنَا((   يَْحَزنُونَ  ُھمْ  َوَال  َعَلْيِھمْ  َخْوفٌ  َفال   ھَُدايَ  َتِبعَ  َفَمنْ  ھًُدى ِمنِّي َيْأِتيَن ُكمْ  َفِإم 
بُوا َكَفُروا َوال ِذينَ (( -القرآن الكريم ))  ]2:38[  َخاِلُدونَ  ِفيَھا ُھمْ  الن ارِ  َأْصَحابُ  أُوَلِئكَ  ِبآيَاِتنَا َوَكذ 
ْيطَانُ  يَْفِتَنن ُكمُ  ال   آَدمَ  بَِني يَا -القرآن الكريم ))  ]2:39[ ةِ  ِمنَ  َأبََوْيُكمْ  َأْخَرجَ  َكَما الش   َعْنُھَما َيْنِزعُ  اْلَجن 

هُ  َسْوآِتِھَما ِليُِريَُھَما ِلبَاَسُھَما يَاِطينَ  َجَعْلَنا اِإن   َتَرْونَھُمْ  ال   َحْيثُ  ِمنْ  َوَقِبيلُهُ  ھُوَ  َيَراُكمْ  ِإن   ِلل ِذينَ  َأْوِليَاءَ  الش 
  القرآن الكريم ]7:27[ يُْؤِمنُونَ  ال  

اذا سيدنا آدم بعد ان مارس التجربة كاملة لم يسقط ولم ينزل الى األرض مغضوبا عليه انما تقبل 
زا ومعصوما هللا توبته والتائب فى شرع هللا كمن ال ذنب له وھكذا نزل سيدنا آدم نبيا كريما معز

من الخطأ وخليفة   فى األرض وباشر مھمته وأداھا على الوجه األكمل وأنشأ ذرية علمھا 
وعلمھم أن ، الحق والضالل وعبادة اإلله الحق وعرفھا بالجنة والنار وحذرھا من كيد الشيطان 

 ُموَسى ُصُحفِ  ِفي ِبَما ب أْ يُنَ  لَمْ  َأمْ : قال هللا تعالى فى كتابه القرآن الكريم : ليس لإلنسان اال ماسعى 
ِذي َوِإْبَراِھيمَ  -]53:36[ ى ال   َلْيسَ  َوَأنْ  -]53:38[ ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َأال   - ]53:37[ َوف 

ْنَسانِ   ىاْألَْوفَ  اْلَجَزاءَ  يُْجَزاهُ  ثُم   -]53:40[ يَُرى َسْوفَ  َسْعيَهُ  َوَأن   -]53:39[ َسَعى َما ِإال   ِلْإلِ
]53:41[ 

 :وقال هللا فى كتابه األخير أيضا فى سورة الزلزلة

َوَقاَل اْإلِْنَساُن َما َلَھا  - ]99:2[َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض َأْثَقالََھا  -  ]99:1[ِإَذا ُزْلِزلَِت اْألَْرُض ِزْلَزالََھا 
َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر الن اُس  - ]99:5[َحى لََھا ِبَأن  َرب َك َأوْ  - ]99:4[يَْوَمِئٍذ تَُحّدُِث َأْخبَاَرَھا  - ]99:3[

ٍة َخْيًرا َيَرُه  -  ]99:6[َأْشَتاتًا ِليَُرْوا َأْعَمالَُھْم  ٍة  - ]99:7[َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذر  َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذر 
ا يََرهُ    ]99:8[َشّرً

 فى األرض بل لنتختبر أينا أحسن عمال وھكذا نعلم أننا كذرية من آدم لم نطرد من الجنة لنشقى
ولكى نحارب الشيطان وننتصر عليه ونجاھد فى سبيل هللا بأموالنا وأنفسنا وكى نعمر األرض 

  .ولم نرث أى خطيئة وھذه ھى حكمة هللا فى خلقنا

كان وأود أن أذكر خاطرة من عندى أنه على فرض أن سيدنا آدم لم يخطئ فليس معنى ذلك أنه 
نة ألن هللا عز وجل خلقه باألساس ليسكن األرض خليفة له فيھا لتعميرھا  فھل هللا سيخلد بالج

وبالطبع ال فإن هللا ال . سبحانه سيعجز عن وسيلة يخبر بھا سيدنا آدم عن موعد نزوله لألرض 
  . يعجزه شئ فى األرض وال فى السماء يفعل ما يريد بكل حكمة وعظمة وإبداع

ذلك أن هللا ، األساس الذى قامت عليه عقيدة الخالص قد انھار تماما  ومن ھنا نستطيع القول بأن
كفر عنه الذنب فليس على آدم ذنب حتى يقال أن أبناءه ورثوا عنه  سبحانه وتعالى عفا عن آدم و

  وكيف يرثون ما محاه هللا عنه 
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م يولد ألن الوالدة إن هللا واحد أحد لم يلد ول، وكما ذكرنا سابقا ال يوجد   ولد يرسله : رابعا 
حدث وهللا أزلى غير حادث والزوجة والوالدة مفردات متعلقة بالبشر والمخلوقات  وال تمت  

بصلة الى هللا تعالى فكيف نقول على هللا ماال يليق بجالله وھو سبحانه لم يقل بذلك ابدا بل كان 
  يتخذ عبادا مقربين رسال وأنبياء لھداية البشر 

اء أعاله ينتفى تماما موضوع الفداء فال توارث للخطيئة وال خالص اال من كل ما ج: خامسا 
وحتى نفس نظرية الفداء متھاوية من نفسھا فإنھا مبنية على تحقق الموت ، بإتباع ھدى هللا 

الفعلى لإلله أوإبن هللا ان االله الحق اليمكن ان تتغير طبيعته ھو قوي تعني انه اليمكن ابدا ان 
يغفر او يعذب كيفما ،، قادر على كل شئ ،، اليمكن ان يتألم،، يمكن ان يمرض ال،، يكون ضعيفا 

  شاء بحكمته وھو حي ال يموت

لم  التىإن عدالة هللا ورحمته موجودة دائما ومن بداية الخليقة والى ماال نھاية ولھا شروطھا 
كغفران الذنوب تتغير ينالھا كل من يستحقھا وهللا ال يحتاج الى ولد كى يساعده فى فعل شئ 

وقادر على فعل ما يريد وال يسئل عما يفعل وقادر على أن يعفو عن كل البشر مھما فعلوا بكلمة 
الى  تنظروا ألم  –منه وقادر على أن يعذبھم كلھم الى أجل مسمى خيرھم وشرھم بكلمة واحدة 
  الزالزل التى تحصد الناس دون تمييز بين الشرير والطيب والغنى والفقير 

خالص اإلنسان يكون بالطريقة التى حددھا الخالق منذ اليوم األول للخليقة تنال باإليمان با  إن 
الواحد األحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وأن يتبع ذلك بإتباع أوامر هللا 

باب التوبة نواھيه التى ارسلھا ووضحھا فى آخر رسالة متاحة منه واذا أخطأ اإلنسان ف وإجتناب
مفتوح على مصراعيه لكل من دعاه ووقف على عتبته  بال واسطة  ضارعا مستغفرا وإن إقترف 

   تهباذا قبل هللا تو قبل ذلك كبائر اإلثم  وفواحش الذنوب والتائب من الذنب كمن ال ذنب له

  :بوضوح  واليك ايھا القارئ الكريم آيات من رسالة هللا األخيرة للبشرية القرآن الكريم تقول

نُوبَ  يَْغِفرُ  الل هَ  ِإن   الل هِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  تَْقنَطُوا ال   َأْنُفِسِھمْ  َعلَى َأْسَرُفوا ال ِذينَ  ِعَباِديَ  يَا قُلْ   ِإن هُ  َجِميًعا الذ 
ِحيمُ  اْلَغفُورُ  ھُوَ    الزمر ]39:53[ الر 

 لََعل ُھمْ  ِبي َوْليُْؤِمنُوا ِلي َفْليَْستَِجيبُوا َدَعانِ  ِإَذا الد اعِ  ْعَوةَ دَ  أُِجيبُ  َقِريبٌ  َفِإنِّي َعنِّي ِعبَاِدي َسَألَكَ  َوِإَذا
 البقرة ]2:186[ يَْرُشُدونَ 

  تتعلق بتوارث الخطيئة والخالص وھكذا تم دحض كل كلمة 

 ايھا الناس أفيقوا وأعملوا عقولكم جيدا فاألمر جد خطير حيث ال يمكن ابدا أن خالق ھذا الكون الشاسع
الرھيب ينزل الى األرض على شكل انسان ويھين نفسه ويحعل الناس تعتقله وتصلبه لمااااااااااذا لكى 
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يغفر ذنوب عبيده الذين خلقھم بكلمة منه ماھذا التفكير العجيب الذى لألسف تتأولونه وليس موجودا 
  صراحة فى انجيلكم 

منذ األزل والى يومنا ھذا كانت بأرسال  إن سنة هللا فى ھداية البشر ومغفرة ذنوبھم معروفة وواضحة
الرسل وارسال الرساالت مع الرسل او من خالل األنبياء الصالحين وماكان سيدنا عيسى اال رسول 

  مثلما كان ما قبله

     إن قوانين هللا ال تتبدل وال تتغير مثل قوانين البشر القاصرة

  

  

  

 ------------------------------------------------- ----------------------------------------------  

ية على قاآلن اكثر الديانات الالمنطأصبحت المسيحية بعد ھذه الدراسة المتعمقة نجد ان  
  اإلطالق 

 األناجيل المسيحيين قرأ ولو ان كل من يعتنق العقيدة المسيحية عليه أن يقرأ األنجيل بنفسه(((
 من والغلو والتبديل التحوير من الكثير عليھا دخل قد الديانة ھذه أن لعلموا عقولھم وأعملوا بفھم
 ذلك ورغم السالم عليه عيسى من تعلموھا التي الحواريين تعاليم من تبقى ما بنقل قاموا من قبل
 الواحد هللا وعبادة اإلسالم دين الى يتجھوا لجعلتھم اتبعوھا لو انوار بصيص بھا يوجد مازال
  )))  األحد

 عقل يتقبلھا ال والتي والتناقضات اإلختالالت ھذه كل يعتنق عقيدة فيھا ان اإلنسان قبليت فكيف
 التحريف شابھا ولكن االحد الواحد هللا من سماوية رسالة باألصل ألنھا التسفيه أقصد ولست
    والتغيير

  والتحريف بالنسيان اندثر قد اإلنجيل أن المقدس للكتاب دارس لكل يتضح ولذا

يل ال يمكن ان يقود اإلنسان فى حياته ألنه كبناء وان كان جميع مافيه جميل ويدعو الى ان اإلنج
قيم وأخالقيات لن تفعل شئ ألنه بناء واھى اقيم على اساس غير صحيح ألنه ال يوجد إله واضح 

وحقيقى يعبد والجميع يشھد ان اى بناء اقيم على اساسات غير سليمة سيكون مصيره السقوط 
ن اإلله الحق الذى بيده كل شئ ليس له صاحبة وال ولد وان كان فرضا له صاحبة او المريع أل

ولد وھومستحيل لكان هللا ھو الذى يجب التوجه له وحده بالعبادة ألنه ھو الخالق الرازق المحى 
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المميت وليس األبن او الصاحبة وعليه سيكون هللا دائما غاضبا اذا توجھنا لغيره بالسؤال 
  لن يقبل اى عمل خيرى ال يوجه له وحده والعبادة و

ان هللا واحد لم يتخذ ولدا وال صاحبة وماينبغى له ألن األبناء واألزواج مصطلحات تخص 
الكائنات المخلوقة ألجل التناسل والتكاثر  وهللا عز وجل قائم بذاته وال يحتاج للتكاثر وله كل 

  صفات القدرة والعظمة

ا عقيدة تبنى على جعل له ولدا ويرسله بشكل مھين الى البشرية ثم بعد ھذا كيف يتقبل هللا من
فى جعله يدخل رحم أمرأة مخلوقة ويسرى عليه قوانين البشرية وھو ال يحتاجھا ثم كل ذلك  يتمثل

