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 المقدمة
 

 

 لليه السام   ل  إليها ليسا الرساال  اصصالي  التد د    لقاء الضاجء لل إلعد هذا الكتاب ملخصاا مجزاا  ي  

اآليات القرآني  التد  إل   شااااارةيت  اإلجهد اإليمان بإله جاحد جتجحيده فد العبادة. جفد هذا الملخص ساااا 

نصاجص حالي  من التجراة جاإلنزي   إل باإلضااف   ديق ،  مري  الصا  فيها قصا  المسايع ليسا  ج مه   ت كرذ  

 .تؤكد رسال  ليس  الحقيقي 

جالباحثين لن الحقيق  ليخبره   ن ما  رسااله الخال    المنفتح   العقج    صااحاب إن هذا الكتاب يخاطب ك  

حيد رسااااال  جاحدة فريدة جهد التج  أنت لك  اصم  جلل   لساااان  ك  الرساااا  جلل  مر التاري  ك 1 )هللا(

الحقيق ، لكن بعض   إل  حد رسااا  هللا اصتقياء الذين ساااعجا لهداي  النا     الخالص. فقد كان ليسااا  من

  .تااعاااالااياا  الااناابااجيااا لاان الاا  ابااتااعااادجاج ضاااااالااجا لاان الااطاارياا  الصااااااحاايااعالااناااا  
 

 .ج ن يكجن سببا للهداي  جالسعادة فد الدنيا جاآلخرة ءلقرال دلجا هللا  ن يكجن هذا الكتاب نافعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اإلله. جهد تعند اإلله الجاحد الح . ذكرت كلم  هللا فد النسخ  النصارى جاليهجد جالمسلمين فد الشر  اصجسط كلم  )هللا( إشارة إل   يستخد   1

 ، الترزم  العبري  جالعربي  لإلنزي (.6:20، سفر دنيا  2:4مرة.( رازع سفر التكجين  89القديم  للعهد القدي  
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 التمهيد
 

فد مرحلا  مبكرة زادا من التااري . جفد الجاقع فاإن هاذا الهجتد باد ت فكرة اإليماان باإلاه جاحاد كمفهج  

حت  ججمجساااا     إبراهي ذكر فد تعالي   نبياء هللا كالذي ل  ي    رجن فكرة اإليمان بالثالجث اإللتقاد سااااب  بق  

 2المسيع ليس  نفسه. تعالي  

: جهد  تعد شارط الخمص   ل  بسايط  صاريح . رسااالرساال  لك  الشاعجب   عه  نف ياء زميفقد حم  اصنب

باتباع   ،رسااجلههج:  ساابي  الخمص لك  شااعب )الخال ( جتجحيده فد العبادة. جقد كان    اإليمان بإله جاحد 

)صااان   ج قدي   جكاهن   ي جاساااط  منلبادته جليسااات لبادة النبد نفساااه  ج    قتداء به فدجاإل  تعاليمه

 ن تكجن لمقتاه باالخاال  مبااشااااارة دجن   إنساااااانعباد جحاده جمن ح  كا  (. فمن ح  الخاال   ن ي   ج...إل 

 ط.يجس

د. ناك إله جاحاليهجد لديه  إيمان راسااا  بأن هج  ،اليهجد   ساااب إليه نتالذي    يهجذازد    إبراهي قد كان النبد  

جحيد الخالص )اإليمان بإله تال  هجج ،جساارر اصنبياء قبله  إبراهي الدين الذي كان لليه      يهجذا شاعبهفقد لل  

ت  مع ج آد جاحاد جتجحياده فد العباادة(. جهاذا هج  د  تعريس لإلسااااام ، فهج الادين الاذي باد  مناذ النبد  خ 

 اصنبياء. آخرالنبد محمد 
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 مفهوم الثالوث
 

اتبعجا  هجاره    من النا  لكن كثيرا  ،للحقيق شعبه كأحد هؤالء اصنبياء اصتقياء لهداي   سع  النبد ليس  

 . جحادجا بعيدا لن تعاليمه النبجي . فقد زاء ليس  لتأكيد رسال  مجس  

 ( 17: 5". )متى كّملنقض بل ألنبياء. ما جئت ألو األأنقض الناموس ني جئت أل أال تظنوا " 

رساالته    لإالذي دل     النبد البشاري المكر  -  عيسا من الصاعب زدا التجفي  بين الرساال  اصصالي  ل  أنهف

فد مزمع نيقي    علن جبين النصراني  الثالجثي  التد تؤمن بأن ليس  هج اإلله ج/ ج ابن اإلله الم  -فد القد 

 لن ليس : ثمث  قرجن. ججفقا لما ذكر بعد 

:  12مرقس )  ".لهنا رب واحدإ هللا سرائيل. إول كل الوصايا هي اسمع يا أن أجابه يسوع أف"  -

29 ) 

قي وحدك ويسوع المسيح الذي ه الحقيل اإل أنتن يعرفوك أ ية د األبوهذه هي الحياة ا"  -

 ( 3: 17)يوحنا  ه". رسلتأ
 

تحم    فد القرن الرابع بعد الميمد ال  فإن لقيدة الثالجث التد ت  التأكيد لليها  "  نت جي  ديجر"  ججفقا   

 عد إنحرافا كامم لن تعاليمه.  . جهذا ي  صلي  للمسيع ي تشابه مع التعالي  اص

 : يورنت ويل د 
 

مع  صج  الدين الجثند القدي :   تداخ فإن الدين الزديد )النصراني (    ،لندما غاا النصارى رجما"

. ك  هذا اآلله  التد تبعث الطمأنين جلدد ال يحصاا  من  جاإلبن،  جلبادة اص    لقب المطرانمث   

رة السالط  تحضا زنينها. جقد سالمت اإلمبراطجري  الم  إل النصاراني  كما يدخ  د  اص     إل دخ  

ه  أنت لساام . جبد  جلاا الكنيساا  يأخذجن مكثير ابد  تأثيرالكلم  بتأجاساات  البابجي ،    إل جاإلدارة  

 عادت العقيدة الرجماني ف  ،جبدال من  ن تضاااع النصاااراني  حدا للجثني ،  كدت لليها ،فد السااالط 

 3لرهبانيجن." ا نفد شرارع جلقارد الكنيس  جالقديسيج  تمثلم

زاءت من مصر ج دت   الرجحي  للرب الطف  جفكرة الجحدة المقد  جفكرة لبادة اص  ج الثالجث  إن لقيدة

 اهجر مذهب اصفمطجني  جالم دري  جمحج العقيدة النصراني .   إل 

  إل  فار  قب  حجالد ست  قرجن من ميمد المسيع جالتد جصلت  بمد  فدالميثراري   الديان    ادهرت 

  ابريطاني  ل إث  جصلت  ، شرت فد اصراضد الرجماني  نتج  سن   70بحجالد ميمد المسيع  رجما بعد 

 فد لدد من المدن البريطاني .   بعدها شرت  نت ج

   (. نصراني  )كما فد العقيدة ال  نسانجاإل  هللا كان ميثرا جسيطا بين 

  رض اصمن  ااجي جلد فد كهس  ج فد . 

    (. المسيع ميمد يج  ليد للنصارى بالتباره يج    ديسمبر )جهج 25جلد يج 

  لشرة تابع   ثند إ كان له . 

   إنقاذ العال مات من  ز . 

 

 ، للكاتب جالمؤرخ جالفليسجفد اصمريكد.418\14 قص  الحضارة    3
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 الحياة.  إل ه رزع مرة  خرى  لكنن دفج 

  .طل  لليه المنقذ  

  يحب الحم  السلمد  نه كان من بين  فعاله . 

  من بين رمجاه التعميد . 

  كان يج  اصحد معا  لديه . 

 الثالوث؟ علماء اإلنجيل عن  ماذا يقول 

 : جوزيف ليون
 

فكار الفارساي  الزديدة، اصجبخاصا  فد    ،الفلساف  اليجناني د فد  ججزم صا  مفهج  الثالجث    كان"

مادى بعياد  إل ، ث  تطجرت الجث كرؤيا  لن خاال  الكجنقجالاد فكرة الثا  من بمتج جالتد  خاذت 

بحيث  صاابع التشااابه كبيرا بين هذه الفكرة جالنصااراني . لذلك فإن من جزه  ناره   ن الخال  

جهما منبثقين منه جيعدان زاءا   ،جاساطتين بينه جبين البشارجقد اتخذ   ،له الكما  المطل  هج الذي

 4."  إلهي رجاحا عدان جهذان الكيانان ي  .  جالذي يعند  ن كمهما يحجيان ذاته ،منه فد نف  الجقت 

 ث  قا : 

 :جهج   دينا  يضا  ت ز نت، ب   فلسف  فحسب "إن اقتران المعتقد اليهجدي مع الفلسف  اليجناني  ل  تنتج  

لجهي  مأخجذ المفهج  النصاراند لن اصفلديدة من اليجنانيين.  التد تشاربت  فكارا "،  النصاراني   "

العادياد من التشاااااابهاات بين اإلثنين، لل    جزاد جباالتاالد ت    ،من نف  مصااااادر اصفمطجنيا  الحاديثا 

 إل لتد تشااير  الثالجث جالل  لقيدة  كمهما  يعتمد    حيث   قد يختلفجا فد التفاصااي .   نهالرغ  من  

 .فد جاحد" ذجات  ثمث 

   الكري  بقجله: القرآن فد  لن هذا اصمر  إل هللا تع  جقد  خبر 

  .." ِ لِكَ َوَقالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن هللاَّ
َٰ
  ِمن  َكَفُروا الَِّذينَ  َقْولَ   ُيَضاِهُئونَ  بِأَْفَواِهِهمْ  َقْولُُهم   َذ

 (  9:30)  القرآن َقْبلُ.." 

 يبر: رد 
 

دخم فد النصااااارانيا  من خم  تاأثير المناافقين الاذين احتلجا ، "إن الجثنيا  جماذهاب تعادد اآللها 

كنه  ل  يهتمجا بأمجر الدين جل  ،دجل  رجما بادلاره  النصاااراني مراكا التأثير جالمراكا العليا فد  

جل  يتبع   . جبنف  الطريق  قضاا  قسااطنطين حياته فد الام  جالشاار بداجل  يكجنجا مخلصااين  

 5.قصيرة فد آخر حياته" جامر الكنيس  باستثناء فترة 

 

 

 

 

 . مستشر  فرنسد.مقدم  لن الفلسف  اإلسمم  4

 .، للعال  اإلنزلياي اصمريكد زجن جيليا تاري  الصراع بين الدين جالعل   دريبر. 5
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 مكن  ن تؤخذ كدلي  لل  الثالجث: ي  التد   فد اإلنزي حيدة جالالفقرة 

  "ن الذين يشههههههدون في السهههههماء هم ثالثة ا ب والكلمة والروؤ القدس وه الء الثالثة هم إف

". في الواحهد اء والهدم والثالثهة همهم ثالثهة الروؤ والمه  رضوالهذين يشهههههههدون في األ .واحهد

 (الملك جيمس نسخة 8-7: 5)يوحنا األول 

ؤخرا. فك  نس  اإلنزي    ضافتها الكنيس  م  الفقرة  ن هذه  من المعرجس زيدا    أنه جلل  الرغ  من ذلك، ف

 الحالي  جغيرها ال تحجي هذه اآلي . 

 بارت إيهران: 
 

فد المخطجطات التقليدي  للعهد   الهجتيالمدفجع  لفساد ال.، هذا يمث  الحال  اصكثر جضجحا "..

 6ديد". الز

ني  لإلنزي  لل  الرغ  من لد   تعد من التعدي  المتيند الذي جزد طريقه فد الترزم  اليجنا الفقرة هذه 

 الس النس  اإلنزيلي  اصخرى. آ  جزجده فد

 ". الفاصل  اليجحناجي  طل  لليها جهج" خاص     لقب ب زيدا   الفقرة تعرس هذه 

 زاءت تراز  اإلنزي  الحديث  من مخطجطتين: جقد  

    ي مخطجط   خري فد التاري     زري لليها تعديمت  كثر منالتد جالمخطجط  السيناري 

 . تعدي (  14800بلغ لددها ) قد اإلنزيلد ج
    الفاتيكانأتد من تد  تجالالمخطجط  الفاتيكاني . 

ذكر فد  ي من تراز  اإلنزيا  ل  تا  يا . كماا الفااصااااالا  اليجحنااج هااتين المخطجطتينجل  تحجي  ياا من 

مكن ن الم  . جمنسخ  الملك زيم لتتماش  مع    اضيفت إليه   ج الزديدة،نسخ  الملك زيم   إال فد    ،الحديث 

نساااااخ  من نساااا    5000ن  م  العهاد الزاديد ت  تزميعه  لنساااااخا  الملاك زيمبساااااباب  ن    هذا   ن يكجن

فد نسااخ  جاحدة   ضاااف الم  الفقرة  جقد لثر لل  هذه    يل .دثرت منذ فترة طجالتد انالمخطجطات اصصاالي   

 .النصراند للماء الدينكبار الفقرةذه نسخ  إضافي . جبالتالد ال يعترس به 5000فقط من 

 : الفقرات نزد هذه   زيم ، الملكجفد نسخ  

 د.حاوروؤ القدس وه الء الثالثة هم  يشهههدون في السههماء هم ثالثة ا ب والكلمة والن الذين إف  (7)" 

 األول  )يوحنا ." هم ثالثة الروؤ والماء والدم والثالثة هم في الواحد  رضوالذين يشهههدون في األ(  8)

5 :7-8) 

   نيلسجن:اتجم

لبارة لن تعلي  دخ    الفاصال  اليجحناجي طل  لليها  التد ي    الفقرة ن هذه ا   للاآلن  ت  االتفا   "  

زاد طريقاه فد النص لكن ج  يماا، نيا  لإلنزيا  قاد جالنساااااخا  المتيالنص من المتينيا  القاديما   إل 

 7اليجناند فقط فد القرنين الخام  جالساد  لشر".

 

 رثجذكسد للكتاب المقد .الفساد اص  .. لعال   مريكد بالعهد الزديد116. صفح  1996تاري  النشر:  6

   oS.تجما  جيلسجن  7
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جمعا  تراز  اإلنزي  اصخرى النساخ  الدجلي  الزديدة   ( فد8-7:  5نزي  يجحنا )المذكجرة فد إ  الفقرةإن  

 نزدها:

 .ة هم واحد" الروؤ والماء والدم وه الء الثالث( 8)فإن الذين يشهدون ثالثة: ( 7)" 

 ت زديد صادرالعهد نساخ  لل ج   " لديسايدريج  إيراسامج   Novum Instrumentum omne"تعد  

  ج  1516لا     فد إصادار  8-7:  5المعيب  المذكجرة فد يجحنااليجحناجي   الفاصال   ذكر  تل   ج  ،8فد اليجنان

بب الضاطط بسا "  1522"فد لا     اإلصادار الثالث قها فد يا صانعت طرأنه. جلل  الرغ  من ذلك ف1519

 جليكي .جزه من الكنيس  الكاثالم  

 من  زلها   د زاد تصاال  الاضااز  كبيرة لل  غياب الف  ،  ثار1516لا     اإلصاادار اصج   ا نشاارجلندم
 ي   فد  ل  يزدها  نهصالمذكجرة فد الفاصاال   س المعادل  الثمثي   ل  يضاا    نه  ،  مدافعا لن نفسااهجإيراساام

فد  كساافجرد ج فرجيد   جالتد كتبها رجي    -61  المخطجط -  صاادرت   المخطجطات اليجناني . جمنذ  ن  من
  النص بساابب القل  السااياسااد جما غير إيراساام. جربفد اإلصاادار التالد  إضااافتها  إل ضااطرا،  1520

  .كاتااااباااه الازااادياااد  ياؤثار لالا  باياعحاطا  ساااااماعاتاااه جفالا  يارد  ن تا   ،الامهاجتاد االقاتصاااااااادي
( جالذي الفقرات ) ج  لهد زديد ب  1551  لا   تيفانج ساا لاليجناند  العهد الزديد   إل لذلك دخلت الفاصاال   

كنج زام    جنساخ ،  5571لا   للعهد الزديد نيفا  ز  لنساخ جالذي  صابع قالدة    ،النص المتلق  طل  لليه  
 .1611 المجثق  لا 

 

 : بنجامين ويلسون
 

 الدجحتبت قب  جالتد ك    ،ذكر فد  ي من المخطجطات اليجناني "هذا النص الخاص بالشاااهادة ل  ي  

تبدج جلذلك ،  باء المتيني آمن    جال  كلركيين؛من الكتاب اإل  حدال  يذكرها  ف.  اخمساااا  لشاااار قرن

 9ا اارف  ". نهبجضج  
 

. لكن فد لا   1545   لإلنزي  اصلماني  ترزمته  فدالفقرة هذه إضاف  مارتن الار رفض جقد 

 لترزم  الار.  اإلصدار اصخير  ضافها الطابع فيرابيند فد  1574

 د جيبون: وارإيد 
 

 1200 كثر من   إل يرزع بعضاااها    ،لددها الثمانجنالبالغ    المخطجطات المجزجدة حاليا  "إن ك

ال يمكن اساتثناء ج  ؛مخفي   رجبرت ساتيفناج  جاك  الخاص بالفاتيكانج صابحت نسا  االرثلا ،  

ن ال بتصاااحيع اإلنزي  كم من  جالثاند لشااار، قا   القرن الحادي  . جفد  مخطجطد دابلين جبرلن

جلل   .  كاردينا  ج مين مكتب  الكنيسا  الرجماني ج  ،نيكجال ج،  ربيريأنترري   سااقف  ك، فرانك

عد ن مخطجط  التيني  ت  يفد خمساا  جلشاار  مفقجداا   ن النص اليا  من هذه التصااليحات، فإالرغ

فد لنص اتثبيات جقاد ت   إال فد المخطجطاات. ماا يزتمعاان ناادرا   نجهماا مياتاااصقاد  جاصلاد ؛ 

 10".  اليجناني لهجدنا

 

ns catholic commentary ،1951   1186، صفح. 