لماذا لكى يخلص البشر وھذا لم يكن ابدا ارادة هللا من خلقه البشرية منذ البدء بل خلقت لتمتحن 
رفة وعبادته حق العبادة وطاعته فمن ينجح فى ذلك فله الخالص والجنة فى معرفة هللا حق المع

وعكس ذلك ليس له اال الجحيم ولم تكن ارادته أن يمكن أحد من رؤيته وال المالئكة المقربون منذ 
   واضح تماما فى رسالته األخيرة القرآن الكريموالى اآلن وھذا األزل 

ويعتقد أى انسان يدين بالمسيحية أو اى عقيدة أخرى ليس ايذاء مشاعر ا ىأريد التذكير أن ھدف
إيصال الحقيقة التى  فھمتھا وتوصلت لھا فحسب أبتغى فقط ،  أو أى كتاب آخراإلنجيل  فى كتاب

فنحن كمسلمين نحب ونوقر سيدنا المسيح ألنه نبى عظيم أرسله هللا الى ، لعلك تصل اليھا أيضا 
  .كثير من المعجزات بتمكينه من هللا على فعلھا اليھود وكانت لديه القدرة على فعل ال

وجد لك كان بسبب ظروف وضعية فذوأرى ان اى انسان يكتشف انه كان على عقيدة خاطئة 
ويجب أن يعلم أنه فى النھاية ال يصح اال  نفسه فيھا ولكن يجب عليه عدم اإلتباع األعمى

اعطانا العقل لنختار افضل البدائل  الصحيح  وان مسئولية تصحيح ھذا الخطأ تقع عليه ألن هللا
  .وال يكون مسيرا ومقيدا بالتقليد األعمى

ھذا ماتيقنت منه والخيار لك ايھا القارئ الكريم أن تصل الى قناعتك الخاصة ولكن آمل ان تكون 
قناعتك مؤيدة بالحجة الدامغة فليس األمر ھين ابدا  كما آمل ان ترسل لى حجتك الدامغة كى 

  ر والمنفعة وان نأخذ بأيدينا سويا الى الطريق القويمنتبادل الخي

  لرسالة التوراةمختصرة  دراسة  -10

 باإلنتقال الى  اليھودية والتوراة يتضح بسھولة لكل دارس ما فيھا من تحريف وما فيھا من تناقض
لئت به من انتقاص لذات هللا عز وجل وكذلك ما فيھا من إنتقاص لألنبياء والمرسلين والمالئكة وما مو

ترھات اليمكن أن يصدقھا عقل ، فقد وصفو هللا عز وجل بالفقر والضعف والتخبط الى غير ذلك من 
النقص ووصفوا األنبياء بما اليليق من إرتكاب الكبائر والفواحش ومايجب أن يترفع عنه انسان صفات 
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 يمكن أن يكون للناس ؟وايضا ذكر قصص الزنا والفاحشة بشكل متدنى ال عادى فكيف بنبى مرسل
  . مرسل من اله حكيم

  .وكما ذكرنا فأيضا كتاب اليھودية موجود ويستطيع اى انسان ان يطلع عليه ويتأكد مما ذكرناه

فإذا كان ھذا التخبط واإلضطراب قد وقع فى أكبرآخر ديانتين قبل االسالم يدين بھا الناس اآلن 
لق الكون ولكنھا بعد التحريف والتبديل والتى كانت فى األصل رسالة سماوية بوحى من هللا خا

صارت مسخا مشوھا فإن باقى األديان الوضعية بكل أشكالھا وألوانھا ومعتقداتھا ليست بأسعد 
حظا فكلھا خلل وتناقض وعدم توافق مع الفطرة السليمة وعدم اشباع لحاجة النفس والعقل الى 

تجيب على األسئلة الشكل الصحيح وعقيدة صافية تشبع وتلبى متطلبات الجسد والروح معا بال
المصيرية للبشرية التاھئة فى حياتھا لتعرف من الذى اوجد الكون ولماذا أوجده ؟ ومن أين جئنا 
والى أين ننتھى ؟ وماذا بعد الموت ؟؟ وتضع حال للمشاكل الحياتية المعاصرة والتى ال تجد لھا 

  :لدراسة الموجزة التاليةحال اال فى الرسالة الخاتمة القرآن  كما سيتضح من ا

  :دراسة لرسالة القرآن الكریم -11  

قرآن كتاب المسلمين وآخر رسالة سماوية لم يأت بعدھا لل مستفيضة واألن نصل الى دراسة 
ھو الرسالة األقرب القرآن الكريم  وبعد أن توصلنا معا بالمقارنة مع آخر رسالتبن ان رسالة

 :ى نصل للقناعة التامة لإلتباع فلنسير معا لنتعمق أكثر حت

  

اول ماتبدأ فى قراءة القرآن الكريم  ستجده متناسقا تمام التناسق وتشعر فيه أن هللا الخالق  
يخاطبك فى كل امور حياتك بالحكمة والموعظة الحسنة ويؤكد وحدانيته المطلقة وانه لم يلد ولم 

ده وانه قد تم اإلشارة اليه فى يولد  ويذكر ان سيدنا محمد ھو الرسول الخاتم الذى ال رسول بع
الرسالة السابقة اإلنجيل ويوضح ان الديانات السابقة على اإلسالم قد اندثرت بالنسيان والتحريف 

ولم يعد مقبوال اتباعھا ولم تعد تصلح للعصور الحالية والمقبلة وأصبحت منسوخة بنزول رسالة 
والتى ستساير جميع العصور حتى يوم  اإلسالم  وان اإلسالم اصبح الرسالة الصحيحة والخاتمة
 القيامة وسيتولى هللا القدير بنفسه حفظھا من اى تحريف

وسيجد ايضا كل من يقرأ القرآن الكربم انه بھذه الرسالة المقدسة الصحيحة اصبح ھناك معنى عظيم 
كل انسان وسيعرف انه خلق لعبادة هللا اى طاعته فى كل ما أمر به وخلق لعمارة األرض وان  لحياته

وذلك ينسف عقيدة الخالص لدى المسيحيين الال منطقية والتى ال يمكن إلنسان عاقل ( مسئول عن عمله 
ألم يروا انه حتى فى ) أن يتقبلھا ولم نسمع عن مثيلھا فى جميع الديانات منذ نشأة الخلق حتى يومنا ھذا

  .)العدلى بإدخال برئ للسجنمجتمعھم المسيحى يعاقب من يسرق منھم بالسجن  وال يسمح نظامھم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Page 55  
  

  : رسالة الخاتمة ولنقرأ فيھا نواصل دراسة الو

  سورة النساء –) 82 -أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا (

فإن لم يستجيبوا لك  – 49 -قل فأتوا بكتاب من عند هللا ھو أھدى منھما اتبعه إن كنتم صادقين(
ما يتبعون أھواءھم  ومن أضل ممن اتبع ھواه بغير ھدى من هللا إن هللا ال يھدى القوم فاعلم أن

  القصص -)50- الظالمين 

  صدق هللا العظيم

  :التدبر ولنواصل 

عندما تقرأ كتاب هللا سوف تجد بكل سھولة األسباب التى تجعلك تؤمن ان ھذا القرآن العظيم 
  كتاب حق ووحى من هللا تعالى 

  

لغه رجل أمى ال يعرف القراءة والكتابة حتى بلغ اربعين سنة ثم أوحى القرآن ب 
هللا اليه القرآن الكريم عن طريق أمين الوحى المالك جبريل عليه السالم وتكفل 

قد حصل في  - كما ھو عليه اآلن- ترتيب القرآن  وإنهللا بحفظه من أى تحريف 
نزلت اآليات يأمرھم النبي  عھد النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان كتاب الوحي إذا

وكان القرآن  صلى هللا عليه وسلم بوضعھا في مكان معين في سورة معينة،
، وقد عرضه النبي صلى هللا عليه وسلم أيضا محفوظًا في الصدور بھذا الترتيب

عليه السالم عام موته بھذا الترتيب، وقد رواه أصحابه عنه بھذا  جبريل على
غير مجموع في مصحف واحد في عھد الرسول صلى  الترتيب، وقد كان القرآن

أبو  وإنما كان مكتوبًا في العسب واللخاف واألكتاف، ثم جمعه هللا عليه وسلم،
بالقيام بالمھمة فجمع ما كان عند الصحابة  زيد بن ثابت رضي هللا عنه فأمر بكر

مرة أخرى ووزعه  عثمان ورتبه حسبما ھو محفوظ في الصدور، ثم جمعه
فى نسخة واحدة مدققة اشد التدقيق وتم إتالف جميع  رضي هللا عنهمصاحف 

وذلك كله مما تواتر  النسخ المبعثرة وال تزال توجد ھذه التسخة محفوظة تركيا
لدينا من الرواة الثقاة حتى عھدنا الحالى وفى النھاية اقرأو القرآن بأنفسكم وستجد 

  .اتفيه كل اإلعجاز ولن تجد فيه اى تعارض او إختالف

أن ُكتــاب األناجيــل ليســوا مــن تالمــذة المســيح وكاتــب مختلــف  40بينمــا اإلنجيــل الحــالى كتبــه 
المباشرين، بل اقتبسوا من أفكار بولس اإللحادية والوثنية، ونسبوھا إلى المسيح عليه السـالم، وذلـك ألن 
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لقـرن الثالـث، وأول مـن لم تعرف إال فـي أوائـل ا) متى، يوحنا، لوقا، مرقس(األناجيل األربعة المشھورة 
أن ھـذه و، م، ومـن ھنـا ارتفعـت الثقـة عـن ھـذه األناجيـل والكتـب المسـيحية209سـنة  أرينـوس ذكرھـا

األناجيل على مر التاريخ امتدت إليھا يـد التحريـف والتعـديل حتـى ال تكـاد توجـد نسـخة تشـبه األخـرى، 
ــال ــي ق ــد ضــياء األعظم ــة والمســيحية محم ــي اليھودي ــه دراســات ف ــي كتاب ــاب قصــة ف ــالً عــن كت ، نق

م، ثـم تعرضـت بعـد كتابتھـا مـدى قـرنين مـن الزمـان 120 -م 60أقدم الكتابة يرجـع مـا بـين : الحضارة
ألخطاء في النقل، ولعلھا تعرضت أيضًا لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينھا وبين الطائفـة التـي ينتمـي 

  .انتھى. إليھا الناسخ أو أغراضھا

إن لى أمورا كثيرة ((إلنجيل فى فقرات حيث قال سيدنا المسيح القرآن الكريم ذكر فى ا 
وأما متى جاء (( –12:16يوحنا )) ايضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن 

وفى ھذا إشارة للقرآن  13:16يوحنا )) ذاك روح الحق فھو يرشدكم الى جميع الحق 
  هللا عليه وسلم الكريم الرسالة الخاتمة التى نزلت على محمد صلى 

 لنصوص بشكل آخر تماما ال يحتمله المعنىھذه ا أولوتملحوظة ستجد أن القساوسة قد ((
  ))الواضح من النص

اللھم اھد مرتكبي ذلك إلى اإليمان والصالح وھبھم اإلدراك السليم ، إذ ليس فـي إمكـاني  -    
  .واالستغاثةغير الدعاء 

  

يغطى جميع مناحى الحياة وتجد فيه حلول  سنجده قراءة متأنية القرآن الكريمبقراءة و
اما اإلنجيل الحالى ال  –لجميع مشاكل البشرية المعاصرة بل واألجيال القادمة ايا كانت 

  يقوم بھذا الدور بعد الفى عاما من نزوله

مشكلة  –مشكلة ادمان الكحوليات  –فمثال تجد فى القرآن الكريم حلول لمشكلة العنصرية 
ولن تجد مشكلة معاصرة اال وتجد لھا  –مشاكل العالقات الزوجية  –انس النساء العو

  الحل األمثل 

وھذا كما تنبأ سيدنا المسيح عليه السالم كما ذكرنا من قبل بأن ھناك من سيأتى بعده 
  ويمنحكم الحل لكل مشاكلكم
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 لكتابةأو يدفع الكتاب لمن ال يعرف القراءة وا(( ايضا ذكر اإلنجيل فى سفر األشعياء  
فعن اى كتاب يتحدث  – 12:29اشعياء )) ويقول له اقرأ ھذا فيقول ال أعرف الكتابة 
 اإلنجيل وعن أى رسول قال ما أنا بقارئ 

ولكن ھذا ماحدث بالفعل مع الرسول الخاتم محمد صلى هللا عليه وسلم عندما جاءه  
ز وجل وقال له الوحى وبدء نزول القرآن العظيم حيث جاءه الملك المرسل من هللا ع

إقرأ قال ما انا بقارئ وھذا يثبت أن القرآن الكريم كلمة هللا األخيرة لإلنسانية بعد 
 الديانات السابقة

اى شئ تبحث عن اجابة عنه تجد بالقرآن الكريم اجابة تناسب كل عصر وال تتعارض  
مع اى شئ وسيجد فى القرآن جواب لكل جوانب حياة اإلنسان على الصعيد الفردى 

 والعائلى واإلجتماعى

ستجد فى القرآن القانون والنظام وان فيه كل مايحتاج اليه اإلنسان حتى يكون انسان  
 متحضر ذو أخالق رفيعة

 ستجد فى القرآن اإلعجاز العلمى ومواكبته لجميع اإلكتشافات الحديثة 

  

ث أن فى القرآن الكريم آيات معجزات تثبت أنھا صادرة من عليم حكيم خبير وقدير وحي 
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم لم ينسب لنفسه ھذا العلم وھذه الحكمة وأكد تأكيدا 

قاطعا ناضل من أجله الى الممات أن ھذا القرآن العظيم منزل من عند هللا الواحد األحد 
فذلك دليل صارخ بوجود هللا ووحدانيته وعظمته ولننظر الى نزر يسير يسير مما ذكر فى 

 :العظيمآيات القرآن 

  ذكر القصص الحق من أحداث التاريخ فى العصور القديمة  -1

صدق تحدى هللا عزوجل ألقوام واناس بعدم الھداية مطلقا ولم يذكر التاريخ  حدوث  -2
  عكس ذلك ابدا

  التى لم تكن معروفة ذكر كنوز األرض -3

العلم لم  ذكر آيات علمية لم تكشف تفاصيلھا اال بعد قرون طويلة وغيرھا مازال -4
  :يكشف اسرارھا مثل 

 كيفية اإلبصار -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Page 58  
  

-  )َوَجَعْلنَا ٱْلل ْيَل َوٱلن َھاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنآ آيََة ٱْلل ْيِل َوَجَعْلنَآ آَيَة ٱلن َھاِر ُمْبِصَرةً (قال هللا عز وجل  -
  12: إلسراءا

ولذلك فأنت .. إلبصارفإذا ضاع النور ضاع ا.. فكأن الذي يجعل العين تبصر ھو الضوء أو النور
  .وھذه معجزة قرآنية اكتشفھا العلم بعد نزول القرآن.. ال تبصر األشياء في الظالم

 كروية األرض -

ُر الل ْيَل  (و  19: سورة الحجر  )َواَألْرَض َمَدْدَناَھا (  أنظر   َماَواِت َواْألَْرَض ِباْلَحّقِ يَُكّوِ َخلََق الس 
رُ  ْمَس َواْلَقَمَر ُكل  يَْجِري ِألََجٍل ُمَسّمًى َأَال ھَُو اْلَعِزيُز  َعلَى الن َھاِر َويَُكّوِ َر الش  الن َھاَر َعلَى الل ْيِل َوَسخ 

ارُ    5: سورة الزمر  )اْلَغف 

 الليلَ  أن   وبما ، التكويرِ  ھيئةِ  على ُخلقا ، والنھارَ  الليلَ  بأن   ، وتعالى ُسبحانهُ  هللا يصف وھكذا
: [[  كانتْ  إذا إال ، التكويرِ  ھيئة على يكونا أنْ  يمكن فال ، معاً  األرض سطح على جداو ، والنھارَ 
 حقيقة وھذه ، مضيئاً  اآلخر والنصف مظلماً  الكرة نصف يكون بحيث ،]]  كروية نفسھا األرض
 مظلماً  اآلخر والنصف مضيئاً  يكون األرض نصفَ  أن   لنا تذكر ، أخرى قرآنية

 نفس الوقتخلق الليل والنھار ب -

ْمسُ  ال  ((انظر سورة يس   َفلَكٍ  ِفي َوُكل   الن َھارِ  َساِبقُ  الل ْيلُ  َوَال  اْلَقَمرَ  تُْدِركَ  َأنْ  لََھا يَْنبَِغي الش 
  ]36:40[ يَْسبَُحونَ 

أو أن .. أى أنه ينفى كلية أن النھار يسبق الليل" وال الليل سابق النھار: "فعندما يأتى هللا ويقول -
أو منذ . منذ متى ؟ منذ بداية خلق األرض.. حيث إنھما ال يسبق أحدھما اآلخر. ق النھارالليل يسب

فحين خلق .. وال يتأتى ھذا فى عالم األحجام أبدا إال إذا كانت األرض مكورة.. خلق هللا األرض
.. فنصف األرض المواجھة للشمس صار نھارا.. هللا الشمس واألرض أوجد الليل والنھار معا

حركة .ھكذاو،والنھار ليال ..فأصبح الليل نھارا.. ثم دارت األرض.. اآلخر صار ليال والنصف
 الجبال

َحْاِب ُصْنَع ِهللا ال ِذْي َأْتَقَن ُكل  َشْيءٍ ( قال تعالى  -  - ) َوَتَرى اْلِجبَْاَل تَْحَسبَُھْا َجْاِمَدًة َو ِھَي َتُمر  َمر  الس 
 88النمل 

ت في مكانھا ، ولكننا لو ارتفعنا عن األرض بعيدًا عن جاذبيتھا وغالفھا كلنا يعلم أن الجبال ثابتا -
وعندھا سنرى الجبال ) ميل في الساعة100(الجوي فإننا سنرى األرض تدور بسرعة ھائلة 

وكأنھا تسير سير السحاب أي أن حركتھا ليست ذاتية بل مرتبطة بحركة األرض تمامًا كالسحاب 
عه الرياح ، وھذا دليل على حركة األرض ، فمن أخبر محمدًا صلى الذي ال يتحرك بنفسه بل تدف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Page 59  
  

 هللا عليه وأله وسلم بھذا ؟ أليس هللا ؟؟

 السير فى األرض وليس عليھا -

ِبينَ : ( قال تعالى : انظر      11:األنعام -)قُْل ِسيُروْا ِفي األَْرِض ثُم  انظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقبَةُ اْلُمَكّذِ

 لذلك: ويدور معھا نعود إلى اآلية الكريمة ونقول .. وجزء منھا .. متمم لألرض الغالف الجوي 
.. ؟ ألنك في الحقيقة تسير في األرض .. استخدم هللا سبحانه وتعالى لفظ في ولم يستخدم لفظ على 

ولكن هللا سبحانه .. ھذه حقيقة علمية لم يكن يدركھا العالم وقت نزول القرآن .. وليس على األرض 
 الغالف الجوى يعلم أن اإلنسان يسير في.. وھو الخالق يعرف أسرار كونه .. تعالى ھو القائل و
وھكذا نجد دقة التعبير في القرآن في .. ومن ھنا فھو يسير في األرض التي ھي جزء آخر .. ألرضل

 ونجد معجزة القرآن في حرف.. حرف 

  معجزة خلق الجنين فى رحم األم وتطور خلقه  -

ن ِطيٍن  (: ال تعالىق: أنظر  ِكيٍن * َولََقْد َخلَْقنَا ٱِإلْنَساَن ِمن ُسالََلٍة ّمِ ثُم  * ثُم  َجَعْلنَاُه نُطَْفًة ِفي َقَراٍر م 
م  َأنَشْأنَاهُ َخْلقًا آَخَر ًا ثُ َخلَْقنَا ٱلن طَْفَة َعلََقًة َفَخلَْقنَا ٱْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقنَا ٱْلُمْضَغَة ِعظَامًا َفَكَسْوَنا ٱْلِعظَاَم َلْحم

  14-12: المؤمنون -  ) َفتَبَاَرَك ٱلل هُ َأْحَسُن ٱْلَخاِلِقين

وال حتى بعد  ..القرآن لم يشھده أحد من البشر حتى ساعة نزول ھذا  تكوين الجنين في بطن أمه
.. أربعة عشر قرنا منذ القرآن صحة ما ذكره.. ولقد أثبتت أحدث البحوث عن الجنين نزوله بمئات السنين
وامرا لم يتحدث عنه أي .. رغم أن ھذا كان أمرا غيبيا.. في أي تفصيل من التفصيالت.. ولم تختلف عنه

وجاء العلم بعد ذلك .. وحدد أطواره.. بالتفصيل القرآن ومع ذلك فقد ذكره ..القرآن انسان قبل أن يأتي
 ..الن الذي يعلم يقينا ھو هللا وحده.. ھو هللا القرآن إذا فالبد أن قائل.. ليثبت ھذه الحقيقة

 ذكر حقيقة وظيفة الجلد وصفا طبيا دقيقا -

إن الذين كفـروا بآياتنـا سـوف نصـليھم نـاًرا كلمـا نضـجت جلـودھم بـدلناھم جلـوًدا «: قوله تعالى  -
  .56/النساء» غيرھا ليذوقوا العذاب إن هللا كان عزيًزا حكيًما

لعذاب للكافرين، وعب ر عن ھذه االستدامة بالتغيير المستمر اآلية الجليلة تتحدث عن استدامة ا  -
للجلود حتى يظل اإلحساس باأللم فيھا في القمة؛ ألّن الجلد إذا احترق أو نضج فقد اإلحساس 

باأللم وهللا تعالى يريد دوام ھذا اإلحساس، فكان ال بد من تبديل الجلود الناضجة بأخرى جديدة 
إن ھذه الحقيقة لم يكتشفھا : اس باأللم، ويقول الشيخ الشعراويتحمل في أعصابھا قمة اإلحس

 العلم الحديث إال مؤخرا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Page 60  
  

ذكر حقيقة أن السموات واألرض كانتا ملتصقتان ثم تم فصلھما وتكوين الكون الذى نراه اآلن   -
 وھو ما أكده العلم الحديث

َمَواِت َوا: ( انظر - ـا ِمـْن اْلَمـاِء ُكـل  َأَولَْم يََرى ال ِذيَن َكَفُروا َأن  الس  ألَْرَض َكانَتَا َرْتقـًا َفَفتَْقنَاھَُمـا َوَجَعْلنَ
   30األنبياء  –) َشْيٍء َحٍيّ َأَفال يُْؤِمنُوَن 

بدايته عبارة عن سحابة سديمية  لقد توصل علماء الغرب من غير المسلمين أن الكون كان في -
 يين الماليين من النجوم التي تمأل السماءإلى مال دخانية غازية ھائلة متالصقة ثم تحولت بالتدريج

 وھذا من اإلعجاز العلمي للقرآن العظيم

وما ذكرته من إعجاز جزء يسير لذا ادعوكم لقراءة القرآن الكريم وسوف تشعرون بإعجازه من  -
 .أول وھلة 

د عاما  وذكر هللا تعالى فيه أنه تعھد بحفظه وحتى اآلن ال تج 1445وختاما القرآن انزل منذ 
  تغيير حرفا واحدا تم تغييره ولم يتمكن اى من أعداء القرآن على كثرتھم وتوفرالمطابع من

 .كتابا للمسيحية 40حرف واحد فيه فى حين اننا نجد اليوم 

انزل على رسول أمى ال يعرف القراءة والكتابة وتمكن  ن القرآن الذىم ذكرته  ھذا نزر يسير
ثم تم نقله من الصدور الى ا حفظه الى صدور جميع أتباعه من حفظه فى قلبه حفظا تاما ونقل م