 هذه النص اليجناند يشار إليه  يضا بالنص المتلق . 8

9 ”.EMPHATIC DIAGLOTT“     الرسال  الحقيقي  للمسيع ليس. 

 .418يبجن، صفح  ، اإلصدار الساد ، الكاتب زتدهجر جسقجط اإلمبراطجري  الرجماني   10 
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الذي لم  لل    ، دلمها المعاصرجن كالعال  البريطاند البارا ريتشارد بجرسجن قد  إن اكتشافات زيبجنا 

 بعد الميمد.  400 ضافتها الكنيس  فد لا   ت    ( قد 7: 5 اصج   )يجحنافقرة   ن لل    ،نشر  دل  ختامي 

منع ل  يت   ف  ،تعد مما  دخلته الكنيساا  مؤخرافقرةلا ن هذه   كثر للماء النصااراني   لل  الرغ  من إزماع  ج

نازي  الحديث . جحت  يجمنا هذا، فإن اإلنزي  الذي بين  يدي معا  النصاارى كنساخ  اصفد    تجازد النص 

 ن هنااك  مع ،ي هاام بادجن   هللام  مجح  من باالتباارهاا كالفقرة الملاك زاامي  ماااا  يحجي هاذه 

 ختم  المتأخر.تعد من اإلالفقرة ن هذه راين بأع من للماء النصراني  الباإزما

قار  للنا. ججفقا كشااس هذه الح  إل سااتزجابات التد  لادت إسااحا  نيجتن  المخاجس من اال  أنتك

- 1466)  اهرت صج  مرة فد اإلصدار الثالث فد العهد الزديد إليراسما الفقرة  هذه  لنيجتن فإن  

مخطجطااات  ثماااند( مجزجد فقط فد 7: 5 يجحنااا اصج ن النص المجزجد فد )كمااا   (.1536

ترزما  من النصاااااجص المنقحا  من النساااااخا  المتينيا  ك الفقرةفهاذه المخطجطاات تحجي يجناانيا .  

كقراءة مختلف  مكتجب  فد الهام  لتحديدها   الفقرة  من النسااا  الثماني  تحجي هذه لإلنزي . ج ربع

 11المخطجط .  إل كإضاف  مؤخرة 

 كانجت  التمادها فد الخمفات الثالجثي .     نهمما يؤكد    ،باء اليجنانيينآلمن اجل  ينق  هذا النص  يا  

 . 1215التيران )المتيند( لا  اهجرها اصج  فد اليجنان فد نسخ  يجناني  لقجانين مزمع 

جلمجة لل  ذلك، فإن النص ل  يجزد فد مخطجطات النسا  القديم  كلها مث  )السارياني  جالقبطي  

ا ل  تجزد فد النساخ   نهباساتثناء النساخ  المتيني ؛ كما   ،اصثيجبي  جالعربي  جالسامفي (جاصرمني  ج

 12 ج النسخ  المتيني  لإلنزي . ،ترتيليان قبرصد  جغاسطن(المتيني  القديم  فد شكلها القدي  )

 13: لوف بوورو   
 

الذي من   سدجالنص اصسا ،"ل  تاهر كلم  الثالجث فد  ي مكان فد نس  الكتاب المقد 

 14.( الذي يعد إدخاال"7: 5اصج  )يجحنا  المفترض  ن يشير إليه هج 

م ياهر النص فد  ي من ففد الحقيقاا  إن هااذه النص ال يعااد" حزاا  دينياا  قجياا " لل  كاا  حااا . 

ما قب  القرن الثالث لشاااار تقريبا بعد الميمد.  فعل  الرغ   إل المخطجطات اليجناني  القديم  التد ترزع  

االحتما  كثيرا لن بعيد    أنهف  1611،اإلنزلياي  لا     إل زيم    اصصاالي  للملكالترزم     إل دخجلها  من  

 .كتبها أنهجزجدها فد النسخ  اصصلي  ليجحنا جك

 دينيس فورتين: 
 

جالتد ت   ، 5:7كر فد يجحنا  "إن العهد الزديد ال يحجي  ي نص صريع لن الثالجث غير ما ذ  

 15لنص من القرجن الجسط ". رفضها بالتبارها إضاف  ل

 
 

 بعد الميالد(. 716قبل الميالد( ومخطوطة أمياتينوس )نسخت  546 -541)نسخت  أصدر جيروم مخطوطة فولدينسيس 12

13hJ.N. Loughboroug  

 . 1861نوفمبر  5غ جاي إن لوغبورو  14

 ، أستاذ في الالهوت التاريخي.دينيس فورتين. الرب والثالوث والسبتية  15



 

11 

  خ زمع النسااا مجن من خمساااين طارف  نصاااراني  معا بدللندما قا  ثمث  جلشااارجن لالما باإلنزي  م   

هناك بعض   أنت إلنزي  التمادا لل   قد  المخطجطات اإلنزيلي  المتاح  لديه  اليج ، كلالقياسااي  المنقح   

إضاااااف  7:  5ج   اصساااامد بالتبار نص يجحنا  جمن بينها كان الرفض غير الر ،التطيرات الجاسااااع  زدا

 .هللاكم   إل التد ال تنتمد مطلقا  مختلق 

مث  اصب  إضاف  غير شرلي  ت  هد فإن هذه اإلضاف  ال تؤكد لل  لقيدة الثالجث. ف جلل   ي حا  

فهد ال تقد  شرحا لن شخصي  ك  من الثمث . القد  كشهجد. جالكلم  جالرج     

يا فد الخام  من شاهر مايج قكلفا  ديني  حت  بعد مزمع نيارع  يكن لها اساتخدا  شا إن كلم  )الثالجث( ل   

الحقيقا  ل  يكن  الزادياد، جفدبعاد قرجن لادة من اكتماا  آخر كتااب للعهاد  أنات فقاد كا بعاد الميمد،  235

 لبادة الشم  الجثني .   ثبت نشأته منقد فمصطلحا إنزيليا 

ير  بدا مجقفه اتزاه لقيدة الثالجث حت   جل  يط ، نافي  للثالجث جقد ذكر زيم  جايت لددا من النصجص الم

 16 جال".  كجنه لا  من اإلبن فد  لندما قا  " إن اصب كان   1881فد سن  جفاته لا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( جيعرس  يضا بإيلدر جايت، مشارك فد تأسي  الكنيس  السبتي  جاجج1881 غسط   6 -1821 غسط   4)  ايتزيم  سبرينطر ج 16 

 .إيلين جايت
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 الخطيئة األصليةالبراءة من 
 

 

ٰٓ ۗ  َها اَل ِحْملِ  إلىَٰ َواَل َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرىَٰ ۚ َوإِن َتْدُع ُمْثَقلٌَة "   ُيْحَملْ ِمْنُه َشْىٌء َولَْو َكاَن َذا قُْرَبىَٰ

ىَٰ  َما َيَتَزكَّ ىَٰ َفإِنَّ َة ۚ َوَمن َتَزكَّ لَوَٰ هُم بِٱْلَغْيِب َوأََقاُموْا ٱلصَّ َما ُتنِذُر ٱلَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَّ   إلىلَِنْفِسِهۦ ۚ وَ إِنَّ

ِ ٱْلَمِصيرُ   (  18: 35 القرآن ) ". ٱَّللَّ

جا  م  البشر لل  ذنجب غيره ، كما ال ي مكن له  الحصج  لل  الخمص إن كانجا قد الي م  كن  نمفم ي  

 . رض ج فسدجا فد اص

 : د ججفقا للدين اإلسمم

سن النضج  ج البلجغ.   إل  ال لل  ذنبه حين يص  جؤ يصير مس. ث  بدجن خطير  يجلد ك  طف   •

 ا  ك  من الفاكه  المحرم . ملند   آد  تجب   هللا جقد كان  ج  در  لن المطفرة حينما قب  

 اهر لد  اإلله.  ي   مما  ، لي  ذنجبهاجؤ فك  نف  تتحم  مس •
 

النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوماً ََل يَْجِزي َوالٌِد َعْن َولَِدِه َوََل َمْولُوٌد هَُو َجاٍز َعْن َوالِِدِه  أيهايَا " 

ِ َحقٌّ فَََل تَ  ِ اْلَغُرورُ َشْيئاً إِنَّ َوْعَد َّللاَّ نَُّكْم بِاَّللَّ ْنيَا َوََل يَغُرَّ نَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ  ( 33:  31 القرآن". )غُرَّ

 : نصراند ججفقا للدين ال

". )سفر لتثنية  قتلبخطيته يُ  إنسانقتل االوالد عن ا باء. كل قتل ا باء عن االوالد وال يُ ال يُ " 

24 :16 ) 

ضحد بإبنك من  ز   مكن لك  ن ت  فم ي  ره من ذنب. ه غيقترفاعذب لل  ما اإلله لاد . فم  حد ي   •

 خرين.  آذنب 

بعث.  ل  ي    نه ، كما يمت ل    أنه فهج يحيد جيميت، ف ،يحتاج  ن يمجت من  زلنااإلله كام ؛ فم  •

 . حم  نبيه ليس  جحفاهكما  ده المؤمنين سالد جيحمد لباي    أنهف

 هج يطفر له  جقتما يتجبجا إليه.  اإلله رحي  بخلقه  كثر من رحم  اص  بجلدها، لذلك ف •

فاإلسم  ال يعتبر  ن حياة البشر لل   مسكنا للنا .  رض  ن يزع  اص آد قب  خل   هللا جقد كان من تقدير 

 البشر ليعبدجه.  . فقد خل  هللاله ، جلكنه زاءا من تقدير   لقاب  رض اص
 

 ( 56: 51 القرآن ) ".  َواإْلِْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ  اْلِجنَّ  َوَما َخلَْقتُ  "  -
َخلِيَفًة َقالُوا أََتْجَعلُ فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسفُِك   رض َوإِْذ َقالَ َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعلٌ فِي األ"  -

ُس لََك َقالَ إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ  ُح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ  ( 30  :  2القرآن ) ". الدِّ
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 القرآنفي  عليه السالم آدمقصة 

 :شيء أسماء كل  آدم َّللاعلم 
 

َماِء َهُ اَلِء إِْن ُكْنُتْم  آدمَوَعلََّم  "  ُهْم َعلَى اْلَماَلئَِكِة َفَقالَ أَْنبُِئونِي بِأَسههههْ َماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرضههههَ اأْلَسههههْ

 (32-31: 2 القرآن) ".اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ  أنت الَّ َما َعلَّْمَتَنا ۖ إِنَّكَ ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا إِ  َقالُوا. َصاِدقِينَ 

 :دمالمَلئكة أن يسجدوا آل َّللاأمر 
 

  القرآن ) ".َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس أََبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ  دمَوإِْذ قُْلَنا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا ِ  " 

2  :34 ) 

جاحدة. كما زاء   إال شزرةجقا  له   ن يأكلجا ما يشاءجا من  شزار الفاكه  جحجاء الزن     آد  هللا ن سكج 

 :  القرآن ذلك فد 

َجَرَة   أنتاْسُكْن  آدمَيا   17  َوقُْلَنا"  َة َوُكاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ َوَزْوُجَك اْلَجنَّ

الِِمينَ َفَتُكوَنا مِ   ( 35: 2)لقرءان  ".َن الظَّ
 

 : الشجرة هةكاوحواء ليأكلوا من ف آدمإبليس أغوى 
 

ْيَطاُن َعْنَها  ا َكاَنا فِيِه َوقُْلَنا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي  "َفأََزلَُّهَما الشَّ َفأَْخَرَجُهَما ِممَّ

 (  36:  2 القرآن ) . "ِحينٍ   إلىُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع   رضاأْل 

 التجب  مت   ذنب. كيفي  علمه  راد  يضا  ن ي   ،  سماء ك  اصشياء آد  عل   ن ي   هللاجكما  راد  

 : َّللاكلمات التوبة من  آدمتلقى 
 

ِه َكلَِماٍت َفَتاَب َعلَْيِه  آدم " َفَتلَقَّى  ِحيمُ   أنهِمْن َربِّ اُب الرَّ وَّ  (  37 : 2  القرآن) ". ُهَو التَّ

جزب   نسان إلفمت   ذنب االتجب ،    طريق ليعل  البشري   ا اختبار أنت . فقد كهللارة من  ج  مطفهذه    أنت جك

 .  التجب  منه    لذلك ل  يكن الذنب نفسه هج الميراث ب  كان طريق ،آد لليه  ن يتجب مث  

  هللا  إل  جتاب   ،ذنبهب  الترس منهما  م. فك  آد مم  لل  ذنب هنا  يضا  ن حجاء ليست الم   القرآن جقد ذكر 

 ذلك رفعت مسرجلي  اإلغجاء لن المر ة.  جب  لهما. هللافطفر   ، جسأاله المطفرة

 : ذريتهسيرسل الهداية له ول أنه آدم َّللاأخبر 
 

ا َجِميًعا ِمْنَها  بُِطوااهْ  "قُْلَنا ُكمْ  َفإِمَّ   ُهمْ  َواَل   َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  َفاَل   ُهَدايَ  َتبِعَ  َفَمنْ   ُهًدى  ِمنِّي  َيأْتَِينَّ

 ( 38  :2  القرآن) ".َيْحَزُنونَ 
 

 

فد  إن إشاارة هللا إل  نفساه فد كثير من اصيات بصايط  الزمع )نحن( تد  لل  العام  جالقجة فد اللط  العربي . جهد معرجف  ب )نحن الملكي (  17

خد  ضاامير الزمع إشااارة إل  شااخص جاحد ذج مكان  لالي  مث  الملك. جلتزنب الشااك، فإن القراءن يذكرنا باسااتمرار  حيث يسااتاللط  اإلنزلياي  ب
 الرب حين يدلجه لباده.بضمير المفرد فد إشارته إل  
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لألك  جالشااارب جالتكاثر   نسااااناإل  هللايخل   . فل   خير ن هذه الحياة ليسااات هد المقصاااد اص  هللاج خبرنا  

حاساابجن لل  جلكن ال ي    ،فه  يأكلجن جيشااربجن جيتكاثرجن ،ت  فضاا  من البشاار جإال فالحيج ،فحسااب 

 نسااااناإل  هللا قد شااارس لمالها، ف  نسااارجل  لنف  مجك     ،اختبارلبارة لن    نساااان لماله . إن حياة اإل

 جفضله لل  كثير من مخلجقاته. 
 

ْمَنا َبنِي " ْلَناُهْم َعلَىَٰ   آدمَولََقْد َكرَّ َباِت َوَفضَّ يِّ َوَحَمْلَناُهْم فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضياًل   ( 70:  17  القرآن". )َكثِيٍر ِممَّ

جرسااال    ،ليكجنجا  نبياء حت  يرشاادجا شااعجبه   الخال   كثر النا  صاامحا  هللا، اختص  18آد جمن جقت  

ج فساادجا رسااال  رسااجله    فد الفساااد اصخمقد  النا انحدر    كلماج  الخال  هد اإليمان به جلبادته جحده.

 رسال  الخالص .ليذكر النا  بهذه ال آخر (،  رس  رسجالإل )بعبادة  شياء  ج  شخاص غيره تع

ولُ بَِما  "  سههُ ُق آَمَن الرَّ لِِه ال ُنَفرِّ ِ َوَمالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرسههُ
ِه َواْلُمْ ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ أُْنِزلَ إِلَْيِه ِمْن َربِّ

َنا َوإِلَْيَك اْلمَ   (285: 2 القرآن) ". ِصيرُ َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

مختلف  )مث  ليس    شعجب  إل   هللا جالرس  الذين  رسله   سماء بعض اصنبياء   القرآن كر فد ذ  جقد 

 ذكر. جبعضه  ل  ي   ،إسمالي  جإسحا  جيجسس..إل (جنج  جداجد جسليمان ج  إبراهي س  ججمج

كانجا  نبياء   غجتاما بجداج ا   راما جكرشنله  الهندجسي علمجا اصديان المشهجرة كاآلفإن إحتمالي   ن م  لذلك 

 : القرآن مطلقا. فكما نقر  فد  ا ال يمكن رفضه

َْ َعلَْيَك َوَما َكانَ " نَا َعلَْيَك َوِمْنهُم مَّن لَّْم نَْقنََُ نََْ ًَل َمن لَْبلَِك ِمْنهُم مَّن لَنَََ ْلنَا ُرسََُ  َولَقَْد أَْرسَََ

ٍَ أَن يَأْتَِي بٍِيٍَة إَِلَّ بِنِْ ِن  و ََُ ِ فَنَِ ا َجاَء أَمْ لَِرسََ َر هُنَالَِك اْلُمْبِ لُونَ َّللاَّ ََِ َي بِاْلَحَق َوَخسََ ََِ ِ لُضََ ". ُر َّللاَّ

 (78: 40 القرآن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 خلقه هللا.جهج  ج  إنسان   18



 

15 

عليه السالم إبراهيمقصة النبي   
 

لكنه   ،(القرآن)مثا   هللا  كم  ه ،جالعهاد الزادياد المجزجدان حااليااسااااالمجن باأن العهاد القادي  ال يؤمن الم  

مجس    : نبياءه إل   هللاجهج ما  جحاه  هج التجراة جاإلنزي  )  يجالذ   ،بأن كمهما له مصادر صاحيع  نؤمنجي

جاصخرى ليساات كذلك. جقد خضااع العهد الزديد   هللامنهما من لند   ا(. لذلك فإن  زااءليساا   جالمساايع

من  نا  مكا  جغيرهاا  ماديج هميا جالقادي  لتطييرات كثيرة إلخفااء طبيعا  جحادانيا  اإللاه، جحقيقا  نبجة محماد 

 المفاهي .