  الى يومنا ھذا الصحف ومازال محفوظا 

  :إضافة لما ذكرنا فى بداية الكتيب لبعض المستشرقين فى القرآنأخرى واليك آراء 

أشار الدكتور مارديل المستشرق الفرنسي الذي كلفته الحكومة الفرنسية بترجمة بعض سور القرآن، "((

أما أسلوب القرآن فإنه أسلوب : (ى ما للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد في كتاب غيره وسواه فقالإل

الخالق عز وجل وعال، ذلك أن األسلوب الذي ينطوي عليه كنه الكائن الذي يصدر عنه ھذا األسلوب ال 

ثير سلطانه وسحره، وأن والحق والواقع أن أكثر الكتاب ارتيابًا وشًكا قد خضعوا لتأ. يكون إال إلھيًا

المسيحين المبشرين  طح المعمور لبالغ الحدّ الذي جعلسلطانه على ماليين المسلمين المنتشرين على س

ذلك . يعترفون باإلجماع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيھا أحد المسلمين عن دينه إلى اآلن

كان له األثر العميق في نفس كل سامع . ق متجانسالذي يفيض جزالة في اتساق منس.. أن ھذا األسلوب

تأثير ھذا النثر البديع ] نقل[يفقه اللغة العربية، لذلك كان من الجھد الضائع الذي ال يثمر أن يحاول المرء 

الواقع أن للقرآن أسلوبًا عجيبًا يخالف ما كانت تنھجه العرب من نظم " ..الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى
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تأليفه، والتئام كلماته، ووجوه إيجازه، وجودة مقاطعه، وحسن تدليله، وانسجام قصصه،  ونثر، َفُحسنُ 

وبديع أمثاله، كل ھذا وغيره جعله في أعلى درجات البالغة، وجعل ألسلوبه من القوة ما يمأل القلب 

بًا، وھي مع قد امتاز بسھولة ألفاظه حتى قّل أن تجد فيھا غري.. روعة، ال يمل قارئه وال يخلق بترديده

سھولتھا جزلة عذبة، وألفاظه بعضھا مع بعض متشاكلة منسجمة ال تُِحس  فيھا لفظًا نابيًا عن أخيه، فإذا 

  )الدكتور مارديل المستشرق الفرنسيعن (.  أضفت إلى ذلك سمّو معانيه أدركت بالغته وإعجازه

  
وجد بھا ادنى اختالف مھما صغر رغم أن القرآن الرسالة الوحيدة الباقية والمعجزة الواضحة التى ال ي

  محاولة األلوف من اصحاب الديانات األخرى ايجاد ثغرة واحدة ولم يتمكنوا 

، تناَوَلت موضوعاٍت َشت ى؛ في االعِتقاد، )6200(آيات القرآن نحو ستة آالف ومائتي آية  وختاما عدد
ة واإلحكام، مع روعة البالغة والتشريع، واألخالق، والقصص، وغيرھا، وكل ھا جاَءْت في غاية  الدق 

  .والبيان
 

فق مع  وليس في القرآن معنًى يُعاِرض معنًى، أو حُكم يُناِقض ُحكًما، أو مبدأ َيھِدم مبدأ، أو غَرض ال يت 
: النساء])  َكِثيًراَولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر الل ِه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتَالًفا  ( :إذ يقول آخر، وَصَدَق الحق  جل  وعال

82 .  
  :وعليه فقد أكد هللا تعالى فى رسالته المحكمة مايلى 

إن الدين عند هللا اإلسالم وما إختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءھم العلم بغيا بينھم  (  -
  آل عمران -)91-ومن يكفر بآيات هللا فإن هللا سريع الحساب 

  آل عمران -)85-ن يقبل منه وھو فى اآلخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فل( -

َماَواتِ  ِفي َما لَه   اْلَغِني   ھُوَ  ُسْبَحانَهُ  َولًَدا الل هُ  ات َخذَ  َقالُوا( -  ُسْلطَانٍ  ِمنْ  ِعْنَدُكمْ  ِإنْ  اْألَْرِض  ِفي َوَما الس 
 69- يُْفِلُحوَن  ال   اْلَكِذبَ  الل هِ  َعلَى يَْفتَُرونَ  ال ِذينَ  ِإن   قُلْ  - 68-َتْعلَُمونَ  ال   َما الل هِ  َعلَى َأتَُقولُونَ  ِبَھَذا

ْنيَا ِفي َمتَاعٌ  - ِديدَ  اْلَعَذابَ  نُِذيقُُھمُ  ثُم   َمْرِجُعھُمْ  ِإلَْينَا ثُم   الد  سورة  - )  -70-يَْكفُُروَن  َكانُوا ِبَما الش 
  يونس

دية وتجرد أن العقيدة التى كانت تحكمه والمذھب الذى ھنا  فإن اإلنسان اذا اكتشف بعد تفكره بكل حيا
  ذھب اليه كانت عقيدة يشوبھا الكثير من الفساد وأنه لم يكن يعبد اإلله الحق ولم يكن يتبع التعاليم الحقة

فيجب عليه فورا بال تردد ان يصحح األمر على الفور مھما كانت العقبات قبل ان يداھمه الموت 
والعقيدة الصحيحة للتغلب على كل الصعاب وليكن مـتأكدا ان اإلله الحق الذى آمن ويستعين باإلله الحق 

  .به سوف يكون فى عونه بكل تأكيد
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  اختیار العقیدة األصح باإلتباع فى عصرنا ھذا -12

  والیھودیة) المسیحیة(االختیار بین اإلسالم والنصرانیة 

فضـل اإلنسـان علـى غيـره مـن كثيـر مـن  لقد امتّن هللا تبـارك وتعـالى علينـا بنعمـة العقـل، وبـه
المخلوقات، في اختباٍر من هللا عز وجـل فـي كيفيـة اسـتخدامنا لھـذه النعمـة العظيمـة، فھـل نحسـن اآلن 
استخدامھا وتوظيفھا فيما يرتضيه سبحانه وتعالى، ومـن ثـم الفـوز بثوابـه ونعيمـه، أم نُسـئ اسـتخدامھا ، 

  وجب عقابه وعذابه؟ومن ثم توظيفھا فيما يُسخطه جل وعال ويُ 

 

لذلك، فإننا مسئولون عن ھذه النعمة العظيمة نعمة العقل، التي منحنا هللا تبارك وتعالى إياھا، ھـل أحسـنّا 
استخدامھا وتوظيفھا في التعرف على اإلله الحق واتباعه، وتجّردنا من األھـواء والعصـبيات والحميّـات، 

  أم ال؟

ا وقبل أن نشير إلى كيفية استخدام العقل وتوظيفه فيما يتعلـق وفى ختام رحلتنا العقلية التى قمنا بھ
 توصـلنا مـا سـبق ممـا واليھودية، نلخـص) المسيحية(بموضوعنا، وھو االختيار بين اإلسالم والنصرانية 

  :اليه

  اننا خالل رحلتنا الفكرية توصلنا الى انه يوجد خالق لھذا الكون ومافيه من مخلوقات  -1

  أن يكون واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أن الخالق البد -2

أن خالق الكون لم يتركنا نھبا لحيرة لمعرفته حق المعرفة ومعرفة مطلوباته من خلقنا وانه قد   -3        
واننا علينا أن نعرف ماھى آخر رسالة محققة  ارسل الرسل تلو الرسل برساالت تناسب كل عصر

  نتبعھا وصلت من خالق الكون ل

ن ھـذه ِمـ أن كل إنسان يتبـع دينـاً  انه توجد ما يقرب من عشرة آالف ديانة و وقد توصلت الى -4 
بـه دون رين أن يحـذوا حـذوه باإليمـان األديان العشرة آالف يعتقد ويوقن أن دينه ھـو الحـق وعلـى اآلَخـ

  . رإعمال أدنى تفكير بل مجرد تقليد أعمى واستسالم للعادات الموروثة دون تدب

الرساالت  اخر ننا بإختصار يجب ان ننظر الىاننا لن نحتاج الى دراسة كل ھذه األديان أل -5
  السماوية فقط  وھى اليھودية والمسيحية واإلسالم

أننا ايضا لن نحتاج الى دراسة متعمقة لنعلم اى الرساالت السماوية الواجب اتباعھـا اآلن  بـل  -6
  :كل ماھو مطلوب اآلتى
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أى ھذه الرساالت تحقق بوضوح ما توصلنا له من تعريف  باإلله الخالق وانه واحد احد ان ننظر  -
وتوضح أن هللا خلق الموت والحياة ليبلونا أينا احسن عمال وأن ھناك حياة أخرى بعد الموت تتحقق فيھا 

ل الرسالة العدالة الكاملة وأن ھناك ثواب وعقاب وجنة أو جحيما وأن الحياة األخرى دائمة وخالدة وھ
  تعطى الحلول لجميع المشاكل المعاصرة 

ل إلى قومه ، فكان كل رسول يرسَ  محددة بالزمان والمكان كانتجميع الرساالت السماوية السابقة ان  -
فأى من الرساالت األخيرة ھى آخر ما أرسل من ن المرسلين ھي رسالته بمن يأتي بعده مِ توجماعته وتن

ن ه المنزل مِ كتابُ  فْ ر  حَ ولم يُ  على التوحيد الخالص  ھذه األديان الثالثة باقٍ  أيّ ولنا فى عصرنا ھذا هللا 
   ؟السماء

  :وبالرجوع الى ما توصلنا اليه من قناعات سنجد مايلى 

"  هعزير ابن الل  " :  وقالوا، فسنرى أن اليھود عبدوا العجل  وماذا تدعو اليه إذا نظرنا إلى اليھودية    
،  عظيماً  قوالً  عليھا السالم، وقالوا في مريم  ، وقتلوا األنبياء العيب إلى الذات اإللھية، ونسبوا النقص و

  . ، وحاربوا رسالته إلى اليومعليه السالم وا بقتل المسيح م  وھَ 

ل وأضيف إليھا التلمود وبروتوكوالت حكماء صھيون دِّ ف وبُ ر ِ فقد حُ  " التوراة " ا كتابھم السماويأمّ     
على التسامح  لّ دُ وليس فيھا ما يَ  ، ه المختارألت جميعھا بالعصبية اليھودية وأنھم شعب الل  التي امت

  .  رين إلى ھذا الدينوالمودة والتعاطف ودعوة اآلخَ 

ه ھو المسيح ابن مريم إن الل  :   " فقالوا  عز وجله ا النصرانية فسنرى أن النصارى أشركوا بالل  وأمّ     
 ليثبتوا الثالثة ھم واحدعقيمة ويدخلون فى متاھات  ه ثالث ثالثةإن الل   : فقالوا ھة ثالثةً كما جعلوا اآلل، " 
 .  

غلب عليھا طابع الشرك وإنما أناجيل متعددة يَ  أصالً؛فال نجد له  " اإلنجيل" ا كتابھم السماوي أمّ     
   .ثالثةه أو ثالث ھو الل   هغير بشرية وإن طبيعةً  عليه السالمالمتمثل في جعل طبيعة المسيح 

وكتابھم ايمانا غيبيا دون ان نراه ،  له ه تعالى وحده ال شريكَ يدعو إلى عبادة الل   هفإن : ا اإلسالموأمّ     
، كما ذكر ن الزمان مِ  ن التحريف والتبديل منذ ما يربو على أربعة عشر قرناً السماوي القرآن محفوظ مِ 

  .  لى قيام الساعةإالقرآن أن  هللا سيحفظه من أى تحريف 

ومن ھذه المقارنة نجد بكل وضوح أن رسالة اإلسالم ھى األصح باإلتباع فى ھذا العصر وكل العصور  
ألنھا ھى الخاتمة كما ذكر بكتابھا المرسل القرآن وكما ھو واضح من علوم التاريخ ان رسالة القرآن 

  عام 600وجدت بعد رسالة المسيحية بما يقرب من 

و دين هللا عـز وجـل الـذي أرسـل بـه جميـع أنبيـاءه ورسـله، وإن اختلفـت الشـرائع أن اإلسالم ھ
كالنصرانية واليھودية وغيرھما، فاإلسالم يعني االستسالم والخضوع التام للقلـب والجـوارح   سـبحانه 
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ه بقضـاؤاالتباع ألوامره، واالجتناب لنواھيه، واالحتكـام إلـى شـرعه، والرضـا : وتعالى، والذي يتمثل في
وھـو اإللـه الخـالق مـن العـدم، الواھـب لجميـع !! تبارك وتعـالى، ولـم ال ذلك مع الحب التاّم  ، وكل ....