 اإلبن الموعود

ا  "قُولُوا ِ   آَمنَّ َماِعيلَ   إبراهيم  إلى  أُْنِزلَ   َوَما  إِلَْيَنا  أُْنِزلَ   َوَما  بِاَّللَّ َحاقَ   َوإِسههْ َباطِ   َوَيْعقُوبَ   َوإِسههْ  َواأْلَسههْ

ى أُوتِيَ  َومَها ى ُموسهههههَ بِيُّونَ  أُوتِيَ  َومَها َوِعيسهههههَ ِهمْ  ِمنْ  النَّ قُ  اَل  َربِّ دٍ  َبْينَ  ُنَفرِّ  لَههُ  َوَنْحنُ  ِمْنُهمْ  أَحهَ

 (136: 2 القرآن) ." ُمْسلُِمونَ 

 المجلجد لنده  هج النبد إسااامالي نبجة إساااحا ، إال  ن االبن  نكرجا  جلل  الرغ  من  ن المسااالمين ال ي  

لل  هذا    بج العرب(، جالذي انحدر من نساااله النبد محمد خات  اصنبياء. جهنا بعض الدالر  من اإلنزي )

 عتقد: الم  

 : لبل مولد أبناءه إبراهيمعهدا مع النبي  َّللاأخذ 
 

  إلىمن نهر مصر   رضهذه األ  أعطىمع ابرام ميثاقا قائال. لنسلك  الرب  في ذلك اليوم قطع " 

 ( 18:  15تكوين )  ".النهر الكبير نهر الفرات 

 جالفرات.   فد الزايرة العربي ، جهد التد تقع بين الني  جاستقر ك  نس  إسمالي 
 

 

جميع اخوته  أمام شور. آمصر حينما تجيء نحو أمام شور التي  إلى وسكنوا من حويلة " 
 ( 18: 25تكوين ". ) نزل

 

شجر شما  شرقد الحدجد المصري ،  آزنجب غرب الزايرة العربي  كما تقع  ،جتقع حجيل  جفقا لإلنزي 

 ا(. شجري  القديم  )العرا  حالي آلشجر لاصم  اإلمبراطجري  اآجتعد 

بحيث   ، جشمالهالذلك فقد استقر نس  إسمالي  فد هذه المنطق  الممتدة زنجب الحزاا )الزايرة العربي (  

 جالتد سكنها إسمالي .  ، باران )جهد مك  جفقا لإلنزي (   رض تشم  

 : إبراهيمهاجر زوجة شرعية للنبي 
 

 ابرام في   مة قاإلساراي امرأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين   فأخذت" 

 ( 3: 16)تكوين  ".البرام رجلها زوجة له أعطتهاكنعان و أرض

 : إبراهيمابن شرعي للنبي  إبراهيم
 

هذا    هللااختار  بأن يراقه الجلد. جقد  إبراهي  لدلاء  هللايسمع‘. حيث استزاب   هللا  ’  جكلم  إسمالي  تعند

 الي  كان ابن غير شرلد. ذكر مطلقا فد العهد القدي   ن إسماالس  إلسمالي . كما ل  ي  
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قد سمع   الرب ن ألحبلى فتلدين ابنا. وتدعين اسمه اسماعيل  أنتها الرب وقال لها مالك " 

 ( 11: 16تكوين) ".لمذلّتك
 

 : خرج من نسله أمة كبيرةبأن يبارك إسماعيل ويُ  َّللاتعهد 
 

ني عشر رئيسا  وأثمره واكثره كثيرا جدا. اث  أباركه نا أاسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها  وأما" 

 ( 20: 17تكوين  )  ."  ه امة كبيرةوأجعليلد 

 :الموعود  إسماعيل هو اَلبن
 

فقال خذ ابنك  . . فقال هانذاإبراهيم. فقال له يا إبراهيمامتحن  الرب ن أوحدث بعد هذه االمور  " 

الجبال الذي  أحدالمرّيا واصهعده هناك محرقة على   أرض إلىوحيدك الذي تحبه اسهحق واذهب  

 (2-1: 22تكوين) .ك" ل أقول

ابناك جحيادك اساااااحاا ‘. جقاد كاان إسااااامااليا  هج ابن النبد  ’ خاذ   كر فد النص ؛ فقاد ذ  أرض نزاد التعا جهناا  

 نلد إسااحا  ل  يعد إساامالي  هج االب لمدة  ربع  لشاار لاما حت  مجلد النبد إسااحا . جلندما ج    إبراهي 

كلم  ’ جبقيت    الفقرةحا  فد هذه  فمن المعتقد  ن يكجن اسااا  إسااامالي  قد اساااتبد  باسااا  إسااا   الجحيد.

 .طييرالت إل شير لت  هد، برحم  هللا،  الجحيد‘كما

كر هذا ب غيرة ساااارة. جقد ذ  بسااا ازر جإسااامالي  قد  رسااالجا بعيدا بن هفإ  ،اإلنزي  التالي   لفقرةججفقا  

اإلنزي    فقرات جمن خم  حدث قب  مجلد النبد إساحا .  قد  ج  ،هللاتقدير من     نهلل     فد اإلسام   مجقسال

  كثر دق . أنت اإلسممي  لهذه القص  ك مكننا ممحا   ن الرجاي ي    ،التالي

ورأت سههههارة ابن هاجر .  وليمة عظيمة يوم فطام اسههههحق  إبراهيمفكبر الولد وفطم. وصههههنع  "  -

اطرد ههذه الجهاريهة وابنهها. الن ابن ههذه   براهيمفقهالهت إل  .يمزؤ  براهيمالمصهههههريهة الهذي ولهدتهه إل

 (10-8: 21)تكوين  ."مع ابني اسحق الجارية ال يرث

ياهما على كتفها والولد إصهباحا واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر واضهعا   إبراهيمفبكر  "  -

ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت   .وصهههرفها. فمضهههت وتاهت في برية بئر سهههبع

 (15-14: 21تكوين) ".االشجاراحدى 

 لد إسمالي . اما لندما ج  ل  86يبلغ من العمر   إبراهي  كان 

 ( 16: 16تكوين ". )وكان ابرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر اسماعيل البرام" 

 لد إسحا . مار  لا  لندما ج  جكان قد بلغ 

 ( 5: 21تكوين  . )"ابن مئة سنة حين ولد له اسحق ابنه  إبراهيم وكان " 

ن الحادث  قد جقعت فكما ذكر  ساااحا .  لذلك فإن إسااامالي  كان قد بلغ  ربع  لشااار لاما لند مجلد إ

فد حجالد الثاالثا  من لمره. لاذلاك لنادماا  فطاا  الطفا  لل  زرت العاادةجقاد  ،ط  إساااااحاا ماا ف  د بعا 

حيث بلغ حجالد سابع  لشار لاما.  ،كان إسامالي  قد صاار شاابا راشادا  ،تحركت هازر جإسامالي 

فإن إساامالي  اإلنزي ،  فقرة  كر فدلما ذ    فقا  ج  ع تحت الشاازيرات. فجضاا    جي  حم  مكن  ن ي  جالشاااب ال ي  

 خر فد العهد القدي .آ ا  رضأعد  يضا تع. فهذا ي  جلي  شابا  رضيعا   ن  يزب 
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 :ختان إسماعيل لبل مولد إسحاق
 

وكان اسهماعيل ابنه ابن ثالث   .ابن تسهع وتسهعين سهنة حين ختن في لحم غرلته  إبراهيموكان " 

وكل   .واسههماعيل ابنه  إبراهيموم عينه ختن ك اليفي ذل.  عشههرة سههنة حين ختن في لحم غرلته

- 24:  17)تكوين    ".رجهال بيتهه ولهدان البيهت والمبتهاعين بهالفضهههههة من ابن الغريهب ختنوا معهه

27) 

 ما إسحا  فقد جلد بعدها بعا ، جختن فد  قب  مجلد إسحا .  لكن جإسمالي  جرزا  بيته  إبراهي  فقد ختن 

 لمر الثامن .  

ابن مئة سنة   إبراهيموكان   .الرب  ابن ثمانية ايام كما امره بنه وهو اسحق ا إبراهيموختن " 

 ( 5-4:  21تكوين  . ) "حين ولد له اسحق ابنه 

تسع  جتسعين لاما بينما بلغ  يبلغ من العمر  إبراهي  لذلك لندما نفذ العهد )الختان جالتضحي ( كان 

 مار  لا  من لمره.  إبراهي  إسمالي  الثالث  لشر. ججلد إسحا  بعدها بعا  حينما بلغ 

 :موحد خالَ إبراهيم
 

كان   إبراهي  أن ب القج مكننا ال ي   الذي انحدر اليهجد من نسله. لذلكزد النبد يهجذا  إبراهي  جكان النبد 
 . ايهجذ   بببساط  زاء ق نه يهجديا ص

 
 

ا إبراهيم َما َكاَن "  ا َواَل َنْصَرانًِيّ ْسلِمً  َيُهوِدًيّ ِكن َكاَن َحنِيًفا مُّ
  القرآن ". )ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َولََٰ

3  :67 ) 
 

جهج التجحيد   ،جزميع اصنبياء قبله  إبراهي مته الدين الذي كان لليه       قدم   ن يهجذا لل  جكما ذكرنا فد الم  
لإلسااام ؛ فهج الدين الذي الخالص )اإليمان بإله جاحد جتجحيده فد العباده(. جهذا هج التعريس الصاااحيع  

قبل    قا  نتالعرب ج  إل القيادة الديني     قا نتامزئ النبد محمد، جبالتالد    إل جاستمر    آد من لهد النبد  بد   
 مك . إل الصمة 

 
 

 الموعودة رضاأل

 

 كان  خر غير القد . ؤدى فد م  ر  المسيع ليس  لن مكان العبادة، ذكر  ن العبادة سجس ت  جلندما س  
  إل   بند إسراري جتحج  القيادة الديني  من    ، مك  إل من القد  تطيير قبل  الصمة   إل فهذه إشارة 

 العرب.
 

 

تقولون ان في  مأنتوآبها نها سهههههجهدوا في ههذا الجبهل   .نبي أنهكقهالهت لهه المرأة يها سهههههيهد ارى " 
تأتي سهاعة ال   أنهقال لها يسهوع يا امرأة صهدقيني    .اورشهليم الموضهع الذي ينبغي ان يسهجد فيه

تسجدون لما لستم تعلمون. اما نحن فنسجد   مأنت  .رشليم تسجدون لآلبفي هذا الجبل وال في او
أتي سههاعة وهي ا ن حين السههاجدون الحقيقيون ولكن ت  .لما نعلم. الن الخالص هو من اليهود
هللا روؤ. والذين   .ن ا ب طالب مثل ه الء السهههههاجدين لهأليسهههههجهدون لآلب بالروؤ والحق.  
 (24-19: 4 )يوحنا ".يسجدوا نأيسجدون له فبالروؤ والحق ينبغي 
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ففد العهد الزديد،  شااار   غير القد .  فد مكان  هللاساايعبدجا  ين الح  الذين  نتحدث ليساا  هنا لن المؤم

ع، سات    هللاكر  ن مملك   ع هذا الحزر الركن اصسااساد. كما ذ  صاب  ث  ي    ،نكره البناءينحزر ي    إل ليسا    نا 

 نتج ثمارها.لألم  التد ت عط جت  

ما قرأتم قط في الكتب. الحجر الذي رفضهههههه البنا ون هو قد صهههههار راس يسهههههوع أ قال لهم" 

ينزع  الربلكم ان ملكوت ا أقوللهذلهك  .كهان ههذا وهو عجيهب في اعيننها هللاالزاويهة. من قبهل 

 (43-42: 21". )متى منكم ويعطى ألمة تعمل اثماره

مالي  جهازر ج سكنه  فد مك  )باران فد  سإ إبراهي  سممي  لهذه القص ، فقد  خذ النبد ججفقا للرجاي  اإل

 .   جادي بكاإلنزي (. جهد المدين  التد يقع فيها  

َنا"  بَّ َكنتُ  رَّ تِي ِمن إِنِّي أَسهههْ يَّ مِ  ُذرِّ َنا بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك اْلُمَحرَّ اَلَة  َربَّ َفاْجَعلْ لُِيقِيُموا الصهههَّ

اِس َتْهوِ  َن النَّ نَ أَْفئَِدًة مِّ َمَراِت لََعلَُّهْم َيْشُكُرونَ  ي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ  (37: 14 القرآن". )الثَّ

 :  كر وادي بكة في اإلنجيل
 

. قلبي ولحمي يهتفان الربديار إلىسهي  تشهتاق بل تتوق نف  .مسهاكنك يا رب الجنود أحليما   " 

ث تضع افراخها مذابحك يا رب العصفور ايضا وجد بيتا والسنونة عّشا لنفسها حي  .باالله الحي

ناس عزهم بك. ألطوبى    طوبى للسههاكنين في بيتك ابدا يسههبحونك. سههاله  .إلهيالجنود ملكي و

 يضهههها ببركات يغطون مورةأيصههههيرونه ينبوعا.    ةبكعابرين في وادي   .طرق بيتك في قلوبهم

 صهالتي واصهي ياالجنود اسهمع    إلهيا رب    قوة. يرون قدام هللا في صههيون إلىيذهبون من قوة  

الن يوما واحدا في ديارك   .وجه مسهههيحك  إلىيا هللا والتفت    أنظريا مجننا   .يعقوب. سهههاله  إله

 هللاالن    .على السهكن في خيام االشهرار  إلهي. اخترت الوقوف على العتبة في بيت  ألفخير من  

" )المزامير ل.يعطي رحمة ومجدا. ال يمنع خيرا عن السههههالكين بالكما  هللاهللا شههههمس ومجن.  

84 :1-11) 

جزجدها.   زداال حج   منطق  صهيجن المالجم  كما  ثارت   إل ر  يدلد البعض  ن هذه اصيات السابق  تشي
ني  آيات القرجلل  الرغ  من ذلك، فإن اصجصااااااس المذكجرة تنطب  كثيرا لل  مك  كما تشاااااير إليه اآل

 التالي :
 

ن"  اِس بِاْلَحجِّ  فِي َوأَذِّ اِمٍر َيأْتِينَ   َيأُْتوكَ  النَّ َهُدوا َمَنافَِع ،  يقٍ ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعمِ   ِرَجااًل َوَعلَىَٰ ُكلِّ ضهَ لَِّيشهْ
 ِ َم هللاَّ ن َبِهيمَهِة اأْلَْنعَهامِ  لَُهْم َويَهْذُكُروا اسهههههْ ْعلُومَهاٍت َعلَىَٰ مَها َرَزَقُهم مِّ اٍم مَّ َفُكلُوا ِمْنهها وأْطِعُموا  فِي أَيهَّ

 (28-27: 22 القرآن". )الَفقيرَ  البائِسَ 
 

 :أبواب مكة مفتوحة ليل نهار 
 

اسِ "  قَهاِم  َوإِْذ َجَعْلنَها اْلَبيْهَت َمثَهابَهًة لِّلنهَّ لًّى َوَعهِهْدنَها  إبراهيمَوأَْمنًها َواتَّخِهُذوا ِمن مَّ  إبراهيم إلىَٰ ُمصهههههَ

جُ  ِع السُّ كَّ ائِفِيَن َواْلَعاِكفِيَن َوالرُّ َرا َبْيتَِي لِلطَّ  (125: 1 القرآن". )ودِ َوإِْسَماِعيلَ أَن َطهِّ
 

  اردة: والتدميروالمُ نف والتخريب م في مكة العُ رَّ حيُ  
 

ِ َواْلَمْسِجِد "  وَن َعن َسبِيِل هللاَّ اِس َسَواًء اْلَعاِكفُ  اْلَحَرامِ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ   الَِّذي َجَعْلَناهُ لِلنَّ

ِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ   بُِظْلمٍ َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإِْلَحادٍ  فِيِه َواْلَبادِ   ( 25  :22 القرآن ". )نُّ
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 19لوة(:   إلى)من لوة  جبل إلىمكة حيث يسعى الحجاج من جبل 
 

 . جفد النص ‘قوة إلىمن قوة  يهذهبون ’ (11: 48المزامير) اإلنزيا  الساااااابقا  فقرات  قر ناا فدجقاد 

النص بمعن  ت   ج زب   ج حازا. جهذا   فد هذاسااتخد   ت    أنت ك  "قجةكلم  "لفإن الكلم  اصصاالي     ،العبري

من ت  الصافا فد الساعد    ،فد مك  المكرم  خم  الحج  20المسالمينعارر  صحد شا   زدا    يبدج جصافا جاضاحا  

 ت  المرجة. إل 

محمد خات  اصنبياء الذي زاء برسااال  التجحيد   إل شااير  ي     نهجيبدج    .اه  بكنا  ل  ص    بطجبد  الفقرة بد ت 

فهج مكان ساا  صااحيع فد اإلنزي ، جلذلك إكر جادي بك  بجضااج  كذلك، ذ    إل ضاااف   اإلجب21الخالصاا .