والذى أعد لعباده الصالحين نعيما فيه ماال عـين رأت  النعم، األحد الصمد الذي ليس له شريك في ألوھيته،
  .ستسالم والخضوع التام له جل وعالولذلك فھو المستحق وحده بالعبادة، واال وال أذن سمعت خالدين فيه

بـالتفكير العقلـى السـليم والنزيـه أن هللا قـد نسـخ  لتم صـت وآمل أن تكونوا أيضا تووھكذا  توصل
  الرساالت السابقة وأن الرسالة الخاتمة الواجبة اإلتباع ھى رسالة القرآن الكريم

  :وھنا نثير سؤال عقلى ختامى يساعد فى حسم واتخاذ القرار الصحيح 

ولـم ،  رسـولنا نشـاھدلـم  نـاأن: أو المسـلمين والنصـارىأمـن اليھـود  نسأل أنفسنا سواء كناحيث 
بـأي شـيء عـرفتم نبـوة موسـى عليـه  سألنا أتبـاع التـوراة ذافإ، ومعجزاتھم وبراھين نبوتھم آياتھم نشاھد

  السالم وصدقه، وأنتم لم تشاھدوا معجزاته وبراھين نبوته؟ 

  .وا آباؤنا أخبرونا بذلكأن يقول: الجواب األول

  ومن أين علمتم صدقھم فيما أخبروكم به؟: قول لھمفأ

أن يقولـوا التـواتر وشـھادات النـاقلين بمعجزاتـه وآياتـه، والبـراھين التـي : وھـو الجوابيكون سف
  .بھا حقّق ذلك عندنا واجاء

  : وبالمثل يكون التساؤل موجًھا ألمة النصارى، وھو

  ه السالم وصدقه، وآمنتم به وأنتم لم تشاھدوا معجزاته وآياته؟ بأي شيء عرفتم المسيح علي

  .الجوابين السابقين نفس: يكون الردّ أيًضاسف

  واذا سئل المسلمون نفس األسئلة سيكون الجواب 

القرآن الكريم عند إكمال نزوله كان محفوظا فى صدور المئات من المسلمين كما أنزل بالتمام والكمال 
ة العربية وعند بدء كتابتة بالصحف تمت كتابته بنفس اللغة التى نزل بھا وتم عرض كل وكان نزوله باللغ

آية على العديد من الحفاظ ومراجعتھا حرفا بحرف فتمت كتابة القرآن الكريم كما نزل على الرسول 
لم وحتى يومنا ھذا مازال محفوظا بالصدور كامال مع وجود الكتاب المكتوب واألمى بالتمام والكمال 

يتمكن أى إنسان على وجه األرض من أن يمس القرآن بأى حرف محرف وحتى لو حدث خطأ مطبعى 
  .وھو نادر الحدوث ألكتشفه اى مسلم عادى مواظب على قراءة القرآن 

  :عنه تعالى هللا قال وأى قارئ للقرآن سيجده متناسقا تمام التناسق كما

  النساء سورة) 82(} َكِثيًرا اْخِتالًَفا ِفيهِ  لََوَجُدواْ  اللّهِ  َغْيرِ  ِعندِ  ِمنْ  انَ ك   َوَلوْ  اْلقُْرآنَ  يَتََدب ُرونَ  َأَفالَ {
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بعد مائة عام من رفع سيدنا  أما رسالة اإلنجيل فإن أقدم مخطوطة تخصه كانت مكتوبة باللغة اليونانية
  عيسى

وتم نقل اإلنجيل كما ذكرت  بينما سيدنا المسيح الذى أنزل عليه اإلنجيل لم يكن يتكلم اليونانية مطلقا
منھم غير  الكتاب األوائلوكاتب نتج من ذلك العديد من األناجيل المختلفة  40المراجع بواسطة 

  معروفين

ومن ھنا تسلل التحريف والتحوير وعند دراسته دراسة واعية دون تحيز ستجد فيه اختالفا كبيرا وكثيرا 
  .وينقض بعضه بعض 

معجزة القيامة من : "يا عن سبب كونه نصرانيا، وستجد جوابه عادةيمكنك أن تسأل مفكرا نصران
إن أساس اعتقاده في العادة ھو أنه حدث قبل حوالي ألفي عام أن مات رجل ثم بعث من ". األموات
 .ھذه ھي المعجزة والمحك الذي تقوم عليه عقيدته، ألن كل ما عدا ذلك يعتمد على ھذه المعجزة. الموت

فإنه سيمد يده إلى رف المكتبة وسيتناول " ماھي معجزتك؟ ولماذا أنت مسلم؟: "الكن لو سألت مسلم
إنھا المحك الذي يقوم عليه .. معجزته من ھناك ويمدھا إليك، فمعجزته ال تزال معنا اليوم، إنھا القرآن

  .إيمانه

بية اما اختالف ومنذ ان نزل القرآن لم يستطيع اى انسان ان يجد إختالفا واحدا صحيحا فى النسخة العر
  الترجمات الى لغات اخرى ال يدخل فى ھذا التحدى

اناجيل معتمدة لدى النصارى  وھى انجيل مرقس  4ولو طبقنا  اآلية على األنجيل فسنجد اوال ھناك 
قة فھذا بحدا ذاته اختالف واليمكن ألى من أتباع بوانجيل لوقا وانجيل متى وانجيل يوحنا غير متطا

  أن يؤكد ان أنجيله ھو المرسل من هللا  األناجيل األربعة

وسوف نقدم مثال واحد من اإلختالفات الموجودة وھى اختالفات فى غاية الخطورة واألھمية وعلى 
القارئ بعدھا ان يتوسع فى البحث بنفسه وسينتھى الى نفس النتيجة أنه ال يمكن إعتبار األناجيل 

تصمد امام قوة تواتر وصحة القرآن الكريم وانه بالفعل الموجودة ھى التى ارسلت من هللا وال يمكن ان 
  الرسالة الخاتمة والتى ال تشوبھا شائبة 

  :من واقع األاناجيل الربعةالمثال  وھذ ھو

إجلس مع نفسك واقرأ أي : واآلن دعوني أخاطب قلب وعقل كل من يعتقد أن اإلنجيل لم يحّرف وأقول
وسوف تالحظ الكم . بل اقرا ھذه القصة من األناجيل األربعة معاً  قصة تريدھا ولكن ال تقرأ إنجيًال واحداً 

الھائل للتغيير والتحريف والحذف واإلضافة عن قصد أو غير قصد، وسوف أعطيك مثاًال واحدًا أعتبره 
 .من أھم األمثلة
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يل إنج –إنجيل مرقس : طبعًا لدينا اليوم أربعة أناجيل معترف بھا من قبل المسيحيين بشكل عام وھي
وطبعًا ھذه األناجيل األربعة لم تذكر إطالقًا أي اسم من ھذه األسماء .. إنجيل لوقا –إنجيل يوحنا  –متى 

فكتاب األناجيل مجھولون، على عكس القرآن حيث نعلم كتبة الوحي ) مرقس، متى، يوحنا، لوقا(األربعة 
  ...يومنا ھذا ونعلم كيف وصلنا القرآن بالتواتر من سيدنا رسول هللا مباشرة وحتى

ھناك حقيقة أو وصية يذكرھا المسيح في أحد األناجيل وھي كما يقول أھم وصية على اإلطالق، حيث 
    :يقول المسيح في إنجيل مرقس

الكتبة و سمعھم یتحاورون فلما راى انھ اجابھم حسنا سالھ ایة وصیة ھي اول فجاء واحد من   28: 12
 الكل

  فاجابھ یسوع ان اول كل الوصایا ھي اسمع یا إسرائیل الرب الھنا رب واحد  29: 12

و تحب الرب الھك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك و من كل قدرتك ھذه ھي   30: 12
  الوصیة االولى

  و ثانیة مثلھا ھي تحب قریبك كنفسك لیس وصیة أخرى أعظم من ھاتین  31: 12

  علم بالحق قلت النھ هللا واحد و لیس آخر سواهفقال لھ الكاتب جیدا یا م  32: 12

و محبتھ من كل القلب و من كل الفھم و من كل النفس و من كل القدرة و محبة القریب كالنفس   33: 12
  المحرقات و الذبائح ھي افضل من جمیع

فلما راه یسوع انھ اجاب بعقل قال لھ لست بعیدا عن ملكوت هللا و لم یجسر احد بعد ذلك ان   34: 12
  یسالھ

  ].من إنجیل مرقس 12األصحاح [ 

ظ في ھذا اإلنجيل حقيقة صارخة تؤكد أن هللا واحد وليس ثالثة، وھذا الكالم على لسان السيد نالح
ب  ِإلھُنَا َرب  َواِحدٌ (المسيح الذي يؤكد أن أھم وصية بقوله  فيھا اعتراف بأن هللا ) إلھنا(وتأمل كلمة ) الر 

فھاتين أھم وصيتين كما يقول . ناھو إله المسيح، وھو رب واحد، فيجب علينا أن نحبه وأن نحب أقرباء
  .المسيح

إن الذي يقرأ ھذا اإلنجيل ويقرأ ھذه الوصية التي يعتبرھا المسيح األھم على اإلطالق، يتوقع أن يجد 
 ھذه الوصية في األناجيل البقية، ولكن ماذا حدث؟ الحقيقة أن ھذه الفقرة تم تعديلھا في إنجيل متى ألن

 تغييرھاوتناقض عقيدة التثليث لذلك تم !! ھذه العبارة ھي عبارة التوحيدانتبه أن  قد الكاتب قد يكون
  :لتصبح كما يلي

 اما الفریسیون فلما سمعوا انھ ابكم الصدوقیین اجتمعوا معا 34: 22مت 

 و سالھ واحد منھم و ھو ناموسي لیجربھ قائال 35: 22مت 

  یا معلم ایة وصیة ھي العظمى في الناموس 36: 22مت 

  فقال لھ یسوع تحب الرب الھك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك 37: 22مت 

  ھذه ھي الوصیة االولى و العظمى 38: 22مت 
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  تحب قریبك كنفسك و الثانیة مثلھا 39: 22مت 

  بھاتین الوصیتین یتعلق الناموس كلھ و االنبیاء 40: 22مت 

  و فیما كان الفریسیون مجتمعین سالھم یسوع 41: 22مت 

  قائال ماذا تظنون في المسیح ابن من ھو قالوا لھ ابن داود 42: 22مت 

  قال لھم فكیف یدعوه داود بالروح ربا قائال 43: 22مت 

  قال الرب لربي اجلس عن یمیني حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك 44: 22ت م

  فان كان داود یدعوه ربا فكیف یكون ابنھ 45: 22مت 

  فلم یستطع احد ان یجیبھ بكلمة و من ذلك الیوم لم یجسر احد ان یسالھ بتة 46: 22مت 

  ].22إنجیل متى، األصحاح [ 

ب  ِإلھُنَا َرب  َواِحدٌ (النص وحذف عبارة  تغييرتأملوا معي كيف تم  ، )ُهللا َواِحدٌ (بارة وحذفت ع) الر 
ب  ِإلَھكَ (ووضعت مكانھا عبارة  ألن ھذا ) الرب إلھنا(ألن الكاتب انتبه أنه ال يمكن للمسيح أن يقول ) الر 

  !اعتراف منه بأن هللا ربه وأنه مخلوق

لم يعجب كاتب إنجيل لوقا فأعطاه صياغة جديدة واختصر الوصيتين بوصية  أيضا ولكن ھذا النص
  :واحدة