 كما يعتقده  خرجن. ااحقيقد جلي  مزا

 جفد الحقيق  فإن ك  هذه اصجصاس تنطب  لل  مدين  مك .   .مقدسا   اإلنزي  مكانا   فقرات جصفت 

مك  هد مدين  صااهيجن المتنبأ بها فد   بينما يعتقد المساالمجن بأن مدين  القد  مكانا مقدسااا، فه  يعتبرجن

لمكان المقد  ينطب  لل  الجصاس المزااي ل‘. فهذا تفع  المر  المكان  ’  تعند  22كلم  صاهيجن  ناإلنزي . إ

ستخد  لعدة مزمجلات  ج ا ت   نهبد باب ، لذلك يبدج  خد  لجصس الكنيس  جإسراري  فد س  دة مدن. فقد است  ل  

 مكن  ن تنطب  هنا لل  مك .حدد جالتد ي  طرافد م  مجقع ز   إل ر شي ج ي   هللاحشد من النا  يعبدجن 

زب   كلم  "بكلم  صهيجن   استبدلت فيهاقد ج ،كتاب الصلجات اإلنزليكاني  نيجاالندا  كنيس  طبعت جقد 

، جحت  ال تختلط لند  جذلك بطريق  متتالي  لتجضيع المعن "،    هللا  شعب كلم  "بجكلم  إسراري     "،هللا

 السياسي  بالمفاهي  الديني .  النا  المفاهي  

التعبير لن الحادث  شاااارع زدا  فد لط  اإلنزي ، ف  الماضااادجلمجة لل  ذلك، فإن فكرة إخبار النص لن  

جقجلها فد التاري   ج المساااتقب . جتقج  ساااتخد  فد لط  اإلنزي  بطض النار لن  ي  فد امن الماضاااد  

 ،بدجن تمييا بينهما   ،الحاضاارجالماضااد  إل شاايرجا  لي    سااتقب الم    امن  القدماء اب ت  "اسااتخد  الك    :اساابينجاا

 تشابهات لديدة".  إل ، مما  دى المستقب  إل شيرجا لي   جاستخدمجا امن الماضد

قد  فد بامن طجي ، بينماا كان البيات الم    إبراهي ند بعاد النبد  عباد فد القاد  ب  جمن المعرجس زيادا  ن الم  

 آد كان فد الجاقع  ج  بيت للعبادة مخصاصاا للبشاري ، بناه النبد    ه ن  القرآنجقد  خبرنا    .إبراهي مك  قب   

  .فيما بعد  جإسمالي  إبراهي ه النبد ءهج من شيد  س  البيت ث   لاد بنا آد فقد كان  ،بمسالدة الممرك 

لَ َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاسِ "  ةَ  إِنَّ أَوَّ  ( 96: 3 القرآن )". لِّْلَعالَِمينَ ُمَباَرًكا َوُهًدى  لَلَِّذي بَِبكَّ

اع الزايرة من  بعاد بقا  حت   فد  خباار التااري ؛ ياجرهاا الناا  سااااانجياا الكعبا  دارماا ماذكجرة أنات كا جقاد 

سايتها معرجف  د ك  الزايرة العربي . جاليج  يأتيها الاجار من ك   نحاء العال  جق  اجتحتر  قدسايتهالعربي ؛  

 لند المؤمنين. زيدا  

 

 http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210 دكتجر اغلج  النزار. انار الرابط: 19

20https://en.wikipedia.org/wiki/Safa_and_Marwa 

 http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210 لرابط:دكتجر اغلج  النزار. انار ا 21

  Jawziyya-ki/Ibn_Qayyim_alhttps://en.wikipedia.org/wiهداي  الحيارى. انار الرابط:  22

 

http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210
https://en.wikipedia.org/wiki/Safa_and_Marwa
http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210
https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Qayyim_al-Jawziyya
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حمدجه فد عامجه جي  فد اصجدي  التد سااكنتها قيدار، في    ن بأن يحمدجا الخال التالي   مر للمؤمنيالفقرة  جفد  

 هج ابن إسااامالي  جزد العرب. جقد ساااكن نساااله الزايرة العربي . كما نقر  فد هذه  مك  لل   ن قيدار

 :الفقرة

المنحهدرون في البحر ومل ه  أيهها. رضاأل أقصهههههىغنوا للرب اغنيهة جهديهدة تسهههههبيحهه من " 

لترفع البرية ومدنها صهوتها الديار التي سهكنها قيدار. لتترنم سهكان سهالع.   .اهنأوالجزائر وسهك

 (11-10: 42 )أشعياء" .من ر وس الجبال ليهتفوا

  هللاالمسلمجن  صجاته  بحمد   علد النبد محمد من خم  قيدار. في   فالنبد إسمالي  هج  سا  شزرة لارل  

ج تباله مع    إبراهي ثند المسلمجن لل  النبد  ي  مي ، فد مك . جفد الصلجات الخم  اليج جتعايمه إل  تع

 الثناء لل  النبد محمد ج تباله. 

سماء بني اسماعيل باسمائهم حسب مواليدهم. نبايوت بكر اسماعيل وقيدار وأدبئيل  أوهذه " 
 ( 13: 25". )تكوين  ومبسام

 
 

 إليها: مكة هي المدينة التي تغ يها كثرة الجماَ وغنم ليدار تجتمع 
 

 كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شهبا. تحمل ذهبا ولبانا وتبشهر بتسهابيحيك  تغط" 

تخدمك. تصههعد مقبولة على مذبحي وأزّين بيت   كل غنم قيدار تجتمع اليك. كباش نبايوت  .الرب

 (7-6: 60." )أشعياء جمالي

كر  لما ذ    جالد إسمالي : جفقا   ه    جنبايجت جقيدار   (،جتقع مك  بين المدين  )شما  السعجدي ( جشيبا )اليمن

ت هج  فقد كان قيدار اإلبن الثاند إلسمالي ، جهج زد النبد محمد. بينما نبايج ،13: 25فد سفر التكجين  

 اإلبن اصج  إلسمالي . 

تزري  فأخذت . جل  تزد هازر الماء؛ إلهدمه هازر هناك بأمر   ن يساااكن إسااامالي  ج     إبراهي جقد قرر 

 إل ديها المسالمجن خم  الحج  ؤجاحدة ي  عيرة  لماء. جهذا هج  صا  شا لن ابتين بحثا  سابع مرات بين هضا 

 . بالقوتين المشار إليها سابقا   الشعيرةجهد نفسها  –مدين  مك  

موت الولد. فجلسهت مقابله   أنظرا قالت ال  نهومضهت وجلسهت مقابله بعيدا نحو رمية قوس. أل" 

هاجر من السهماء وقال لها ما م. ونادى مالك هللا  فسهمع هللا صهوت الغال.  ورفعت صهوتها وبكت

قومي احملي الغالم وشهدي يدك  .لك يا هاجر. ال تخافي الن هللا قد سهمع لصهوت الغالم حيث هو

وفتح هللا عينيها فابصهههرت بئر ماء. فذهبت ومات القربة ماء   .مة عظيمةأجعله  أسههه   ألنيبه.  

وسههكن في   .في البرية وكان ينمو رامي قوس  وكان هللا مع الغالم فكبر. وسههكن  .وسههقت الغالم

 (21-16: 21)تكوين  ".مصر أرضبرية فاران. وأخذت له امه زوجة من 

   إل  ’ باران‘ ج ’ فاران‘لتشير  تستخد  غالبا كلم جخبرنا اإلنزي   ن برر الماء تدف  فد صحراء باران ) جي  

 ابنها.  جالتد شربت منها هازر ج  23البري   ج الزبا  القريب  من مك (

 

 .Trübner& co. pp 74–76:. سلسل  مقاالت لن حياة محمد: باإلضاف  إل  مجضجلات فرلي . لندن(1870ذ سيد  حمد خان )اصستا 23
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مكان ينبجع. جهذا البرر مجزجد اليج     نهجادي بك  لل    إل شاااير  الساااابق  التد ت  الفقرة  جهذا يتجاف  مع  

 جإساامالي   لادجا بناء الكعب  )بيت العبادة( الحقا    إبراهي طل  لليه برر اما . جكما ذكرنا سااابقا،  ن  جي  

طل  لليه جي  )بالقرب من الكعب  ما اا  هنالك    هي إبراصااالد فيه  التاد  ن ي  كما  ن المكان الذي    فد مك .

بنه إسمالي  ا  إبراهي فداء  ذكرى  الحزاج من زميع  نحاء العال     حيدي    ،الحج    مجس جخم.  (إبراهي مقا   

 بالكب .

ال يساتبعد جزجد فاران  خرى ساكنها إسامالي  فد   ،سام  فارانجحقيق  جزجد مدين   خرى فد فلساطين ت  

انفزرت برر اما    هناكجالعربي (، حيث قا  النبد إساامالي  ج بيه بإلادة بناء الكعب ،   الحزاا )الزايرة

مث  زيرج  جالعال  المهجتد يجسااابيج  اللذان يعتقدان ك لددا من المؤرخين  لتحت قدميه كما الترس بذ 

 مك . أنت  ن فاران ك

اهر مجقع زبا   ت   ،بع لشرسمت فد المحكم  الفرنسي  فد حك  لجي  الراجفد الصجرة نزد خريط  ر  

فد مك   اسما من  سماء برر اما  عد ي   24ججفقا لعقيدة المسل ، فإن برر السبع   فاران فد الزايرة العربي . 

جفد الحقيق  ال    ن.حيث ال تنطب  خصارصه الزطرافي  مع زنجب فلسطي ،جلي  اسما لمدين  فد فلسطين

ب منه  فيه برر لتشر مك  تدف غير   رض جزد مكان لل  اصي  

 بنها ث  يعي  فيه إسمالي  جينزب فيه  م  كبيرة.  هازر جا
 

كبش وراءه ممسههكا  وإذاعينيه ونظر    إبراهيمفرفع   " 

واخذ الكبش واصعده   إبراهيمفي الغابة بقرنيه. فذهب  

اسهههههم ذلهك  إبراهيمفهدعها  .محرقهة عوضههههها عن ابنهه

 لربايقال اليوم في جبل    أنهالموضع يهوه يرأه. حتى  

 ثهانيهة من السهههههمهاء إبراهيمالرب ك ى مالونهاد .يرى

اباركك   فعلت هذا االمر ولم تمسههك ابنك وحيدك  أنكمن اجل   أنى.  هللاوقال بذاتي اقسههمت يقول  

نسهلك تكثيرا كنجوم السهماء وكالرمل الذي على شهاطل البحر. ويرث نسهلك باب   وأكثرمباركة  

- 13:  22". )تكوينوليت لقسههمع  أنك. من اجل رضويتبارك في نسههلك جميع امم األ  .اعدائه

81) 

. هللا المكان الذي ساااجس تعبد اصزيا  فيه  –إبنه  فيه    إبراهي ضاااح   هنا تتحدث لن المكان الذي   الفقرةج

لرب فيه. جلل  الرغ  جلبادته ل  إبراهي جهناك هذا المكان الذي يحتف  فيه اليهجد جالنصاااارى بتضاااحي   

لمكان اصسااساد لعبادة عد  يضاا اا ت   نهضاحي  فد مك ؛ كما  فد اإلسام  يت  االحتفا  بهذه اص  من ذلك، فإن

 المسلمين فه  يحتفلجن بعيد اصضح  إلحياء ذكرى  ضحي  إسمالي .

 : الفقرة هذهفد  كما نقر   يضا 

جبل قدسي وافرحهم في بيت صالتي وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على   إلىآتي بهم " 

 ( 7: 56". )أشعياء الشعوب مذبحي الن بيتي بيت الصالة يدعى لكل

الذي يتكجن من   س العال  اإلسممد خمنزد  ن اليهجد  م  جاحدة فقط، ب ف ، هنا ك  الشعجب كر الحا ذ  

 الحج فد مك .  إل لدة  م . لذلك، فإن هذه النبجءة  شارت 

 

24http://en.wikishia.net/view/Zamzam 

http://neurotherapy-of-christian-brain.blogspot.com/2013/05/well-of-zamzam-or-wilderness-of.html 

http://en.wikishia.net/view/Zamzam
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   :إل  شير ت  الفقرة  جهذه 

 فد اإلسم . الزب  المقد  )زب  لرف (: جالجقجس لل  زب  لرف  هج  ه   س  الحج  -

جإساامالي    إبراهي ذبع اصكبا  إلطعا  الفقراء إلحياء ذكر قصاا   اصضاااحد: جفد خم  الحج ت   -

 )اصضاحد(.
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 المسيح ة دقيقة على حياةنظر
 

َمُد. اللَّهُه  أََحٌد.قُلْ ُهَو اللَّهُه  "  ( 112  القرآن ". )فًُوا أََحدٌ َولَْم َيُكن لَُّه كُ  ُيولَْد. لَْم َيلِْد َولَْم  الصَّ

 اهلل. فأنهله ساااابحشاااابيه  فم   ،زمله  ن يتخذ جلدا  ج اجز   ج  ن يلد  ج يجلد ب  لي يال   جاحٌد  حد،الخال   

حتما لن ارتباطه بهما. فالساااااببي  هد قانجن لنا نحن الذين نعي  فد مكان   إل يتعا خال  الامان جالمكاان  

هج الاذي خل  قاانجن  اهللجمن الخطاأ  ن نعتقاد ذلاك. فا  ،جال مكاان ال يقياده اماان أناهجاماان،  ماا هج سااااابحا 

فقد خل  الامان جلذلك فم يخضااع له. ال يتطير.    هللاالسااببي  فم يمكن  ن يخضااع لقانجن خلقه، لذلك فإن  

كما ال يحتاج  ن يضااع نفسااه فد شااك  زساادي  ج   يتعب،فم يمر بنف  مراح  الامان التد نمر بها، فم 

 أنها هج سااابحمصننا محصاااجرجن فد امان جمكان بين. فم يمكننا رؤيته فد هذه الحياة  رض اص إل ينا   

بعاث. ي    يمات جل  ل أناهفا ج يهاب الحيااة جالمجت، جباالتاالد يحتااج  ن يمجت من  زلناا. فهجال يتزااجاهماا.  

من  مته  كثرلقه، فرحهج الرحي  بخ  هللا. جحفا النبد ليساا  جحماه  ،المؤمنينلباده  سااالد جيحمد  كما ي  ج

 .ليهإجلادجا بنها، فيطفر له  جقتما تابجا رحم  اص  با

قد ماتجا لل  الصاليب من  ز  البشار. جهناك   هللان ليسا   ج  بأ  نفه  ال يؤمنج  ،لعقيدة المسالمينجبالنساب   

   نكرجا صاالب المساايع؛ فقد ذكر المؤرخجن  نهحيث    ،العديد من النصااارى القدام  لديه  نف  اإللتقاد 

كما   ،صالب  ن المسايع ليسا  ل  ي   26  سايليد لتقد اتباع بافعل  سابي  المثا   25.  منه صاارى مزمجل   الن

. كماا  ن جمااركي   كجرنثج مثا     ،مزمجلا  لل  اصقا  من النصاااااارى المتقادمين  15تبن  هاذا االلتقااد  

ليساا  حد تمميذ  يعتقدجن  ن   -فد فترة قريب  من امن ليساا     اهرت الذين    -بعض هذه المزمجلات  

بعد   650)  اصجدجرج جالراهب   زجن  جاساااتمر إنكار فكرة صااالب المسااايع لدىمنه.    لب بدال  قد صااا  

 بعد الميمد(. 610جاصسقس جهج ابن حاك  قبرص ) ،الميمد(

جقد ذكر فد كتابه  ن   جكأ  المسايع المقدسا ‘. ’ د   كتاب كما كان إنكار فكرة صالب المسايع لدى مؤلس  

ل    الكري   القرآنجلل  الرغ  من  ن    لنه.  ( بدال  اإلساخريجطد يهجذاالخارن )  ب لصالب ب  صا  المسايع ل  ي  

هذا  إل شاااير  حاج  اتباع المنط  الذي ي  ن    ليسااا ، فساااجسلن    لب بدال  الشاااخص الذي صااا    ذكر اسااا ي  

 :اإلفترض كما يلد

 على نجاة المسيح واإلنجيل القرآندالئل من 

 : َل تزر وازرة وزر أُخرى
 

هِ   ِمنْ   آدم  َفَتلَقَّى"  - ابُ  ُهوَ  أنه  َعلَْيهِ  َفَتابَ  َكلَِماتٍ  َربِّ وَّ ِحيم التَّ  ( 37:  2 القرآن ) ." الرَّ

 

 انار الرابط: 25

-was-jesus-believed-who-christians-early-https://www.manyprophetsonemessage.com/2017/06/30/the
  crucifixion/-from-saved 

بعد الميمد. جقد كانت هذه الفترة قريب  من امن  137إل   117: معل  ديند نصراند غنجصد فد مدين  اصسكندري  بمصر من لا  ليد سي 26
 تباع،اص

 فمن المعتقد  ن يكجن قد تلق  تعاليمه من بيتر جغيره من  تباع المسيع.

https://www.manyprophetsonemessage.com/2017/06/30/the-early-christians-who-believed-jesus-was-saved-from-crucifixion/
https://www.manyprophetsonemessage.com/2017/06/30/the-early-christians-who-believed-jesus-was-saved-from-crucifixion/
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َوأَنَّ َسْعَيُه  ،  إاِلَّ َما َسَعى نسانَوأَْن لَْيَس لِْل  ، أاَلَّ َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ،الَِّذي َوفَّى إبراهيموَ  " -

 ( 41-37:  53 القرآن ) "  اأْلَْوَفى  اْلَجَزاءَ  ُثمَّ ُيْجَزاهُ  ، َسْوَف ُيَرى
النفس التي تخطل هي تموت. االبن ال يحمل من اثم االب واالب ال يحمل من اثم االبن. بر  "  -

 ( 20:  18". )حزقيال البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون
:  24ة  ". )التثني بخطيته يقتل إنسانال يقتل ا باء عن االوالد وال يقتل االوالد عن ا باء. كل "  -

16 ) 

هج طلب المطفرة ،  لندما  ك  من الشازرة المحرم   آد لتجب     هللاإن الدر  الذي تتعلمه البشاريه من قبج   

جلدله.   هللا. فك  نف  تتحم  نتارج  فعالها. فهذا ياهر رحم   الخطير  اصصلي مما يدحض مفهج   .  هللامن  

 فالمطفرة جالعد  ال يمنع  حدهما اآلخرة.

 : رالبش تضحية بَل 
 

ْوا َيْوًما  أيهاَيا "  - ُكْم َواْخشههَ قُوا َربَّ اُس اتَّ الَّ َيْجِزي َوالٌِد َعن َولَِدِه َواَل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِه  النَّ

ِ َحقٌّ  ْنَيا َشْيًئا ۚ إِنَّ َوْعَد هللاَّ ُكُم اْلَحَياةُ الدُّ نَّ ِ اْلَغُرورُ  َفاَل َتُغرَّ ُكم بِاَّللَّ نَّ  (33: 31 القرآن". )َواَل َيُغرَّ
ُ ُيِريدُ "  - بُِعونَ  أَنْ  َوهللاَّ َهَواِت أَْن َتِميلُوا َمْيال َعِظيًما َيُتوَب َعلَْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّ   القرآن". ) الشَّ

4  :27 ) 

تعّدوا العهد. هناك   آدم ولكنهم ك  .من محرقات  الرب أكثراريد رحمة ال ذبيحة ومعرفة  إني"  -

 ( 7-6: 6 )هوشع ". غدروا بي
 ( 6  : 10  لعبرانيين ". )ا بمحرقات وذبائح للخطية لم تسرّ "  -
 ( 7: 12". )متى اريد رحمة ال ذبيحة. لما حكمتم على االبرياء أنىفلو علمتم ما هو. "  -
 أكلملم   ألني  .ذبائحكم وكلوا لحما  إلىاسههههرائيل. ضههههموا محرقاتكم    إلههكذا قال رب الجنود "  -

بل انما اوصهيتهم   .مصهر من جهة محرقة وذبيحة  أرضمن  آباءكم وال اوصهيتهم يوم اخرجتهم  

تكونون لي شهعبا وسهيروا في كل الطريق   مأنتولها إكون لكم  أبهذا االمر قائال اسهمعوا صهوتي ف

فلم يسههمعوا ولم يميلوا اذنهم بل سههاروا في مشههورات وعناد   .إليكمالذي اوصههيكم به ليحسههن  

 (24-21: 7اء ". )أرميقلبهم الشرير واعطوا القفا ال الوجه

 : اءه والمؤمنينيبحفظ أنب َّللاوعد 
 

َ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَهُ "  - َ َعِزيٌز ُذو  َفاَل َتْحَسَبنَّ هللاَّ  ( 47:14  القرآن". )َقامٍ أنت إِنَّ هللاَّ
 ( 107:  37  القرآن". ) َوَفَدْيَناهُ بِِذْبٍح َعِظيمٍ "  -
ي ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ُثمَّ "  -   ُنَنجِّ

َٰ
 (103: 10 القرآن ". )اْلُمْ ِمنِينَ  ُننجِ  َعلَْيَناَحًقّا  لِكَ َكَذ

لِكَ "  -
َٰ
َ َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكافِِريَن اَل  َذ  ( 11: 47  القرآن". ) لَُهمْ  َمْولَىَٰ  بِأَنَّ هللاَّ

م ن واحد منك ألكم    أقولوفيما هم ياكلون قال الحق   .ولما كان المسهههاء اتكأ مع االثني عشهههر"  -

فهاجهاب وقهال. الهذي ب. نها هو يها رأفحزنوا جهدا وابتهدأ كهل واحهد منهم يقول لهه ههل  .يسهههههلمني

ماض كما هو مكتوب عنه. ولكن  نسههانن ابن اإلأ  .يغمس يده معي في الصههحفة هو يسههلمني

يهوذا  فاجاب  .. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولدنسهههانويل لذلك الرجل الذي به يسهههلم ابن اإل

 (25-20: 26". )متى قلت أنتنا هو يا سيدي. قال له أل مسلمه وقال ه
خالص من اعدائنا ومن ايدي جميع   .كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر "  -

 ( 71- 70: 1". )لوقا مبغضين
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 : لن يموت أنهأن يموت، كما أكد َل يريد ، حزيناً المسيح كان 
 

  ". )المزاميمعونتي يا رب يا خالصي  إلى أسرع  .ال تبعد عني   إلهيال تتركني يا رب. يا "  -

 ( 22- 21:  38ر
افتحوا لي .  الموت لم يسهلمني  إلىوالرب  تأديبا ادبني    .الربباعمال    وأحدثال اموت بل احيا "  -

احمهدك النهك   .ههذا البهاب للرب. الصهههههديقون يهدخلون فيهه  .الرباابواب البر. ادخهل فيهها واحمهد 

من قبل   .ذي رفضهه البنا ون قد صهار راس الزاويةر الالحج  .اسهتجبت لي وصهرت لي خالصها

 (23-17: 118)المزامير  ".عينناأكان هذا وهو عجيب في  هللا

 : ليخلنه َّللاعيسى: يدعو  
 

:  14". )مرقس أمكنوكان يصلّي لكي تعبر عنه الساعة ان  رضثم تقدم قليال وخّر على األ "  -

35 ) 
 ( 1:  71ير  لمزام". )االدهر  إلى أخزىبك يا رب احتميت فال "  -
ال    ألنيفمي يحدث بعدلك اليوم كله بخالصك   .اما انا فارجو دائما وازيد على كل تسبيحك "  -

 ( 15- 14:  71. )المزامير  "أعدادالها  أعرف
 أمرتدخلهه دائمها. أكن لي صهههههخرة ملجهأ  .امهل الّي اذنهك وخلّصهههههني وأنقهذنيبعهدلهك نجني "  -

". شهرير من كف فاعل الشهر والظالمنجني من يد ال  إلهييا    .بخالصهي النك صهخرتي وحصهني

 (4-2: 71)المزامير 

 : َّللاخ ة األعداء وتقدير 
 

َ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَهُ "  - َ َعِزيٌز ُذو  َفاَل َتْحَسَبنَّ هللاَّ  ( 47:14  القرآن". )َقامٍ أنت إِنَّ هللاَّ

وتآمر الر سههههاء معا على   ضرقام ملوك األ  .لماذا ارتّجت االمم وتفّكر الشههههعوب في الباطل"  -

 السههههماواتالسههههاكن في  .  لنقطع قيودهما ولنطرؤ عنا ربطهما.  وعلى مسههههيحه قائلينالرب  

نا فقد مسههحت أما أ  .حينئذ يتكلم عليهم بغضههبه ويرجفهم بغيظه  .يسههتهزب بهمالرب  ايضههحك.  

 (7-1: 2المزامير ) ".الربمن جهة قضاء  أخبر أنى. ملكي على صهيون جبل قدسي
 ( 38: 37". )المزامير  شرار فيبادون جميعا. عقب االشرار ينقطع ألما اأ"  -
صعدني من  أو.  لّي وسمع صراخي إفمال الرب  ظرت أنتظارا أنت .المغنين. مزمور لداودمام أل -

 ( 2-1:  40". )المزامير  جب الهالك من طين الحمأة واقام على صخرة رجلّي. ثبت خطواتي

 :عيسى من الموت نبيه َّللاأنقذ 
 

َه لَُهْم   َوَقْولِِهمْ  "  - لَُبوهُ َولَِكْن شُهبِّ ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما صهَ ولَ هللاَّ ى اْبَن َمْرَيَم َرسهُ يَح ِعيسهَ ا َقَتْلَنا اْلَمسهِ إِنَّ

نِّ َومَها َقتَ  بَهاَع الظَّ كٍّ ِمنْهُه مَها لَُهْم بِهِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ ِذيَن اْخَتلَفُوا فِيهِه لَفِي شهههههَ ". لُوهُ َيقِينًهاَوإِنَّ الهَّ

 (157: 4 القرآن)

ُ   َقالَ  إِذْ "  - ى  َيا  هللاَّ ُركَ   إِلَيَّ   َوَرافُِعكَ   يكَ ُمَتَوفِّ   إِنِّي  ِعيسهَ َبُعوكَ  الَِّذينَ   َوَجاِعلُ   َكَفُروا الَِّذينَ   ِمنَ   َوُمَطهِّ  اتَّ

ِذينَ  َفْوقَ  ةِ  َيْومِ  إلى َكَفُروا الههَّ امههَ أَ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَيَّ  ُثمَّ  اْلقِيههَ ا َبْيَنُكمْ  ْحُكمُ فههَ  ".َتْخَتلِفُونَ  يهههِ فِ ُكْنُتمْ  فِيمههَ

 (55 :3 القرآن)

 ( 6:  34  )المزامير". استمعه ومن كل ضيقاته خلصه الرب هذا المسكين صرخ و"  -
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ذ  إيام جسده أالذي في "  ( 20:  34)المزامير ". يحفظ جميع عظامه. واحد منها ال ينكسر "  -

جل  أن يخلصه من الموت وسمع له من ألقادر قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات ل

 ( 7:  5". )العبرانيين تقواه
  يننره فهو َّللا ابن النديق كان ان أنهف .عالبته تكون كيف ولنختبر حق لوالهأ هل فلننظر"  -

 ( 18- 17 :2 الحكمة )سفر  ه".مقاومي يديأ من  وينقذه
 

 :الحياةعلى ليد  َّللايبقيه 
 

ُ إِلَْيهِ "  - ُ َعِزيًزا َحِكيًما َبلْ َرَفَعُه هللاَّ  ( 158: 4  القرآن". )َوَكاَن هللاَّ
يحفظه ويحييه. يغتبط في   الرب  .الربالمسكين. في يوم الشر ينجيه   إلىطوبى للذي ينظر "  -

 ( 2-1:  41". )المزامير عدائه أمرام   إلىوال يسلمه  رضاأل

 : يشكر عيسى ربه 
 

عوا الحجر حيث كان الميت  فرف  .الرب  قال لها يسوع ألم اقل لك ان آمنت ترين مجد"  -

:  11 )يوحنا". نك سمعت ليأل شكرك أ ا ب  أيهافوق وقال   إلىموضوعا ورفع يسوع عينيه 

40 -41 ) 

 خ يئته: من تبعات  اتهعانمندم الخائن و
 

المسلمجن   لكن،  تتكل  لن المسيعالتالي   الفقرات من النصارى يعتقد بأن  جلل  الرغ  من  ن كثيرا  

 .  المسيعالطادر الذي خان   لن تتكل نها يعتقدجن  ن 

في النههار ادعو فال  إلهي .لمهاذا تركتني. بعيهدا عن خالصهههههي عن كالم زفيري إلهي إلهي "  -

عليك .  القدوس الجالس بين تسههبيحات اسههرائيل  أنتو  .تسههتجيب في الليل ادعو فال هدوء لي

نها فهدودة ال أمها أ .م يخزوااليهك صهههههرخوا فنجوا. عليهك اتكلوا فل .اتكهل آبها نها. اتكلوا فنّجيتهم

يسههتهزئون بي. يفغرون الشههفاه كل الذين يرونني    .. عار عند البشههر ومحتقر الشههعبإنسههان

جذبتني من   أنتالنك    .سههههّر به  نهفلينجه. لينقذه ألالرب  اتكل على .  وينغضههههون الراس قائلين

ال  .إلهي أنهتي عليهك ألقيهت من الرحم. من بطن ام .البطن. جعلتني مطمئنها على ثهديي امي

  ".ال معين نهتتباعد عني الن الضيق قريب. أل
 (11-1: 22)المزامير 

 

 :َل إله إَل َّللا
 

ُدوَن ِمْن ُدونِ "  - ِ  َوَيْعبههُ ا هللاَّ ُهمْ  ال مههَ رُّ دَ  َوال َيضهههههُ ا ِعنههْ اُ نههَ َفعههَ ِ  َيْنَفُعُهْم َوَيقُولُوَن َهُ الِء شهههههُ هللاَّ

ُئونَ  قُلْ  َ بَِما ال أَُتَنبِّ
َماَواِت َوال فِي َيْعلَمُ  هللاَّ ْبحَ   رضفِي األ السهههَّ ِرُكونَ  إلىَٰ َوَتعَ   أنهسهههُ ا ُيشهههْ ".   َعمَّ

 (10:18 القرآن)

 ( 5:  45". )أشعياء لم تعرفني أنت سواي. نّطقتك و إلهوليس آخر. ال الرب  انا  "  -

 

 : أكد عيسى على طبيعته البشريه وعلى عبوديته للرب
 

ِ آتَ  َقالَ إِنِّي "  - اَعْبُد هللاَّ  ( 30:  19 القرآن ". )انَِي اْلِكَتاَب َوَجَعلَنِي َنبًِيّ

 (16:  116". )المزامير . حللت قيوديأمتك نا عبدك ابن أعبدك.  ألنيآه يا رب.  "  -
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اخوتي وقولي لهم   إلى. ولكن اذهبي أبي إلى  لم اصعد بعد ألني قال لها يسوع ال تلمسيني  "  -

 ( 17: 20حنا  ". )يولهكمإو إلهيو  أبيكم و أبي  إلىاصعد  أنى

 :إنسانابن   أنهار عيسى في اإلنجيل أش
 

نا هو ولست افعل شيئا من  أ أنىفحينئذ تفهمون   نسانفقال لهم يسوع متى رفعتم ابن اإل"  -

 (  28:  8". )يوحنا  أبينفسي بل اتكلم بهذا كما علّمني
 (  10:  19". )لوقا قد جاء لكي يطلب ويخلّص ما قد هلك نسانن ابن اإل أل"  -

 

 : َّللاعبد   أنهيسى في اإلنجيل عدة مرات أشار عو
 

".  ورشليمأن يهلك نبي خارجا عن أال يمكن  نه سير اليوم وغدا وما يليه ألأبل ينبغي ان "  -

 ( 33: 13)لوقا 
 ( 11:21 )متى ". فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل"  -

 :إنسان أنهأشار عيسى كما 
 

قد كلمكم بالحق الذي سمعه من هللا. هذا لم   إنساننا أو ن تقتلوني أولكنكم ا ن تطلبون "  -

 ( 40: 8 )يوحنا ".  إبراهيميعمله 
هذا اخذتموه مسلّما بمشورة هللا المحتومة وعلمه السابق وبايدي اثمة صلبتموه  "  -

 ( 23:  2". )أعمال الرسل  وقتلتموه
قدما للجميع ايمانا  اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه م نه أل"  -

 ( 31: 17". )أعمال الرسل اذ اقامه من االموات
  )األول". يسوع المسيح نسانواحد ووسيط واحد بين هللا والناس اإل  إله يوجد  نه أل"  -

   (5:  2تيموثاوس
 

 بمعن  رسج .    تت جمن الجاضع هنا  ن كلم  جسيط 
 

حد مات الكثيرون فباألولى  ان كان بخطية وا نهولكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة. أل"  -

".  الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين نسانكثيرا نعمة هللا والعطية بالنعمة التي باإل

 ( 15:  5)رومية  

 . anthroposه  ترزم  للكلم  اليجناني   الفقرات " فد هذه إنسان إن كلم  " 

ن  ليشم  ك  كار    نث ،ان    ك  ذكرا   لا ،بشري بشك  كارن  ( Anthropos)جتعند الكلم  اليجناني   

 لن غيره من السمالت جاصنام ".   نسانميا اإل بشري، لي

:  5)رجمي  الفقرةاصج . كما استخدمت فد نف   نسان اإل   نه  آد لتصس  ( anthrops)تستخد  كلم  

   ( لتصس المسيع ليس . 15

 ". ا إنسانلي  هللا جمن ناحي   خرى، يقج  الكتاب المقد " 

". )العدد  فيندم. هل يقول وال يفعل او يتكلم وال يفي   إنسانا فيكذب. وال ابن إنسانليس هللا "  -

23 :19 ) 
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القدوس في وسطك فال آتي   إنسانهللا ال   ألني افرايم  أخرب ال اجري حمو غضبي ال اعود "  -

 ( 9:  11". )هوشع بسخط

  سلمجن بينما يعتقد الم المجلجد(. ) هللا ابن   نه بعض  تباع المسيعالتقد   ،كان معزاة المسيع جصن ميمد 

 فيمكنه بسهجل   ن يخل  ليس  بدجن جالد.   ،من تراب بدجن جالدين  آد خل   هللا إذا استطاع   نه

ِ َكَمَثِل  ِعْندَ  إِنَّ َمَثلَ ِعيَسى "   ( 59:  3  القرآن ". )َخلََقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقالَ لَُه ُكْن َفَيُكونُ  آدم هللاَّ

 : شريعة موسى تنديق
 

ا  واقُولُ "   - ِ   آَمنَّ َماِعيلَ   إبراهيم إلى  أُْنِزلَ   َوَما إِلَْيَنا  أُْنِزلَ   َوَما بِاَّللَّ َحاقَ   َوإِسههْ َباطِ   َوَيْعقُوبَ   َوإِسههْ  َواأْلَسههْ

ى أُوتِيَ  َومَها ى ُموسهههههَ بِيُّونَ  أُوتِيَ  َومَها َوِعيسهههههَ ِهمْ  ِمنْ  النَّ قُ  اَل  َربِّ دٍ  َبْينَ  ُنَفرِّ  لَههُ  َوَنْحنُ  ِمْنُهمْ  أَحهَ

 (136: 2)البقرة  ".لُِمونَ ُمسْ 

ًقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمنَ "  - ْيَنا َعلَىَٰ آَثاِرِهم بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ ْوَراةِ  َوَقفَّ َوآَتْيَناهُ اإْلِنِجيلَ فِيِه   ۖۖ  التَّ

ًقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمنَ  ُهًدى َوُنورٌ  ْوَراِة َوُهًدى َوُمَصدِّ قِينَ ًة لِّ َوَمْوِعظَ  التَّ  ( 46:5  القرآن". ) ْلُمتَّ
ال بد ان يتم جميع ما هو مكتوب   أنه نا بعد معكم أوقال لهم هذا هو الكالم الذي كلمتكم به و"  -

 ( 44: 24". )لوقا  عني في ناموس موسى واالنبياء والمزامير

 : قومه ل إدانة المسيح
 

ى اْبَن "  - ُ يَها ِعيسهههههَ اسِ  قُلْهتَ  أنهتأَ  َمْرَيمَ َوإِْذ قَهالَ هللاَّ ِۖ  قَهالَ  لِلنهَّ َهْيِن ِمن ُدوِن هللاَّ َي إِلََٰ اتَّخِهُذونِي َوأُمِّ

َما لَْيَس لِي بَِحقٍّ ۚ إِن ُكنُت قُْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه ۚ َتْعلَُم َما فِي َنْفسِهي َواَل   أقولسُهْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِي أَْن  

ُم اْلغُ  أنتَك إِنَّ  أَْعلَُم َما فِي َنْفِسكَ   (117-116: 5 القرآن". )ُيوبِ َعالَّ
َرَكائَِي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهمْ "  - َتِجيُبوا لَُهْم َوَجَعْلنَها َبْيَنُهْم َمْوبِقًها  َوَيْوَم َيقُولُ َناُدوا شهههههُ . َفلَْم َيسهههههْ