 إذا ناموسي قام یجربھ قائال یا معلم ماذا اعمل الرث الحیاة االبدیةو   25: 10

  فقال لھ ما ھو مكتوب في الناموس كیف تقرا 26: 10

  كل فكرك و قریبك مثل نفسكفأجاب و قال تحب الرب الھك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل قدرتك و من  27: 10

  فقال لھ بالصواب اجبت افعل ھذا فتحیا 28: 10

  ].10إنجیل لوقا األصحاح [ 

صية ويمألھا بالمحبة بعيدًا عن أي ذكر   وأخيرًا يأتي كاتب إنجيل يوحنا ليقوم بتغيير شامل لھذه الو
  :فلم تعد محبة هللا ذات أھمية، ولذلك يقول!! تعالى أو محبته

 ھذه ھي وصیتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم 12: 15

  لیس الحد حب أعظم من ھذا ان یضع احد نفسھ الجل احبائھ 13: 15

  انتم احبائي ان فعلتم ما اوصیكم بھ 14: 15

بكل ما سمعتھ من ال أعود اسمیكم عبیدا الن العبد ال یعلم ما یعمل سیده لكني قد سمیتكم احباء ألني اعلمتكم  15: 15
  ابي

لیس انتم اخترتموني بل أنا اخترتكم و اقمتكم لتذھبوا و تاتوا بثمر و یدوم ثمركم لكي یعطیكم االب كل ما طلبتم  16: 15
  باسمي

  بھذا اوصیكم حتى تحبوا بعضكم بعضا 17: 15
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  ].15إنجیل یوحنا األصحاح [ 

ص من وھنا الكاتب يتخل)... تُِحب وا بَْعُضُكْم بَْعًضا(وصية المحبة لتصبح ھكذا  تغيرتوتأملوا معي كيف 
طبعًا ھذه الوصية ال نجدھا في نفس المكان من األناجيل األربعة، بل في كل مرة .. أي ذكر   تعالى

  :ھكذا.. نجدھا في مكان مختلف

بُّ إِلُھَنا َربٌّ َواِحدٌ ( -   ].12إنجیل مرقس، األصحاح ) [ الرَّ

بَّ إِلَھكَ ( -   ].22إنجیل متى، األصحاح ) [ُتِحبُّ الرَّ

بَّ إِلَھكَ ُتِحبُّ ال( -   ].10إنجیل لوقا، األصحاح ) [رَّ

  ].15إنجیل یوحنا، األصحاح ) [ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا( -

واذا عرضت ھذه التعارضات فى األناجيل األربعة على القساوسة قالو ليس ھناك تعارض بل تكامل  
واضح وضوح الشمس وان  التعارضأرى من ناحيتى  .فھل توافقھم على ذلك الرأى ايھا القارئ الكريم

  ھذه األناجيل كتبت بمعرفة من كتبھا دون أن ينظر فى تكامل او غيره وال مجال أصال للتكامل فى األمر 

اقوى وأدق ما تكون فى رسالة  ورسالتھم لذا فإن مبدأ التواتر وشھادات الناقلين لمعجزات الرسل وآياتھم
نشھد للقرآن نحن وسالم الخاتم الباقية إلسول االقرآن األخيرة كما أن القرآن نفسه ھو معجزة ر

كما انه ال توجد ،وحتى الذين قرأو ترجماته الى لغات اخرى احسو بإعجازه وتمكن من قلوبھم  باإلعجاز
معارضة من الديانة اليھودية أو النصرانية فى امكانية ارسال هللا رسالة اخرى وھكذا جاءت رسالة 

  ون خاتمة الرساالت والرسلاألسالم التى قدرھا هللا ان تك

أن كل أتباع الرسائل السماوية المرسلة قبل األسالم يعلمون جيدا ان ھناك رساالت عديدة ارسلت 
ھو الذي أرسل األنبياء  عز وجل هإذا كان الل  ألقوام قبلھم فلماذا ال يمكن ان ترسل رسالة بعد رسالتھم 

ال يحدث األمر   ِلَم ف   ينتھي برسالة أخيه التالي من األنبياء وزمناً  د لكل واحد منھم قوماً د  والمرسلين وحَ 
  نفسه مع اليھود والنصارى وتسرى عليھم نفس القاعدة ؟ 

ُسوُل ِبَمٓا ُأنِزَل ِإَلۡيِه {فى حين اننا نرى فى كتاب المسلمين اآليات بِّهِۦ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَنۚ ُكل  َءاَمَن َءاَمَن ٱلر  ِمن ر 
 ٓ ُق بَۡيَن َأَحدٖ ِبٱلل ِه َوَملَٰ ُسِلِهۦۚ َوَقالُوْا  ِئَكِتهِۦ َوُكتُِبهِۦ َوُرُسِلهِۦ َال نَُفّرِ ن ر  َسِمۡعنَا َوَأطَۡعنَۖا ُغۡفَرانََك َرب نَا َوِإَلۡيَك ّمِ
  .البقرة  285}ٱۡلَمِصير

عو الى جميل وأمور تداليھود اآلن  فيھا بعض الكالم الان اإلنجيل شريعة المسيحيين والتوراة شريعة 
وعدم تقديس هللا حق وجعل ابن له الخير ولكن دخل فيھا ما أدى الى بطالنھا من حيث الشرك با  

تقديسه وإدخال أمور من الخيال لم تقع ولم تحدث ومنھا صلب سيدنا المسيح وبالتالى كان يجب ارسال 
ھا كانت الرسالة الخاتمة فقد شريعة جديدة نقية لذا كانت الرسالة الخاتمة رسالة القرآن الكريم وحيث ان

  . ذكر هللا فيھا انه قرر أن يحفظھا بنفسه حيث فشل البشر قديما فى الحفاظ على رساالته كما أنزلت
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لذا ال يمكن اإلعتداد اآلن بالتوراة واإلنجيل مھما كان فيھا من أمور خيرة فإن البناء الجميل المتناھى فى 
  ى الجمال سيقع حتما طالما أن اساسه واھ

  انـزل وجـل عـز اهللا و عیسـى سـیدنا بعـد انبیـاء هنـاك سـیكون انـه اكـد االنجیل ان
 ملیــار مــن ركثــا بــه مــنوا العــالم كــل فــى یتلــى نــارآق االنجیــل نــزول مــن عــام ٦٠٠ بعــد

 جاء ما تاما نقضا وینقض  محرف الحالى االنجیل ان بجالء یوضحو  البشر من ونصف
  ادم سیدنا خطیئة وتوارث والصلیب والصلب لوثالثا وینقض عیسى سیدنا الوهیة من به

 لـم الكـون قلخا اهللا غیر عند من كان ان القرأن نزول من عاما ١٤٥٠ اكثر بعد فلماذا
 بمـا یـؤمن من لكل وتكفیره ذكر ما خطورة رغم یذكره ما القرآن على ینكر اخر نبیا یرسل

  الحالى باالنجیل كورذم هو
الذي جاء داعيًا إلى اإلسالم، ھو رسـول  عليه الصالة والسالممحمًدا إًذا يلزمنا جميعا اإليمان بأن 

أضـعاف وآياتـه وبـراھين نبوتـه  محمـد الرسـول هللا حقًّا وصدًقا، ألن من المعلوم أن الناقلين لمعجـزات 
الرسالة اليھودية او المسيحية  بكثير، وألن هللا عـز وجـل جمـع لـه  بـين نـوعّي أضعاف الذين نقلوا عن 

ـا شـيئًا إال وأعطـى خـاتم أنبيـاالمعج عليـه ورسـله محمـًدا  ؤهزات، المعنوية والحسيّة، فما أعطـى هللا نبيًّ
ما ھو أكثر منه، ال سيما وأن الرسالة التي قد جاء بھا النبي محمد ھـي الرسـالة العالميـة  الصالة والسالم

  .الخاتمة

ـا، ومـن ثـم اإليمـان بمحمـد ولما أشرنا، فإنه ال يسع المرء سوى اختيار اإلسـالم وقبولـه د عليـه ينً
، نبـي اإلسـالم، ورسـالته العالميـة الخاتمـة، واإليمـان بالكتـاب الـذي أنزلـه هللا تبـارك  الصالة والسـالم

  .وتعالى عليه، أال وھو القرآن الكريم، المحفوظ من اإلله الخالق العظيم، رّب العالمين

 وأن الكـون وخـالق خالقنـا الصـمد األحد العظيم با  نؤمن ان ھدفھا اإلسالمية وختاما فإن العقيدة
 وان اليـه امورنـا كـل نسـلم وأن شـعورنا بـؤرة فى هللا يكون وأن وقت كل فى وقدرته عظمته نستحضر
 جـاء مـا كـل نتبع وان عنه نھى ما ونتجنب اوامره تنفيذ نلتزم وأن أمر كل وبيده  شئ كل مالك بأنه نوقن
    الدارين سعادة ننال ويجعلنا واألخرة الدنيا فى احوالنا صالح على مليع يذوال الينا المرسل كتابه فى

،  الصـالة إقـام و هللا رسول محمداً  وأن،  هللا إال إله ال أن شھادة( خمس على اإلسالم أركان جاءت وقد
 األسالمية العقيدة ھدف تحقيق فى لتساعدنا)  رمضان وصوم والحج الزكاة وإيتاء

ا َوَجـْدنَا  :ألخيرة قال هللا فى رسالته ا ـِذيٍر ِإال  َقـاَل ُمْتَرفُوَھـا ِإنـ  ـٍة ِمـْن نَ َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِفـي َقْريَ
ٍة َوِإن ا َعلَى آثَاِرِھْم ُمْقتَدُوَن  ا َوَجْدتُْم َعلَْيِه آبَا] 43:23[آبَاَءنَا َعلَى أُم  ا َقاَل َأَولَْو ِجْئتُُكْم ِبَأْھَدى ِمم  َءُكْم َقالُوا ِإنـ 

ِبيَن ] 43:24[ِبَما أُْرِسْلتُْم ِبِه َكاِفُروَن    ]43:25[َفاْنتََقْمنَا ِمْنھُْم َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقبَةُ اْلُمَكذِّ
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  مرحلة اشھاراإلقتناع بالعقیدة الواجب اتباعھا -13  

  : مرحلة القناعة

تناع الى أن الرساالت السابقة قد وبعد ان توصلت وآمل ان تكونوا أیضا توصلتم بإق
وأن العقیدة الصحیحة المرسلة من  ولم تعد مقبولة من هللا عفى علیھا الزمن

اإلسالم  وتأكدنا من انھا تؤكد وجود  وشریعةالخالق والخاتمة ھى رسالة القرآن 
خالق واحد احد وتؤكد وجود الحیاة األخرى ووجود الثواب والعقاب والجنة والنار 

  .د الدائم فیھا سواء بالجنة او الناروالخلو

أن ال تزر وازرة وزر أخرى وأن البشریة خلقت من أجل أن تمتحن لكى  تؤكدو
ھنا  فنبدأ بال توان أو تأخیر الى إعالن اإلسالم بشھادة . یرى هللا أینا أحسن عمال 

ى تتوافق أن ال إلھ اال هللا وأن محمد رسول هللا ثم نواصل التبحر فى ھذه الدیانة الت
بدراستھا الدراسة الواجبة واتباع ما تدعو الیھ بكل حقائق  مع ما قد توصلنا الیھ من

  صرامة 

  مرحلة التردد

ان كل الخلق بالفطرة مؤمنون بأن هللا ھو الرب، والذي جعلھم یغفلون عن ھذه 
ك شھواتھم في  الفطرة مؤثرات البیئة المحیطة بھم وتربیة األبوین باإلضافة الى تحرُّ

 نطاق االختیار
 یؤدي أن ونأمل ، الناس كل الناس رائد ھو الحقیقة عن البحث یكون أن ولكن یجب

  واالعتقادات للمواقف واعیة مراجعة إلى الذات مع الصدق
أن على الغافل أن یرجع عن غفلتھ فیتذكر، وأن یرجع المقلد آلبائھ عن التقلید، ویقتنع  لذا