اَر َفَظنُّوا َواقُِعوهَها مأنه َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النهَّ رِ َولَْم يَ  مُّ  -52: 18 القرآن". )فًهاجِهُدوا َعْنهَها َمصهههههْ

53) 

خرجنا أكثيرون سههههيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسههههمك تنبأنا وباسههههمك  "  -

كم قط. اذهبوا عني يا أعرفلم   أنيفحينئذ أصههّرؤ لهم    .شههياطين وباسههمك صههنعنا قوات كثيرة

 (23-22: 7)منى  ".فاعلي االثم
تاكل شههحم ذبائحهم وتشههرب خمر  أنتالتي ك.  آلهتهم الصههخرة التي التجأوا اليها  أينيقول  "  -

نا أمعي.   إلهنا هو وليس  أنا أوا ا ن. أنظر  .سهههههكهائبهم. لتقم وتسهههههاعدكم وتكن عليكم حمهاية

 (39-37: 32". )التثنية أميت وأحيي سحقت واني اشفي وليس من يدي مخلّص

 :التوحيد جوهر رسالة عيسى
 

ُكْم َفاعْ "  - َ َربِّي َوَربُّ َذا  ُبُدوهُ َوإِنَّ هللاَّ ْسَتقِيمٌ  َهَٰ  ( 36: 19 القرآن". ) ِصَراٌط مُّ

". )مرقس  الهنا رب واحد الرب  فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل.  "  -

12 :29 ) 
".  تسجد واياه وحده تعبد إلهكمكتوب للرب  نه حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان. أل  "  -

 ( 10:  4متى )
االله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي  أنت ية ان يعرفوك األبدوهذه هي الحياة ا "  -

 ( 3: 17 )يوحنا". ارسلته
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 رسج . إرسا   جمن الجاضع هنا  ن لبارة يسجع المسيع الذي  رسلته، قد  تت بمعن  

 : ذكر العالم برسالة عيسىجاء النبي محمد ليُ  
 

ُكْم َفاْعُبُدوهُ "  - َ َربِّي َوَربُّ َذا َوإِنَّ هللاَّ ْسَتقِيمٌ ِصرَ  َهَٰ  (36: 19 القرآن". ) اٌط مُّ
مَها"  - ْثلُُكمْ  قُهلْ إِنَّ ٌر مِّ هٌ  أَنَها َبشهههههَ ُهُكْم إِلَهَٰ مَها إِلََٰ ِه َفْلَيْعمَهلْ  َفَمن كَهاَن َيْرُجو لِقَهاءَ  َواحِهدٌ  ُيوَحىَٰ إِلَيَّ أَنَّ َربهِّ

ِه أََحًدا َصالًِحا َعَماًل   (011: 18 القرآن". )َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ

فماا التقاده لها .  آنزاد  ن بعض اصبطاا  التبرت    ،قبا  اهجر النصااااارانيا   الاديااناات   تااري  إل جإذا رزعناا  

الهنجد فد كريشاانا جالبجذيين فد بجذا جاليجنانيين فد باخجث جالبابليجن فد بع  جالسااجريجن فد  دجني  

من هذه الخرافات. فرفض   حرر اإلسااام   تبالهجقد   هج اإللتقاد الذي تبنته النصااارانيه بشاااأن ليسااا .

  ج تزسيمه فد شئ من خلقه. هللامعتقد تزسيد 

 المعتقدات: ج كد اإلسم  لل  هذه

 .  ن يكجن إلها   ا  آخرإنسان ج  ي  لمسيعال يمكن ل -
 ل  لن  فعالها. اختبار جك  نف  مسرج نسان حياة اإل -
 لسن الرشد  ج البلجغ.   جلد النا  بدجن خطير ؛ ث  يبد  حسابه  لل  ذنجبه  فقط بعد الجصج ي   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

30 

 يجيب المسيحتسأل و أنت
 

ِخذَ "  ِ أَن َيتَّ َما َيقُولُ لَُه ُكن َفَيُكونُ  ۚأنه ِمن َولٍَد ۖ ُسْبحَ  َما َكاَن َّلِلَّ :  19 القرآن". )  إَِذا َقَضىَٰ أَْمًرا َفإِنَّ

35 ) 

 ؟هللاابن  المسيحهل 

اخوتي وقولي لهم   إلى. ولكن اذهبي أبي إلى د بعد لم اصع ألني قال لها يسوع ال تلمسيني  " 

 ( 17:20". )يوحنا  وإلهكم إلهيو  أبيكم و أبي  إلىاصعد  أنى

 :خبرت بأن الروح القدس سوف يأتي لهاأُ مريم العذراء ليست الوحيدة التي 
 

 . متألت جالدة يجحنا بالرج  القد  اجفقا لإلنزي  

قد سههههمعت وامرأتك اليصههههابات سههههتلد لك ابنا  فقال له المالك ال تخف يا زكريا الن طلبتك" 

 أمام يكون عظيما    نهأل  .ويكون لك فرؤ وابتهاج وكثيرون سههيفرحون بوالدته  .وتسههميه يوحنا

 (15-13: 1". )لوقا وخمرا ومسكرا ال يشرب. ومن بطن امه يمتلل من الروؤ القدسالرب 

 جنقر : 

ون لي شهودا في اورشليم وفي كل  لكنكم ستنالون قوة متى حل الروؤ القدس عليكم وتكون " 

 ( 8:  1". )أعمال الرسلرضاأل أقصى إلى اليهودية والسامرة و

 كما نقر   يضا: 

".  فبينما بطرس يتكلم بهذه االمور حل الروؤ القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة" 

 ( 44:  10 )أعمال الرسل 

 ؟ فقط  هللا‘ ن ’ اب  طلق عليهمن أُ   المسيحهل 

المختارين   كثير من لباده  إل شااير  ي    هللا ن    ،اإلنزي فد   نزد ف،  قط  هللا‘حرفياابن    صااطلع ’خد  مسااتي  ل 

 ’  فالمصاطلعجاحد، جلي  له اجز  جال ابن بالمعن  الحرفد، لذلك   هللا‘. جيعتقد اليهجد  ن  ’ ابنبمصاطلع

اساتخدا  جا   سااءماني   رج ج   صاج  يجناني   بعض  تباع ليسا  الذين زاءجا من    لكن.  هللالبد    ‘يعندهللا  ابن

 اإلله.تزسيد  إل تراثه   هللا‘فد مصطلع ’ ابن ةشارص ،هذا المصطلع

 جنزد  يضا  فد اإلنزي :

 جاالبن اصج : هللايعقجب هج ابن 

 ( 22:4  )الخروج". . اسرائيل ابني البكر الرب  فتقول لفرعون هكذا يقول" 

 : هللاسليمان هج ابن  
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با وهو يكون لي ابنا.  أكون له أنا أ .ألبدا إلىكرسي مملكته  نا اثبتأهو يبني بيتا السمي و" 

 (14-13: 7". )صموئيل الثاني  آدمن تعوج أ دبه بقضيب الناس وبضربات بني أ

 ( 14:  8". )رومية بناء هللا أولئك هم أن كل الذين ينقادون بروؤ هللا فأل" 
".  جل ميتألعينكم  أبين جسامكم وال تجعلوا قرعة أ. ال تخمشوا إلهكموالد للرب أ مأنت " 

 ( 1: 14)التثنية 
 ( 38: 3". )لوقا  ابن هللا آدمبن انوش بن شيت بن " 

من تراب بدجن جالدين فيمكنه بسهجل  خل  ليس  بدجن   آد  خل   هللاإذا استطاع    نه جهكذا يفه  المؤمن 

 .جالد 

ِ َكَمَثِل  ِعْندَ  إِنَّ َمَثلَ ِعيَسى "   ( 59:  3  القرآن ". )َفَيُكونُ  ُثمَّ َقالَ لَُه ُكْن َخلََقُه ِمْن ُتَرابٍ  آدم هللاَّ

 هللاهج ابن    المساايعجلكن هذا الجصااس ال يعن   ن    ‘،هللا  ’ كلم   هج  المساايع يضااا  ن  جيعتقد المساالمجن  

 . هللايتكل  بكم    نهه بالمعن  الرماي الذي يعند لكنج ،بالمعن  الحرفد

يا جميع يهوذا  الرب  اسمعوا كلمة  ، وقلوناد هناك بهذه الكلمة  الرب قف في باب بيت " 

 ( 2: 7". )أرمياء  بواب لتسجدوا للربألالداخلين في هذه ا

 جنقر : 

نكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون  أل و بما تتكلمون. أسلموكم فال تهتموا كيف أفمتى  " 

 (  20-19: 10". )متى  الذي يتكلم فيكم أبيكم  المتكلمين بل روؤ  مأنتن لستم أل .به
 

 ؟"عمانوئيللقب " المسيحطلق على أُ هل 

 

زبدا وعسال   .ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل  " 

 ( 14:  7". )أشعياء ن يرفض الشر ويختار الخيرأكل متى عرف أي
 

  بنها ا   تدلج مري  لجي .  رنج لما نفسه سيكجن     نهجل  تذكر    ‘، لمانجري    ذكرت النبجءة  ن اسمه سيكجن ’

 . هللا  طلقت لليه اس  ليس  اتبالا لتعالي  ملك ب   . ججفقا لإلنزي ،قط‘لمانجري  ’

 ( 25:  1". )متى ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. ودعا اسمه يسوع" 

ال يزعله    يضا  فهذا  لعيس ، كان‘، جإذا افترضنا  ن هذا االس  ’ لمانجي  ل  يطل   بدا لل  ليس  اس 

يعند  ن معي    معنا‘ال   ’ هللا  ي  ر. جلذلك فإن ترزم  لمانج هللاكانجا فد معي   فد اإلنزي  ، فكثيرجن هللاج ه

مكان. جهنا يمكننا  ن نرى  امان ج مع  نبياءه جلباده الصالحين فد ك   اهلل فقط. ف المسيع خاص  ب هللا

  شخاص  خرى.  إل د تنتم  (Yah ج  Elلكتاب   اللط  العبري   فد) اهلل سماء  خرى مرتبط  ب

 فعل  سبي  المثا : 

 . هللاصمجري  يعند: اس    -
 إليهج يعند: هج ربد نفسه.  -
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 . هللا شعياء يعند: خمص   -
 . هللا معزاة يعند:   دبري   -
 . هللا  يعند: نجر   اجريري  -
 الملك القجي.  هللايعند:   ايليا  -

   قب هللا فد معي    نت ا ك ها عند  ني، جهذا بالمسيعقب   ن تحم  معك‘  ’ هللا  مري   نالسيدة  كمل  جقد  خبرال  

  ن تحم  جتلد. 

".  في النساء  أنتمعك مباركة الرب  يتها المنعم عليها. أليها المالك وقال سالم لك إفدخل  " 

 ( 28:  1)لوقا 

 مع نبيه يجسس.  هللاجكان  

 ( 9:  7". )أعمال الرسل مصر وكان هللا معه  إلىور ساء ا باء حسدوا يوسف وباعوه  " 

سيكجن   هللا ن   ،كان إشارة للملك آحاا جشعبه ،إن ميمد الطف  جتسميته لمانجري د السيا  فجكما نقر  ف

 .  غاجه  لكتين لدجتين مم، لند محاجل  معه  جسينصره 

 .فوق  إلىو رّفعه  أ. عمق طلبك إلهكالرب لنفسهههك آية من   أطلب  فكلم آحاز قائالالرب م عاد "ث

ن تضههجروا أاسههمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم   فقال  .أجرب الربوال   أطلب  فقال آحاز ال

ولكن يعطيكم السهههيد نفسهههه آية. ها العذراء تحبل وتلد ابنا   .ايضههها  إلهيالناس حتى تضهههجروا  

قبل   نهأل  .ن يرفض الشهر ويختار الخيرأكل متى عرف  أزبدا وعسهال ي  .وتدعو اسهمه عمانوئيل

". خاش من ملكيها  أنتالتي    رضألخلى ان يرفض الشههههر ويختار الخير تأن يعرف الصههههبي  أ

 (16-10: 7)أشعياء 

 صرجا. نت ا ج هللا جتحق  جلد 

".  قير وقتل رصين إلى خذها وسباها أ دمشق و إلى فسمع له ملك اشور وصعد ملك اشور " 

 ( 9:  16)الملوك الثاني  

بري  . فالكلم  العب  امر ة شااااااب  ، ن لذراءا ساااااتلد (  14:  7النص العبري الحقيقد ) شاااااعيااء    ل  يذكر

(almah اسااتخدمت )   ( بمعن  امر ة شاااب  جلي  لذراء.  ما الكلم  العبري  لعذراء 14:  7فد ) شااعياء

لمنقح  المعياري  لإلنزي   حد اصنازي  النصاراني  القليل  التد اساتخدمت النساخ  اجتعد  .  (b'tulah)فهد  

 ‘. ’ لذراء من شابه‘بدال ’ امر ة ترزم 

اي  كثيرا فد اإلنزي . فالعديد من اصسماء ال يمكن  ن تؤخذ بمعناها  جيستخد  اليهجد اصسماء الرم

 الحرفد.  

". )أرمياء  برنا  لربافي تلك االيام يخلص يهوذا وتسكن اورشليم آمنة وهذا ما تتسمى به "  -

33 :16 ) 
".  لوجه ونّجيت نفسيوجها الرب نظرت  ألني فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل. قائال  "  -

 ( 30:  32)تكوين 
 ( 15:  17". )الخروج فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوه نّسي"  -
". )تكوين  يرىالرب يقال اليوم في جبل  أنه ه. حتى ااسم ذلك الموضع يهوه ير إبراهيم فدعا "  -

22 :14 ) 
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 : رسوَل بشراً  أنه وعلى ، وعلى استسَلمه وعبوديته للربأكد عيسى على نبوته  
 

ِ  إِنِّي  َقالَ "  - ا اْلِكَتابَ  آَتانِيَ  َعْبُد هللاَّ اَلِة  أين  َوَجَعلَنِي ُمَباَرًكا. َوَجَعلَنِي َنبًِيّ َما ُكنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّ

ا َكاِة َما ُدْمُت َحًيّ  ( 31- 30:  19 القرآن". )َوالزَّ

قد كلمكم بالحق الذي سمعه من هللا. هذا لم   إنساننا أن تقتلوني وأولكنكم ا ن تطلبون "  -

 ( 40: 8". )يوحنا إبراهيميعمله 
مم  ألضع روحي عليه فيخبر ا أهوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سّرت به نفسي. "  -

 ( 18: 12". )متى بالحق
 ( 4: 6". )مرقس قربائه وفي بيتهأفي وطنه وبين  إل فقال لهم يسوع ليس نبي بال كرامة ا"  -

 ؟العالمنور  المسيحهل 

 العالم:نور المسيح  أتباع
 

ن يطرؤ خارجا ألال  إن فسهد الملح فبماذا يملح. ال يصهلح بعد لشهيء  إ. ولكن  رضملح األ  مأنت " 

وال يوقدون   .ن تخفى مدينة موضههههوعة على جبلأنور العالم. ال يمكن    مأنت  .ويداس من الناس

فليضهل نوركم   .سهراجا ويضهعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضهيء لجميع الذين في البيت

- 13:  5". )متى  السماواتباكم الذي في  أم الحسنة ويمجدوا  عمالكأهكذا قدام الناس لكي يروا  

16) 

 : أبناء النور المسيح أتباع
 

 ( 5:  5". )االول تسالونيكي وال ظلمةبناء نهار. لسنا من ليل أبناء نور. وأجميعكم  " 
 

 :نور العالم المسيح
 

مة بل يكون له  نا هو نور العالم. من يتبعني فال يمشي في الظلأثم كلمهم يسوع ايضا قائال  " 

 ( 12:  8ة". )يوحنا  نور الحيا

هذا الجصس  كما  ن  رمايا،ل  يكن جصفا حرفيا جلكن نجر العال    أنه لذلك لندما جصس ليس  نفسه ب 

 يمكن  ن ينطب  لل  غيره. 

 هج مصدر النجر الحقيقد لخلقه بما فيه  ليس .  اهلل تعالد جحده هج النجر الحقيقد للعال . ف  هللا

 نأقلنا ن إ .ن هللا نور وليس فيه ظلمة البتةأبر الذي سهههمعناه منه ونخبركم به  وهذا هو الخ " 

 (6-5: 1". )يوحنا األول لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق

 (1: 72ال مزامير". )حصن حياتي ممن ارتعب هللاخاف. أنوري وخالصي ممن  الرب" 
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 واحد؟ هللاو المسيحهل 

حفظهم  أا ب القدوس  أيهاليك. إنا آتي أه الء فهم في العالم و وأمابعد في العالم نا  أولست " 

 ( 11:  17". )يوحنا تني ليكونوا واحدا كما نحنأعطىفي اسمك الذين 
 

 : َّللامعنى وحدته مع   يشرح المسيح
 

. دنا وا ب واحأ  .أبين يخطف من يدأ  أحدمن الكل وال يقدر    أعظمياها هو  إعطاني  أالذي    أبي" 

. أبي   عماال كثيرة حسههنة أريتكم من عندأجابهم يسههوع  أ  .يضهها حجارة ليرجموهأفتناول اليهود  

جل ألجل عمل حسههن بل  ألجابه اليهود قائلين لسههنا نرجمك  أ  .ي عمل منها ترجموننيأبسههبب  

نا قلت أجابهم يسهوع أليس مكتوبا في ناموسهكم  أ .لهاإتجعل نفسهك   إنسهان  أنتو  فأنكتجديف.  

 .ن ينقض المكتوب أكلمهة هللا. وال يمكن  إليهمولئهك الهذين صهههههارت ألن قهال آلههة إ .نكم آلههةإ

ن كنت إ  .ابن هللا  أنىقلت    ألنيتجدف    أنكالعالم أتقولون له  إلىرسههههله  أفالذي قدسههههه ا ب و

عمال ألعمل فان لم ت منوا بي فآمنوا باأن كنت  إولكن   .فال ت منوا بي  أبي  عمالأعمل  ألسههههت 

". )يوحنا يديهمأن يمسهكوه فخرج من  أيضها أفطلبوا  .  نا فيهأن ا ب فّي وأ منوا  لكي تعرفوا وت

10 :29-39) 
 

هذه ك  قامجاجكثيرا من الرساا   ،هللامعزاات بإذن  قا  بقد   المساايع ن  لل     ،هللاجحدته مع    فه جيمكننا هنا  

فد اإلنزيا  مثا   جغيره  من اصنبيااء الماذكجرينمن بينه  نج  جمجسااااا  جكاان  ،هللاباإذن المعزاات 

طل  لل  اليهجد كما       نه  المسااايع، جذلك إلاهار صاااد  النبد. جقد  شاااار  حاقيا  جاليا جغيره  كثير

 زاءت له. هللاكلم   ‘صن هللاابن ’  لليهطل  فكذلك     ،زاءت له  هللا)آله ( صن كلم  

 : واحد أتباعهوالمسيح 
 

يضهها واحدا فينا لي من أنا فيك ليكونوا هم أ وا ب فيّ  أيها  أنت  أنكليكون الجميع واحدا كما   "  -

 .ننا نحن واحدأتني ليكونوا واحد كما أعطىتهم المجد الذي أعطىنا قد  أو  .ارسههههلتني  أنكالعالم 

رسهههههلتني واحببتهم كمها أ إنهكوليعلم العهالم  ،واحهد إلىفّي ليكونوا مكملين  أنهتنها فيهم وأ

 (23-21: 17 )يوحنا". حببتنيأ

 ل  يكن جصفا حرفيا ب  رمايا.   نه  جمن الجاضع زدا  

".  ننا جميعنا نشترك في الخبز الواحدألننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد إف "  -

 (17: 10)كورنثوس األول 

 جهنا نقر : 

  هكذا واحد.عضاء لها عمل  ألكما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة ولكن ليس جميع ا أنه ف "  -

:  12". )رومية  عضاء بعضا لبعض كل واحد لآلخرأنحن الكثيرين جسد واحد في المسيح و

4-5 ) 

 : واحد وزوجهاالزوجة 
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".  واحداً   ثنان جسداً إلويلتصق بامرأته ويكون ا وأمه باه أجل هذا يترك الرجل أمن  : وقال " 

 ( 5: 19)متى 

جليساا  ال تعند  ن ليساا    هللامدى قرب الرز  من المر ة بعد اجازهما. لذلك فإن جحدة  لجهذه إشااارة  

 كأحد  نبياءه جرسله.   اهللاهر مدى قرب ليس  جتعلقه بجإنما هج رما استخد  لي    ،هللا ج حت  ابن    ،هللاج  ه

 المساايعج  هللاجالمؤمنين )  هللاحين جصااس العمق  بين    المساايع،المعن   يضااا فد كم     جيمكننا ممحا 

. جهذا الرما يشااير المساايعج  هللاجاصتباع ه  جاحد(. فهذا اسااتخدا  رماي لياهر مدى قرب اصتباع من  

 معل . المسيع  ب( ج نآلنفسه رمايا )ا إل جاحد ج شار  اهللجمسالدته جحفاه. ف هللامعي   إل 

 ( 6:  4". )أفسس وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم إله "  -
با ألكم تدعوا   وال. خوةإجميعا    مأنتون معلمكم واحد المسهههيح  فال تدعوا سهههيدي أل  مأنت  وأما"  -

ن معلمكم واحههد وال تههدعوا معلمين أل .السهههههمههاواتبههاكم واحههد الههذي في أن أل رضعلى األ

 (10-8: 23)متى ". المسيح

 :المسيحهي أساس رسالة  َّللاوحدانية  
 

". )االول  يسوع المسيح نسانإل واحد ووسيط واحد بين هللا والناس ا إله يوجد  نه أل "  -
 ( 5: 2تيموثاوس 

االله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي  أنت ن يعرفوك أية  بداألوهذه هي الحياة ا "  -

 ( 3: 17". )يوحنا رسلتهأ

 : عبادته من دون َّللايستنكر  المسيح
 

 ( 9: 15". )متى  وباطال يعبدونني " 

 مثل يونان؟ المسيحهل 

   تعميده للبعد المسيع   نه ليس   صر   . ج كل  م  التعالي  ل اتبالا مري  لل  ابنها اس  ليس  السيدة   طلقت 

 .  د عم  يد يجحنا الم  

ن حبل به في  أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من المالك قبل أولما تمت ثمانية " 

 (  21:  2". )لوقا  البطن

جتعند "ممسج ".    Messiahه لقب. جهج ترزم  للكلم  العبري   لكنج   ،كما  ن المسيع لي  اسما

 زاءت منها كلم  المسيع.   جالتد  Christos"ممسج " هدجالترزم  اليجناني  لكلم  

الطير   كجر  للملك ك "ممسج " إذا تكر  لمنصبه. جقد منع اإلنزي  هذا اللقب حت  ل  عد القسي  جالم  جي  

 . مؤمن 

  أحل حقاء ملوك أمما وأه أمام مسكت بيمينه الدوس أ لمسيحه لكورش الذي  هللا هكذا يقول " 

 ( 1: 45". )أشعياء  قبواب ال تغلأله المصراعين وا أمام فتح أل

 المسيع.   نهثبت  راد اليهجد دليم ي  
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:  12". )متى حينئذ اجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلّم نريد ان نرى منك آية" 

38 ) 

 : المسيعفأزاب 

كما   نه أل .وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية وال تعطى له آية اال آية يونان النبي فاجاب " 

ثالثة    رضفي قلب األ نساني بطن الحوت ثالثة ايام وثالث ليال هكذا يكون ابن اإل كان يونان ف

 ( 40-39: 12". )متى  ايام وثالث ليال

 . نينجى لينذر  هلها  إل  بأن يذهب  يجنان   هللا مر 
 

 

هللا بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه    إلىوليتغط بمسوؤ الناس والبهائم ويصرخوا " 
 ( 8: 3". )يونان  ي في ايديهمالرديئة وعن الظلم الذ

 

بادال من نينجى ج خاذ قاارباا هرجباا من  مر زجباا   إل كمناذر صها  نينجى، فاذهاب  يجناان تردد  ن ياذهاب   لكن

ن العاصااف  فإللخرافات الساااردة فد ذلك الجقت،  ججفقا    .قجي كان فد القارب زاءت لاصااف   جبينما    .هللا

 جزجد شخص هارب من  مر ربه. إل إشارة 

 بحارة لبعضه  البعض:لافقا  

قرعا فوقعت القرعة    فألقواوقال بعضهم لبعض هلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية.  " 

 ( 7:1". )يونان  على يونان

 فقا  يجنان متطجلا: 

بسببي هذا النوء   أنه فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم النني عالم  " 

 ( 12:1". )يونان العظيم عليكم
 

 :يختلف عن يونان عيسى
  

 يونان قدم نفسه متطوعا ليلقى في البحر.  •
 حينما أخذوه للصلب. ىبكى عيس  •

 

 حيا لندما ابتلعته السمك .   كما ا  لقد فد البحر.    كان يجنان حيا لندما 

 ( 1: 2". )يونان من جوف الحوت لهه الرب آ إلى فصلى يونان  " 

 ته السمك  لل  شاطئ البحر. يالد حت   لقحيا لمدة ثمث   يا  جثمث  ل جا  يجنان

 لن نفسه قارم:   المسيعجتنبأ 

   ". نسانهكذا يكون ابن اإل، كما كان يونان " 

يزب  ن يكجن حيا فد القبر جفقا   يضا   المسيع فإن فإذا كان يجنان حيا لمدة ثمث   يا  جثمث  ليالد، 

  ز  البشري .  من المسيع  مجت قارم  لل  مفهج  النصراني   لكن للنبجءة! ج

فما مدى االختمس بينهما! قا  ليس  "مث  يجنان" جلي  بخمس يجنان. إذا   المسيعلا  يجنان جمات 

 ليس  لي  المسيع الحقيقد لليهجد.  الختباره،هذا صحيحا فجفقا    نكا
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صس   فد منتت. لذلك قامجا بمحاكمالمسايعلص من  فد التخ   سارلجاججفقا لما ذكر فد اإلنزي  فإن اليهجد  

حيث كانجا فد   ،بيمتج  إل هيرجد ث  ارزعجه ثاني     إل   بيمتج؛ جمنه  إل اللي  ث   رساااالجه فد الصاااابا   

لل  الصليب  سرلجا  يضا تعليقه  بطله . جلذلك كما  سرلجا فد    المسيعخجس من لام  الشعب فقد كان  

حجالد فد يبد   ، جالذي  لديه  الساابت المقد   ، لتفادي دخج  يج قب  غرجب شاام  يج  الزمع   إناالهفد  

علقا سامع له   ن يا  م  " جال ي  هللا"ملعجن من  المصالجب  مسااء يج  الزمع . ججفقا لإلنزي  فإن    6الساال   

 حت  يج  السبت.

عون من هللا. فال تنجس  فال تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. الن المعلّق مل" 

 (23: 21ثنية ". )التنصيبا إلهك هللا ك التي يعطيك أرض

 ث  جضعت الزث  فد القبر قب  حلج  اللي . 

فد القبر ليل  الزمع  جحت  صبا  يج  اصحد الذي من المفترض  ن   المسيع يكجن جمن المفترض  ن 

بخمس ما    اهذا تمام ج  ،ن الذي بقد حيا فد زجس السمك لي  كيجنا قد خرج منه، فبالتالد فهج يكجن 

   ميتا لنف  المدة التد كان فيها يجنان حيا.  مسيع ال ا   فقد  ،ادلاءا لمسيع حدث ل

قبا  "  أناهفا   جفقاا لماا ذكر فد اإلنزيا ،فذي كاان ثمثا   ياا  جثمثا  لياالد.  الا ذلاك لااما  الجقات  إل جنضااااايس  

ججزدته فارغا.   المسااايعقبر   إل مريم المجدلية ذهبت    يج  اصحد ) ج   يا  اصسااابجع(  شااام "  شااارج 

يزب  ن يكجن قد مات يج  اصربعاء جلي    المسايع  يج  السابت نزد  ن  ليالد من صابا  3 يا  ج3جبطر   

 اإلنزي . إل هذه النبجءة جنعتبرها إضاف   دحض الزمع  لتتح  النبجءة. لذلك يمكننا ببساط   ن ن
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 ؟المسيحكتاب  أين
 

ليؤكد لل  رساال  النبد  رسا  المسايع ليسا  رساجال بشاريا لبند إساراري     إل تع  هللايعتقد المسالمجن  ن  

فالنبد ليساا  بالنسااب  للمساالمين كان المساايع المرتقب الذي ذكرت   جيبشاار بقدج  النبد محمد.  ،مجساا 

 كتاب مجس . -نبجءته فد التجراة 

الخال  لبند إسراري . العال  من امر ة لاباء بدجن  ي تدخ  ذكري، فكان معزاة من    إل جقد زاء ليس   

 رمي .اآل–بجحد تلقاه من الملك زبري  بلطته  هللافإن المسيع ليس  قد  رسله ججفقا لعقيدة المسلمين 

جاسااتبدله بعض  تباع المساايع بالعهد حت  اختف ،  لتطييرات زذري     -اإلنزي     -ساا   يجقد خضااع كتاب ل

 ل  يقابلجا ليسا   بدا  خرجنآجكتبها  الزديد. جيتكجن العهد الزديد من لدة كتب كتبها بعض  تباع المسايع  

 . ص جمنه  القدي  بجل

ب  يعتبرجن العهد الزديد كتابه  المقد  الذي    هللاجيعتقد النصارى اليج   ن المسيع ل  يتلق   ي جحد من  

 بعض  تباع المسيع.   إل  هللا  جحاه  

 :بورتون ماك
 

 ن جهج الرز  الذي حاج     معل  الحكم ،المسيع  جلل  اصق  فإن بعض المزتمعات النصراني  ر ت  ن  "  

يختلفجن لن   فأتباع ليسااا  اصجار   ا بالكام .إنساااانجلكن    إلهدجهج لي     يعيشاااجا،اصخرين كيس    يعل 

 27"  جبعثه. المسيعرته  جلمله  لل  مجت ن النصارى الذين ارتكات شعيغيره  م

 الصحيحة المسيحتعاليم 

بحث  خجان  ء أثناف إزاب  لل  هذه اصسرل  بطريق  مدهش . 1945فد مصر لا  لارض قد  اكتشاس 

)محمد للد(   ضرب  حدهماجفد طريقه    ،لن سماد فد قالدة زرس فد المنطق  المصري  نزع حمادي

  ،. جكان يبدج جلاءا خافيا كبيرا مطل  بطب   حمر سطحدمن غير ن يقصد  رض شيرا مخف  تحت اص

 ملفجفين بزلد غاا . لشرة كتاب   اثند فكسره ججزد 

ا  ثبتت دليم   نهفات االثري  للقرن العشرين جكان من  سباب  هميتها  ثبتت هذه الكتب  حد  ه  االكتشا

 .  Qقجا  لرفت بالحرس  قيما لجزجد مزمجل   

يزاب  ن يكجن مجزجدا فد   ناهلكن التقاد الكثير    ،تساااااميا  لإلنزيا  الاذي ل  يعاد مجزجدا  Qجكاان الحرس 

بشك  مستق ، جزد بعض للماء    جفد الحقيق ، لل  الرغ  من لد  جزجد نسخ  من هذا اإلنزي  جقت ما.

 مت  جلجقا.  إنزيلد  دمزت فد  زااءا من هذه المزمجل  النصراني  القديمالقرن التاسع لشر 

حد كبير فد   إل   لعلماء  ن كمهما اتبع ترتيبه جصااياغته درك امرق ، هذين اإلنزيلين بإنزي     بمقارن ج

جلجقا لل    د المشاترك،  ضااس كم من مت القصاصا  جلل  الرغ  من هذا الملخص .  المسايعقصا     حكاي 
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ماا  نههاذه اصقجا  بنف  الترتياب، إال  جلجقاا ل  يضاااااعاا  الرغ  من  ن مت  علف قجا  جتعاالي  المسااااايع.  

 تكجن حرفيا.ما  لادجا كثيرا من نف  اصقجا  ج حيانا 

ذا النجع من التجاف   خر، فكيس نفسر همت   ج لجقا قد طبع  حده  من اآل جلهذه اصسباب يستبعد  ن يكجن 

ين: إنزي  مرق  جإنزي   خر جهج  كان لديه  مصدرين مشتركجتاهر اإلزاب  فد  ن مت  جلجقا  بينهما؟ 

 . Qالجثيق   ب لرفت مزمجل  اصقجا  المفقجدة التد  

جلل  الرغ  من لاد    .المصددددددروتعني  "Quelle "الكلما  اصلماانيا   إل ( Q)  جيشاااااير الحرس 

تمعات فد المز  مرة  شرت  نت، التقد كثيرا من العلماء  ن هذه الجثيق   ( )للجثيق   قي   العثجرلل  نسخ  حقي

افتراضا مؤزم   ( )الجثيق   النصاراني  القديم . جمنذ  ن كان من الصاعب التطلع لشائ غير مجزجد، الت 

 اصبحاث العلمي .لل  حاف  

. جقد لثر إلنزي  تجماكامل   دي لل  مخطجط   جقد احتجت المخطجطات المعرجف  بمخطجطات نزع حما

 نات اهاا كا لكنج ،فد مصااااار   جكسااااايرينخج قاديماا لل  زاء من هاذا اإلنزيا  مكتجباا بااليجناانيا  فد مادينا   

اللط  المصااري  المسااتخدم  فد   نت اتب نص مخطجط  نزع حمادي باللط  القبطي  جالتد ك زااءا. جقد ك  

 الجقت اإلمبراطجري الرجماند. 

فهد   ،إنزي  تجما باليجناني    صاااياغ  ن يعيدجا  قادرون على  كانوا   علماءال أن  وعلى أسددداس هاا النل إا

جبهذا المعن ، فقد كانجا قادرين لل  مقارن  محتجاها بالكتابات المجزجدة فد العهد .  هااللط  اصسااااساااي  ل

 . الزديد 

ي ماادة غير فهد تحج فقاد كاان إنزيا  تجماا يختلس لن اصناازيا  التد  صااااابحات زاءا من العهاد الزادياد.

ب  تتكجن فقط من  قجا  جفاته.  تحجي  ي قصااا  لن ميمد ليسااا   ج حياته  ج حت     ا ل  نهمرجي ، كما  

بينما حددت اصقجا  المزمع  تساب  ك  جاحدة منها لبارة )جقا  ليسا (.    ،بشاك  إزمالدقج     114بلطت  

 ".الحد   يسجع التد نط  بها السري  االقجا ذه هد همن إنزي  تجما بكاتبها " 

 اصقجا  المجزجدة فد إنزيلد مت  جلجقا. جتشابهت كثيرا بعض  قجا  إنزي  تجما مع 

 Didymos Judas)  إلهتما   ن كاتب هذا اإلنزي جبالنساااب  لعلماء العهد الزديد، نزد  ن اصمر المثير ل

Thomasلنساااب  لهذا جلكن باساااتخدمها كم من مت  جلجقا.  ( اساااتخد   قجاال من نف  المزمجل  التد ا

 الكاتب جمزتمعه فإن معن  هذه اصقجا  كان مختلفا كثيرا. 

لجزجد مزمجل  اصقجا  القديم  التد اساااتخدمتها مزتمعات   تجما دليم زديدا مثيرا  جلذلك فقد  ثبت إنزي 

رري  معهد اصثار   رجبنساااجن،زيم   الباحثين بقيادة    نبد  فري  م  ،1989جفد لا   نصاااراني  متنجل .  