ً { :اقتناعاً، مصداقاً لقولھ الحق } ...ال یجزى والد عن ولده وال مولود ھو جاز عن والده شیئا
33: لقمان  

أما الشيء الذي سیكلفھ َمشقَّة فھو . ألن اإلنسان إنما ینفذ دائماً الموجود في بؤرة شعوره
.ویبعده عن بؤرة شعوره یحاول أن یتناساه ویغفل عنھ  

 
ذلك فھو یحاول أن یبعد عنھ وینساه، وألن البعض قد یتصور أن في التكلیف اإلِیماني مشقة، ل

 وكذلك یحاول ھذا البعض أن ینأى بنفسھ عن ھذه التكالیف
اإلسالم بعد قناعتھم األولیة باألدلة المادیة  ةلذا كثیر من الناس یترددون فى الدخول الى عقید

قناعتھم و الذى لم یلد ولم یولدوالعقلیة والفطریة التى تثبت وجود اإللھ الواحد األحد الصمد 
  .بدالئل إعجاز القرآن الكریم وأنھ الرسالة الخاتمة المرسلة من اإللھ 
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  :ھنا سنجد الناس عند ھذه المرحلة أنواع یتنازعھم أمور شتى  

أوإعتقادھم أن ما لديھم من حضارة متقدمة وعلوم حديثة نافعة دليل  ت عليه ألفة دينهغلبَ  شخص  
ل إھتماماتھم وأيضا يعتقد أنه مادام سعيدا فى حياته على صحة شريعتھم رغم أن الدين  فى ذي

  فإن عقيدته صحيحة دون أن يكلف نفسه عمل التمحيص الواجب 

  اذا غير عقيدته  ستضيع منهيتمتع بھا حيث  سوف يفقد مصالحا وسلطة زمنية  وآخر  

ظل يأخذ فضل أن يعيش مع النعمة التى ھو فيھا بدال من ان يعيش مع المنعم ويريد أن ي وآخر  
 ويتنعم دون أن يعطى او ان يحسن كما احسن هللا اليه وأن يشكره على ما انعم بحسن عبادته

 اجماال واحواله طيبة اعمال ويعمل طيبا االنسان كون يعنى ال ويجب أن ينتبه الى أنه وطاعته
 ولن واحد هال لھا اآلخرة الن باالخرة السعيدة الحياة ضمن انه كله ذلك يعنى ال حسنا سيرا تسير
  سبيله وفى الحق باالله ايمانه أساسه بالدنيا وكان عمله الحق االله لمن عرف اال تعطى

ال يريد ان يغير نمط حياته الذى تعود عليه وال أن يجلب له عدوات بسبب تغيير عقيدته  وآخر  
مر والنواھى وال يريد أن يرھق نفسه بأداء شعائر العقيدة الجديدة وأن يبذل مجھودا لتنفيذ األوا

  األھواء  ويترك عبادةكما يأمره اإللھية وأن يعبد هللا 

وأخيرا نوع لديه اصرار على التمسك بما إعتاد عليه ويرفض أى منطق عقالنى يعارض   
شخص متمسك تمام التمسك أن رغباته وأھواؤه بما يعنى تغييب العقل وعدم استخدامه فتجد مثال 

قرآن مھتديا بالتوراة واإلنجيل حتى ولو عرضت عليه الف سيدنا محمد رسول األسالم الف ال
  دليل على خطأه فى ھذا اإلعتقاد يصر على إعتقاده 

  وھناك اسباب اخرى اجتماعية ونفسية مثل  

  العالقة مع األھل واألقارب واحتمال عدم تقبلھم التغيير وحدوث نفور وعداوة منھم -1 

تقبل المحيط لذلك الزى واحتمال الطرد من العمل أمر اإلسالم  بلبس الحجاب للمرأة وعدم  -2 
  أو المدرسة او الجامعة  

ممارسة شعائر اإلسالم ھناك من يؤمن باإلله الواحد وينطق الشھادة ولكنه يتباطأ حتى يبدأ ب -3 
  توفر من يعلمه ويحثه بحجة عدم 

غير ملتزمين بأوامر  المقبل على اإلسالم قد يتردد لمشاھدته لكثير من المسلمين بحكم المولد -4 
دينھم رغم تميزھم باللغة العربية التى ھى لغة القرآن ولكن يجب أن يعى أن اإلٌسالم بحكم الميالد 

  شئ واإليمان الحقيقى شئ أخر
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وكل ھذه العقبات عالجھا سھل طالما عرف طريق الحق فيجب المسارعة بالدخول اليه قبل أن  
لقرار الصائب ويعزم النية ألنه لو وضع حسن الخاتمة يخطفه الموت فى اى لحظة دون ان يتخذ ا

فى كفة وكل ماذكرناه من صعوبات يتصورھا فى كفة اخرى سيجد ھذه الصعوبات ال وزن لھا 
وء الخاتمة  وال يملك اال أن يتبع الحقائق الدامغة مھما كانت الصعوبات فھى ايا كانت ال تقارن بس

الحق فال شك ان اإلله الحق سيقبل عليه بالعون والتوفيق  من اقبل على اإللهوان يكون متأكدا أن 
والتيسييرولو وضع فى ذھنه معية خالق الكون له ووعده بالنصر لوجد الخير العميم يحيط به من 

  كل جانب مھما احاطت به من شدائد  

  وأختم ھذه الرسالة بھذا النداء اإللھى لكل البشر

  نداء الھى وآیات قرآنیة ھادیة -14  

  ي  ھِ ـداء إلَ ـن

  تعالى یقول هللاإلى جمیع بني آدم خاصة أھل الكتاب من الیھود والنصارى 

الذین یتبعون الرسول النبى األمى الذى یجدونھ مكتوبا عندھم فى التوراة واإلنجیل یأمرھم (
بالمعروف وینھاھم عن المنكر ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث ویضع عنھم إصرھم 

التى كانت علیھم فالذین آمنوا بھ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معھ واألغالل 
ِ إِلَۡیُكۡم َجِمیًعا 157-) أولئك ھم المفلحون َھا ٱلنَّاُس إِنِّي َرُسوُل ٱ َّ ٓأَیُّ ِت  قُۡل یَٰ َوٰ َمٰ ٱلَِّذي لَھُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ

َو یُۡحيِۦ َویُِمی ھَ إِالَّ ھُ ِ ٔ َ تۖ  ف  َوٱۡألَۡرِضۖ َالٓ إِلَٰ تِھِۦ  اِمنُوْا بِٱ َّ ِ َوَكلَِمٰ يِّ ٱلَِّذي یُۡؤِمُن بِٱ َّ َوَرُسولِِھ ٱلنَّبِيِّ ٱۡألُمِّ
وهُ لََعلَُّكۡم تَۡھتَُدون   .األعراف ) 158(}َوٱتَّبِعُ

قل یاأھل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد اال هللا وال نشرك بھ شیئا وال (( 
 –آل عمران )) عضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولو فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون یتخذ ب

64  

  :آیات من القرآن الكریم تنیر وتعین على المضى قدما الى نیل الھدایة التامة

  )1( :فاتحة الرسالة الخاتمة

اياك ) 4( يوم الدينمالك ) 3( الرحمن الرحيم) 2( الحمد   رب العالمين )1(بسم هللا الرحمن الرحيم 
صراط الذين أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم ) 6( اھدنا الصراط المستقيم) 5( نعبد وإياك نستعين

  –سورة الفاتحة  -  ) 7( وال الضالين

  )112(سورة اإلخالص  :بيان صفات اإلله الحق الذى يجب أن يعبد
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

      )112-4( ولم له كفوا أحد) 112-3(ولم يولد  لم يلد) 112-2( هللا الصمد) 112-1( قل ھو هللا أحد

 )2(سورة البقرة  :األدلة العقلية على وجود هللا

  بسم هللا الرحمن الرحيم

إن فى خلق السموات واألرض واختالف الليل والنھار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس 
األرض بعد موتھا وبث فيھا من كل دابة وتصريف الرياح  وماأنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به

    )2-164( والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون

 )19(سورة مريم :وحدانية هللا

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ْحَمنُ  ات َخذَ  َوَقالُوا َماَواتُ  تََكادُ  ]19:89[ ِإدًّا َشْيئًا ِجْئتُمْ  لََقدْ  ]19:88[ َولًَدا الر   َوتَْنَشق   ِمْنهُ  َيتََفط ْرنَ  الس 
ْحَمنِ  َدَعْوا َأنْ  ]19:90[ َھّدًا اْلِجبَالُ  َوَتِخر   اْألَْرضُ  ْحَمنِ  َيْنبَِغي َوَما ]19:91[ َولًَدا ِللر   َولًَدا يَت ِخذَ  َأنْ  ِللر 

َماَواتِ  ِفي َمنْ  ُكل   ِإنْ  ]19:92[ ْحَمنِ ال آِتي ِإال   َواْألَْرِض  الس  ُھمْ  َأْحَصاھُمْ  لََقدْ  ]19:93[ َعْبًدا ر   َعدًّا َوَعد 
  ]19:95[ َفْرًدا اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  آِتيهِ  َوُكل ھُمْ  ]19:94[

  بسم هللا الرحمن الرحيم)    21(سورة األنبياء 

نُ  َوَقالُوْا ٱت َخذَ  ۡحَمٰ ۡكَرُمونَ   ٱلر  نَهُۥۚ بَۡل ِعبَاٞد م  -27(َال يَۡسِبُقونَهُۥ ِبٱۡلَقۡوِل َوھُم ِبَأۡمِرهِۦ يَۡعَملُونَ 2)1-(26  َولَٗدۗا ُسۡبَحٰ
ۡن َخۡشَيِتهِۦ ُمۡشِفُقونَ    )21 21))- يَۡعلَُم َما َبۡيَن َأۡيِديِھۡم َوَما َخۡلَفھُۡم َوَال َيۡشَفُعوَن ِإال  ِلَمِن ٱۡرَتَضٰى َوھُم ّمِ

ن (28  ٞه ّمِ ِلِمينَ ۞َوَمن يَقُۡل ِمۡنھُۡم ِإنِّٓي ِإلَٰ ِلَك َنۡجِزي ٱلظ ٰ ِلَك نَۡجِزيِه َجَھن َمۚ َكَذٰ   21))-(29 ُدوِنهِۦ َفَذٰ

  بسم هللا الرحمن الرحيم)   23(سورة المؤمنون 

 ال آخر إلًھا هللا مع يدع ومن -  ]23:116[ الكريم العرش رب ھو إال إله ال الحق الملك هللا فتعالى
     ]23:117[ الكافرون يفلح ال إنه ربه عند حسابه فإنما به له برھان

  )19(سورة مريم :   توضيح نشأة سيدنا عيسى عليه السالم

  بسم هللا الرحمن الرحيم

َفات َخَذْت ِمْن دُوِنِھْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلنَا  )6:119(َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْريََم ِإِذ اْنَتبََذْت ِمْن َأْھِلَھا َمَكانًا َشْرِقيًّا  
َل لََھا َبَشًرا َسِويًّا ِإلَْيھَ  ْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت تَِقيًّا )7:119(ا ُروَحنَا َفتََمث  َقاَل ِإن َما ) 18:19(َقالَْت ِإنِّي َأُعوُذ ِبالر 

بََشٌر َولَْم َأُك بَِغيًّا  َقالَْت َأن ى يَُكوُن ِلي ُغَالٌم َولَْم يَْمَسْسِني) 19:19(َأنَا َرُسوُل َربِِّك ِألََھَب َلِك ُغَالًما َزِكيًّا 
 )21:19(ا َقاَل َكَذِلِك َقاَل َرب ِك ُھَو َعلَي  َھيٌِّن َوِلنَْجَعلَهُ آَيًَة ِللن اِس َوَرْحَمًة ِمن ا َوَكاَن َأْمًرا َمْقِضيًّ ) 20:19(
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لَى ِجْذِع الن ْخلَِة َقالَْت يَا لَْيتَِني ِمت  َقْبَل َھَذا َفَأَجاَءَھا اْلَمَخاُض إِ ) 22:19(َفَحَملَْتهُ َفاْنَتبََذْت ِبِه َمَكاًنا َقِصيًّا 
ي ِإلَْيِك ) 24:19(َفنَاَداَھا ِمْن َتْحِتَھا َأال  تَْحَزِني َقْد َجَعَل َرب ِك َتْحتَِك َسِريًّا ) 23:19(َوُكْنُت َنْسيًا َمْنِسيًّا  َوُھّزِ

ا تََرِين  ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا ) 25:19(َجِنيًّا ِبِجْذِع الن ْخلَِة تَُساِقْط َعلَْيِك ُرطَبًا  ي َعْينًا َفِإم  َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقّرِ
ْحَمِن َصْوًما َفلَْن ُأَكلَِّم اْليَْوَم ِإْنِسيًّا  َفَأتَْت ِبِه َقْوَمَھا تَْحِملُهُ َقالُوا يَا َمْريَُم َلَقْد ) 26:19(َفقُوِلي ِإنِّي نََذْرُت ِللر 

ِك َبِغيًّا ) 27:19(َشْيئًا َفِريًّا  ِجْئتِ  َفَأَشاَرْت ) 28:19(َيا ُأْخَت َھاُروَن َما َكاَن َأبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُم 
َجَعلَِني َنِبيًّا َقاَل ِإنِّي َعْبُد الل ِه َآتَاِنَي اْلِكتَاَب وَ ) 29:19(ِإلَْيِه َقالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن ِفي اْلَمْھِد َصِبيًّا 

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا   َوَجَعلَِني ُمبَاَرًكا َأْيَن َما ُكْنتُ ) 30:19( َالِة َوالز  ا ِبَواِلَدِتي ) 31:19(َوَأْوَصاِني ِبالص  َوَبّرً
َالُم َعلَي  يَْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم َأُموتُ ) 32:19(َولَْم يَْجَعْلِني َجب اًرا َشِقيًّا  َذِلَك )  33:19(َوَيْوَم أُْبَعُث َحيًّا  َوالس 

َما َكاَن ِلل ِه َأْن َيت ِخَذ ِمْن َولٍَد ُسْبَحانَهُ ِإَذا َقَضى ) 34:19(عيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اْلَحّقِ ال ِذي ِفيِه يَْمتَُروَن 
  )6:319(ي َوَرب ُكْم َفاْعبُدُوهُ َھَذا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيمٌ َوِإن  الل َه َربِّ ) 35:19(َأْمًرا َفِإن َما يَُقوُل لَهُ ُكْن َفَيُكوُن 

  

  )2(سورة البقرة    :توضيح عظمة هللا جل جالله 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

هللا ال إله اال ھو الحى القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما فى السموات وما فى األرض من ذا الذى يشفع 
يديھم وما خلفھم وال يحيطون بشئ من علمه إال بما شاء  وسع كرسيه عنده إال بإذنه يعلم مابين أ

ال إكراه فى الدين قد تبين الرشد من ) 2-255( السماوات واألرض وال يؤده حفظھما وھو العلى العظيم 
2-( الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با  فقد إستمسك بالعروة الوثقى ال إنفصام لھا وهللا سميع عليم

 ولى الذين آمنوا يخرجھم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤھم الطاغوت يخرجونھم هللا )256
     )2-257( من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار ھم فيھا خالدون

  بسم هللا الرحمن الرحيم)   25(سورة الشعراء 

 ولم واألرض السماوات ملك له الذي )25-1   (نذيًرا للعالمين ليكون عبده على الفرقان نزل الذي تبارك
   )25-2(تقديًرا فقدره شيء كل وخلق الملك في شريك له يكن ولم ولًدا يتخذ

  )2(سورة البقرة   :أركان اإليمان وسماحة العقيدة 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ق بين أحد من آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن با  ومالئكته وكتبه ورسله ال نفر 
ال يكلف هللا نفسا اال وسعھا لھا ما ) 2- 285( رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير

كسبت وعليھا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على الذين من قبلنا ربنا وال تحملنا ماال طاقة لنا به واعف 

     )2-286( القوم الكافرين
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  )3(سورة آل عمران :   هللا القدير ھو الذى أنزل كل الرساالت

  بسم هللا الرحمن الرحيم

نـزل عليـك الكتـاب بـالحق مصـدقا لمـا بـين يديـه وأنـزل ) 3-2( اله ال إله اال ھو الحى القيوم) 3-1( الم
من قبل ھدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيـات هللا لھـم عـذاب شـديد ) 3-3( نجيلالتوراة واإل

ھـو الـذى  ) 3-5( إن هللا ال يخفى عليـه شـئ فـى األرض وال فـى السـماء ) 3-4( وهللا عزيز ذو إنتقام
   ) 3-6( يصوركم فى األرحام كيف يشاء ال إله إال ھو العزيز الحكيم

  )4(سورة النساء  :لمرسل عيسى عليه السالم إبطال آلوھية النبى ا

  بسم هللا الرحمن الرحيم

يا أھل الكتاب ال تغلو فى دينكم وال تقولوا على هللا إال الحق إنما المسيح ابن مريمرسول هللا وكلمته 
سبحانه  ألقاھا الى مريم وروح منه فآمنوا با  ورسله وال تقولوا ثالثة انتھوا خيرا لكم إنما هللا إله واحد

    )4-171( أن يكون له ولد له مافى السماوات واألرض 

  بسم هللا الرحمن الرحيم)  5(سورة المائدة 

لقد كفر الذين قالوا إن هللا ھو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا هللا ربى وربكم إنه 
لقد كفر الذين قالوا ) 5-72( من أنصار من يشرك با  فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين

 إن هللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم ينتھوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منھم عذاب أليم
ما المسيح ابن مريم إال رسول قد ) 5-74(أفال يتويون الى هللا ويستغفرونه وهللا غفور رحيم ) 73-5(

يقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبين لھم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون خلت من قبله الرسل وأمه صد
)75-5(    

  )7(سورة األعراف  :فطرة اإلنسان تدله على وجود هللا ووحدانيته

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

وإذ أخذ من بنى آدم من ظھورھم ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بريكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدھم )   7-172( القيامة إنا كنا عن ھذا غافلينيوم 

  )7-174(وكذلك نفصل اآليات ولعلھم يرجعون ) 7-173( أفتھلكنا بما فعل المبطلون 

  )73(سورة المزمل  :حقيقة الرسول الخاتم والرسالة المرسلة 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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 أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال) 3( نصفه أو انقص من قليال) 2( قم الليل إال قليال) 1( لمزمليا أيھا ا
إن لك فى النھار سبحا ) 6(إن ناشئة الليل ھى أشد وطئا وأقوم قيال ) 5( إنا سنلقى عليك قوال ثقيال) 4(

) 9( إال ھو فاتخذه وكيال رب المشرق والمغرب ال إله) 8(واذكر إسم ريك وتبتل إليه تبتيال ) 7( طويال
إن ) 11( وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومھلھم قليال) 10( واصبر على ما يقولون وھجرھم ھجرا جميال

يوم ترجف األرض والجبال وكانت الجبال ) 13( وطعاما ذا غصة وعذابا أليما) 12( لدينا أنكاال وجحيما
فعصى ) 15(عليكم كما أرسلنا الى فروعون رسوال إنا أرسلنا اليكم رسوال شاھدا ) 14( كثيبا مھيال

السماء ) 17( فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا) 16( فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيال
إن ربك يعلم أنك ) 19( إن ھذه تذكرة فمن شاء إتخذ الى ربه سبيال) 18( منفطر به كان وعده مفعوال

ه وثلثه وطائفة من الذين معك وهللا يقدر الليل والنھار علم أن لن تقوم أدنى من ثلثى الليل  ونصف
تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى 

األرض يبتغون من فضل هللا وآخرون يقاتلون فى سبيل هللا فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصالة وآتو 
 قرضا حسنا وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا ھو خيرا وأعظم أجرا الزكاة وأقرضو هللا

  –المزمل  -   )20(واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم   

  )87(األعلى سورة  :قدرة هللا وھدايته للبشر ووعده ووعيده 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

فجعله ) 4( والذى أخرج المرعى) 3( ھدىوالذى قدر ف) 2( الذى خلق فسوى) 1( سبح اسم ربك األعلى
 ونيسرك لليسرى) 7( إال ما شاء هللا إنه يعلم الجھر وما يخفى) 6( سنقرئك فال تنسى) 5( غثاء أحوى

الذى يصلى النار ) 11( ويتجنبھا األشقى) 10( سيذكر من يخشى) 9( فذكر إن نفعت الذكرى) 8(
بل ) 15( وذكر اسم ربه فصلى) 14( أفلح من تزكى قد) 13( ثم ال يموت فيھا وال يحيى) 12( الكبرى

صحف إبراھيم ) 18( إن ھذا لفى الصحف األولى) 17( واآلخرة خير وأبقى) 16( تؤثرون الحياة الدنيا
  ) 19( وموسى

  )80(سورة عبس   :آثار قدرة هللا فى الخلق 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ثم ) 20( ثم السبيل يسره) 19( من نطفة خلقه فقدره) 18( من أى شئ خلقه) 17( قتل اإلنسان ما أكفره
 فلينظر اإلنسان الى طعامه ) 23( كال لما يقض ما أمره) 22( ثم اذا شاء أنشره) 21( أماته فأقبره

) 28( وعنبا وقضبا ) 27( فأنبتنا فيھا حبا) 26(ثم شققنا ارض شقا)25( إنا صببنا عليه صبا) 24(
فإذا جاءت ) 32( متاعا لكم وألنعامكم) 31( وفاكھة وأبا) 30( لباوحدائق غ) 29( وزيتونا ونخال

لكل إمرؤ منھم ) 36( وصاحبته وبنيه) 35( وأمه وأبيه) 34( يوم يفر المرء من أخيه) 33( الصاخة
) 40( ووجوه يومئذ عليھا غبرة) 39( ضاحكة مستبشرة) 38( وجوه يومئذ مسفرة) 37( شأن يغنيه
    )42( ھم الكفرة الفجرةأولئك ) 41( ترھقھا قترة
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  )99(الزلزلة  سورة  :الزلزال العظيم ونھاية الحياة الدنيا  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

يومئذ تحدث ) 3( وقال اإلنسان ما لھا) 2( وأخرجت األرض أثقالھا) 1( إذا زلزلت األرض زلزالھا
فمن يعمل مثقال ذرة ) 6( أعمالھميومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا ) 5( بأن ربك أوحى لھا) 4( أخبارھا
  ) 8(ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 7( خيرا يره

 )101(القارعة  - سورة   :بعض أحوال وأھوال يوم القيامة 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

وتكون ) 4( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) 3( وما أدراك ما القارعة) 2( ما القارعة) 1(القارعة 
وأما من خفت ) 7( فھو فى عيشة راضية) 6( فأما من ثقلت موازينه) 5( ھن المنفوشالجبال كالع

  )11( نار حامية) 10( وما أدراك ما ھى) 9( فأمه ھاوية) 8(موازينه 

 )103(سورة العصر   :عوامل الخالص والنجاة  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

لوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إال الذين آمنوا وعم ) 2( إن اإلنسان لفى خسر) 1( والعصر
    ) 3( بالصبر

 ---------------------------------------------------------------  

اللھم . إلى صراطه المستقيم ناوأن يھدي يرضيه،للحق الذي  نارونسأل هللا العظيم أن يشرح صدختاما و
، عالم الغيب والشھادة، أنت تحكم بين رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض

عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اھدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تھدي من تشاء إلى صراط 
 .مستقيم

ونسأل هللا الواحد األحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ينفع بھذا الكتيب كل من   
نور الذى يدل على طريق الھداية والصراط المستقيم وأن يكون دافعا الى فيه بصيص ال يقرأه ويجد

  سلوك الطريق القويم 

  الرسل سيدنا محمد النبى األمينو األنبياء والحمد   والصالة والسالم على خاتم

  كتبه العبد   

  على حسن
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