  . Q الجثيق    كجينإلادة تجهد: بمهم  (، CA) زامع  كليرمجنت  يحي  فدجالمس

تحلي   دبد مفص  زدا لن  نازي  مت  جلجقا جتجما.  جقد قا  رجبنسجن جفريقه بهذه المهم  التمادا لل  

جكلم  كلم  جقضي  قضي ". جبعد حجالد لشر سنين من العم    فقرة  فقرة جقد قا  لمله  الدقي  بفحص "

   .(  )للجثيق   جشك إصدار نتارج زهجده  بمسم  اإلصدار النقدي  كان قد 

ج صااج  النصااراني  نفسااها   النصااراني  ب زداال حج  طبيع  المزتمعات    ( )الجثيق   جقد  ثار إسااترزاع  

كتابا   70اسااااتبعد منه     ،كتابا بعد رحي  المساااايع  74بشااااك   ل . ججفقا لما ذكر فد التاري ، فقد اهر 

 حجاه  العهد الزديد. 4جبقد   غير مجثقين،  نهكنيس  القدام  الباء آالتبره  
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استبعدت  غلب الكتب التد تتحدث لن الطبيع  البشري  للمسيع ليس  ججحدة الخال  جنزاة ليس   جقد 

هد:  رزعجا  فاإلزاب   كتاب ليس ؟  أين كالنصارى للمسلمين لن السؤا  المتكرر من   ج ما  من الصلب. 

 الكتاب.   لنريك   السبعين،إلينا الكتب 
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 سلخاتم الرُّ بقدوم  المسيحبشارة 
 

ْوَراِة َواإْلِنْ "   يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم فِي التَّ بِيَّ اأْلُمِّ ولَ النَّ سههههُ بُِعوَن الرَّ ِجيِل َيأُْمُرُهْم الَِّذيَن َيتَّ

ُم  بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن الْ  َباِت َوُيَحرِّ يِّ َرُهْم ُمْنَكِر َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ ُع َعْنُهْم إِصهْ َعلَْيِهُم اْلَخَبائَِث َوَيضهَ

َبُعوا النُّوَر الهَِّذي أُْنِزلَ َمعَهُه  أنهتَواأْلَْغاَللَ الَّتِي كهَ  ُروهُ َواتَّ ُروهُ َوَنصهههههَ ِذيَن آَمُنوا بِهِه َوَعزَّ َعلَْيِهْم فَهالهَّ

 (157: 7ال قرءان. )"اْلُمْفلُِحونَ أُولَئَِك ُهُم 

 ينتارجن قدج  نبد جالمسيع.   )يعقجب(  بند إسراري  لليه السم  كان   المسيع ليس  حت  مجلد 

  .أنتورشليم كهنة والويين ليسألوه من أاليهود من  أرسل وهذه هي شهادة يوحنا حين " 

نا. النبي  أ. فقال لست أنتليا ماذا. اي إذافسألوه  .نا المسيحألست   أنى قّر أفاعترف ولم ينكر و

 ( 21-19: 1". )يوحنا  فاجاب ال.  أنت
 

 به فد سفر التثني .  المتنبأ  النبد ينتارجن  بند إسراري  )يعقجب( جل  يا  

".  وصيه بهأكالمي في فمه فيكلمهم بكل ما  وأجعلقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك أ" 

 ( 18: 18التثنية )

ن مجس   . جقد زاء كم م السم ( الصمة  النبد محمد )لليه إل  تشير   انه   الفقرة هذه جيفه  زيدا من   

  . بينما ل  يأت ليس  بعهد زديد ب  زاء مؤكدا جشاهدا لل  شريع  امانه  فد لنا  جمحمد بعهد زديد ل

 :  . جنزد  نمجس  المجزجدة

 ميمد مجس  جمحمد طبيعيا.   -

 جفاة مجس  جمحمد طبيعي   يضا.  -

 تحقي  قيادة جسلط  لل  مزتمعهما. مد فد نزع كم من مجس  جمح -

سمالي  جإسحا   جالد نف  اصب جهج النبد  جه  إخجة؛ صن إ".  من جسط اخجته " الفقرة جذكرت 

   . إبراهي 

ليهجد ج بناء إسمالي   لذلك فإن  بناء الجاحد يكجنجا "إخجة" صبناء اآلخر. ج بناء يعقجب )ابن إسحا ( ه  ا

 التالي : الفقرة. جقد  كد اإلنزي  لل  هذا فد خجته " كجنجا بذلك "إه  العرب في

جميع اخوته  أمام شور. آمصر حينما تجيء نحو أمام شور التي  إلىوسكنوا من حويلة  " 

 ( 18 : 25 ". )التكويننزل

 . بند إسراري  نبد من العرب جلي  من  لة ستكجن ءزي   يضا  ن النبجكما  كد اإلن

 (10: 34". )التثنية .... موسى،ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل " 

لي  ج  ،من الملك زبري كانت    فكلمات القرآن زميعها  ." وسهههأضهههع كلماتي في فمه" :  جاساااتمرت اصي 

 . "وضع في فمه"  ب   لاد فقط ما محمد لليه الصمة جالسم ، منها ما هج كم 

: 29". )أشهههههعيهاء القراءة أعرفويقهال لهه اقرأ ههذا فيقول ال  قراءةيهدفع الكتهاب لمن ال يعرف الو أ " 

12) 
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   لرس ال : جلندما طلب منه الملك زبري   ن يقر  قا  ،جكما هج معرجس  ن النبد محمد كان  ميا

 .القراءة

جهج  ن يزع  من إسمالي    هللا زاء جقت تحقي  جلد   سراري ، لبند إخر نبد آ  ،(ليس  نبجة  )جبعد انكار 

  م  كبيرة. 

كثره كثيرا جدا. اثني عشر رئيسا  أوأثمره و  أباركهنا أها   اسماعيل فقد سمعت لك فيه. وأما " 

 ( 20: 17". )التكوين  مة كبيرةأ ه وأجعليلد 

 العرب.  إل قا  القيادة الديني  نت اجيؤكد ليس  لل  

 ( 43:  21". )متى  ويعطى ألمة تعمل اثمارهن ملكوت هللا ينزع منكم  ألكم  أقوللذلك  " 

 محمد. كما يؤكد ليس   يضا لل  نبجة النبد 

روؤ الحق الذي ال يسهههتطيع   .األبدا  إلىمن ا ب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم   أطلب  ناأو " 

". مهاكهث معكم ويكون فيكم نههفتعرفونهه أل مأنت وأمهاال يراه وال يعرفهه.  نههن يقبلهه ألأالعهالم 

 (17 -16: 14)يوحنا 

الاذات الثاالثا  فد  –الرج  القاد  هج   الفقرةالاذي ذكره ليسااااا  فد هاذه    المعايفاإن ججفقاا للنصااااارانيا   

لن النبد محمد. جتثير دارما   نت اك  الثالجث. جلل  الرغ  من ذلك، فإن المسالمجن يعتقدجن  ن هذه النبجءة

فد اإلنزيا   "Paraklytos"زااداال فد اإلنزياا . جياادجر الزاادا  حج   ن كلماا   "Paraclete"كلماا  

كما  ن كلم  اليجناني .    إل   رياني رزمتها من السااا تجتطيرت خم     "Periklytos" صااام    نت االيجناند ك

"Paraclete" : تحم  معنيين فد اليجناني 

كما يعتقدهالنصارى. جهذا يعتمد لل  نط    Paraklytos (παρακλητος)معاي جمؤيد جمسالد:  -

 ".  a"  حرس العل الكلم  الذي يحتجي لل  صجت 

نط    ما  كما يعتقد المسلمجن.  Periklytos (Περικλητος): الممدج ( نسان محمد  ج  حمد )اإل  -

 ". a"  صجت حرس العل بدجن يكجن الكلم  هنا  

 ن المعن  الثاند تؤيده اصدل ، فإن كم المعنيين ينطب  لل  النبد محمد. جنذكر بعضا   إل  جباإلضاف  

 من هذه اصدل  كاآلتد: 

خاام . فهد تحجي حرجس حت  القرن ال  قاد  ثبات  ن اللطا  السااااارياانيا  ال تحجي حرجس العلا ف -1

النقاط فج    جضاع  من خم  ناا   ،بعد القرن الخام   دخلت فقد     ما حرجس العل ،الصاحا  فقط

باصخص تجضاع   "a" صاجات حرجس العل . جلنط  صاجت حرس إل تشاير  ل،   ج تحت الحرجس

   جيطل  لليه فد اللط  السااارياني )  ă ج  aإل ت جترز  هذا الصاااجنقط  فج  جتحت الحرس.  

  āḥāṯP(.    حرسجيمكن  ن نسااتنتج من هذا  ن نط  اللط  الساارياني  ال يحجي صااجت" a"  

لجاا  اللط  اليجناني   ج إلخفاء حقيق  نبجءة   ف كان ترزما  خاطر  ليجا ‘a’  ج ن إضااااااف  الحرس

 نسانالمعن  الثاند جهج  حمد  ج محمد )اإل  إل تشاير    Paracleteلذلك فإن الكلم   .النبد محمد 

 .(دج المم
 

  ج  "Parakalon"اليجناني  هد فد اللط    comforterالترزم  الحرفي  لكلم كما  ن  -2

"Parygorytys"   جقد استخدمت هاتين الكلمتين فد مجاضع مختلف  فد اإلنزي  بمعاند
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 .معن  فريد   "Periklytos"مختلف . لذلك يزب  ن يكجن للكلم 

،  ذكر مفرد شخص ماس   إل   الكلم  يشير لادة نهايفد   "s"ذلك فإن حرس إل  جباإلضاف    -3

 .اللط  اليجناني جلي  صف  فد 

 .جاإلنزي  نزدها تؤيد كثيرا نبجة محمد   القرآن جبتحلي  آيات  -4

ِ  َقالَ  َوإِذْ "  ًقا لَِّما َبْيَن َيَديَّ مِ   إليكمِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَرائِيلَ إِنِّي َرُسولُ هللاَّ َصدِّ َن  مُّ

ًرا بَِرُسوٍل َيأْتِي ِمن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد ۖ  ْوَراِة َوُمَبشِّ َناِت َقالُوا التَّ ا َجاَءُهم بِاْلَبيِّ َذا  َفلَمَّ ِسْحٌر   َهَٰ

بِينٌ   ( 6: 61 القرآن ". )مُّ

 ؟)البارقليط( يمعزّ من هو الُ 

 : المعزي هو رجل
 

نبياء كذبة كثيرين  أن ألل هي من هللا االحباء ال تصدقوا كل روؤ بل امتحنوا االرواؤ ه أيها" 

 ( 1:4". )يوحنا األول العالم إلىقد خرجوا 

. ججفقا لما ذكر فد التاري ، فقد فه  كثير من النصاارى القدام  إنساانطل  كلم  "رج " لل   فيمكن  ن ت  

جكان   "المعاي" المرتقب.   نهجن قب  النبد محمد  رزا  كثيرز  جلي  رج . فقد ادل    ن "المعاي" ر

 النزاشد ملك الحبش  نصرانيا ينتار قدج  "المعاي".

 : يتكلم المعزي بما يسمعه
 

ال يتكلم من نفسه بل كل ما   نه جميع الحق أل  إلىمتى جاء ذاك روؤ الحق فهو يرشدكم   وأما" 

 (13: 16". )يوحنا  مور آتيةأ يسمع يتكلم به ويخبركم ب

ال   الفقرات . جهذا دلي  لل   ن  هللابما يساامعه من    تكل فالنبد ي.  لهلنبد جلي  إلجفد الحقيق  هذا جصااس  

جيخبرك  . )هللانبد يرساااله   إل ب  تشاااير    ،)كم  يعتقده النصاااارى(  الذات الثالث  فد الثالجث   إل تشااايير  

صاااار الرجمان بعد هايمته  لل   يدي الفر . جقد ذكر نتا( كما فع  النبد محمد. جمثا  ذلك بامجر آتي 

 .القرآنذلك فد 

وُم،ُغلَِبِت  "  َيْغلُِبونَ   رضفِي أَْدَنى اأْل  الرُّ ن َبْعِد َغلَبِِهْم سههَ ِ اأْلَْمُر ِمن ،  َوُهم مِّ نِيَن َّلِلَّ ِع سههِ فِي بِضههْ

ِ ،  َقْبلُ َوِمن َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُؤ اْلُمْ ِمُنونَ  ِحيمُ  َيَشاءُ  َمن َينُصرُ  بَِنْصِر هللاَّ  القرآن". )َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ

30 :2-5) 

لن هايم  البيانطيين لل   يدي الفر  فد معرك   نطاكيا. جقد كان جلد للمسااالمين يات  اآلتتحدث هذه  

 ،مهما للمساالمين   مرا  صاااره نتا اين. جقد كانصااار للبيانطينتا  إل ‘ ن تنقلب الهايم  " فد بضااع ساانين  

جهد   الارادشااتي   الديان   من  تباع د الفر بينما يع  ي.  نصااارى جيعدجا من  تباع دين سااماج    كانجانهص

)يقع فد  خادجد جادي اصردن(.  الميات،المعركا  فد المنطقا  المحيطا  باالبحر  دارت . جقاد دياانا  جثنيا 

التد اكتشاافت مؤخرا من خم  اصقمار الصاانالي  جالتكنجلجزيا الحديث  اليج  ججالحقيق  المثيرة لمهتما   

هاذه كن فل  ت ، آنيا جهاذه معزاة قر. رض لل  اصصقا  ارتفاالاا  ن المنطقا  المحيطا  باالبحر الميات هد ا

  حيث ل  تكن اصقمار الصااانالي  جالتكنجلجزيا الحديث   ،صحد فد القرن الساااابع   ج متجقع   معرجفالحقيق   



 

44 

خال  الكجن   هللامن    اإلهيمتاح  فد هذا الجقت. جالتفسااير الممكن الجحيد هج  ن النبد محمد قد تلق  جحيا  

 .جمبدله

صااارا مدهشااا لل  الفر . فتحق  جلد نتن ا  القرآيات  آلساانجات من ناج  الجحد بهذه ا  7جبعد حجالد  

 بإلزاا. القرآنصار الرجمان فد نتاب هللا

 :العالمي يدين عز  المُ 
 

 (8: 16". )يوحنا ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة" 

كما  دان النصاااارى لل  ،  هللا  بالمسااايع ليسااا  كنبد  رساااله  نهايم  لد  إاليهجد لل  القرآنجقد  دان 

المجلجد. جلندما   هللا ج ابن    هللا   نهالمسايع    : جهذا يعد ذنبا فل  يدلدهللاالثالجث جبأن ليسا  هج  التقاده  ب

 هللالي  االبن المجلجد جلكن نحن كلنا  بناء     نه جضااع    هللاابن    أنهنزي  باإل شااار ليساا  لن نفسااه فد 

 مزااا.

 ( 17:  20". )يوحنا  وإلهكم إلهي و أبيكم و  أبي إلىاصعد  إني " 
 

اصتباع زعله    إل لندما نا  الرج  القد  ججفقا لما زاء فد اإلنزي  فد  لما  الرس  )يج  الخمسين(، 

 بالمسيع. يبشرجا  ه  ل  يدينجا العال  جل   لكنيتكلمجن بلطات مختلف  

فم حاز  لدلجة   الكافرين،  ن الرج  القد  سجس يقنع  لفقرة افإذا كان المعن  المقصجد من هذه 

 النصراني  جالدفاع لنها فقد  نزا الرج  القد  هذه المهم .   ل  إالمبشرين 
 

 :بعد رحيل عيسى ي يأتيعز  المُ 
 

ن  إن لم انطلق ال يأتيكم المعزي. ولكن أ نه ن انطلق. أل أخير لكم   أنه لكم الحق  أقول لكني  " 

 ( 7:  16". )يوحنا كمإليرسله أ ذهبت 

كان مجزجدا بالفع .   قد جالرج  القد  )الملك زبري  بالنساب  للمسالمين(    إل ن يكجن هذا إشاارة   ال يمكن  

(، كماا زااء فد  حاداث 25: 2سااااامعاان )لجقاا  إل (، جزااء 35:  1مري  )لجقاا إل فقاد زااء الرج  القاد  

تشاير الفقرة  جزجدا جبذلك يبدج منطقيا  ن   خرى ذكرت فد اإلنزي . جلل  الرغ  من هذا ل  يكن محمد م

 محمد بعد رحي  ليس . مزدء إل 

 :الحق إلىرشد ي يُ عز  المُ 
 

المعزي الروؤ القدس الذي سيرسله ا ب باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل   وأما " 

 ( 26:  14". )يوحنا  ما قلته لكم

جما لليه   ن  يعتقدجه، جما لليه   ن يفعلجه،      تباله ما يزب  نقد لل  ف ،جينطب  هذا لل  النبد محمد 

 ره   يضا بما قاله ليس . . جذك  القرآنإليه. كما لل  النبد محمد  تباله  هللاجحيه  من خم  ما ي  يزتنبجه  

:  12". )مرقس لهنا رب واحدإ هللا ول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل. أن أفاجابه يسوع  " 

29 ) 

". )متى  ياه وحده تعبدإتسجد و إلهكمكتوب للرب  نه يا شيطان. أل حينئذ قال له يسوع اذهب  " 

4  :10 ) 
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 ل  بالعقيدة الخالص  جهد )اإليمان بإله جاحد جتجحيده فد العبادة(امحمد العر النبد جقد ذك   

ْثلُُكمْ "  َما أََنا َبَشٌر مِّ ٌه َواِحٌد ۖ َفَمن  ُيوَحىَٰ  قُلْ إِنَّ ُهُكْم إِلََٰ َما إِلََٰ ِه َفْلَيْعَملْ َعَماًل   إِلَيَّ أَنَّ َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

ِه أََحًدا  ( 110:  18 القرآن ". ) َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ
 

 :يمجد عيسى الُمعز ي
 

 ( 14:  16...". )يوحنا ذاك يمجدني  " 
 

 جتمزيده للمسيع ليس : احترا  محمد  

ْجل   الن ا    -1
ا    ج   هللا ،    قا  النبد محمد: "  ن  س  ؟ يا ر  ة  قالجا: كيس  اآلخ ر  ، فد اص جل   ج  ْري    يس   اْبن  م  بع 

ا  ن  اح ٌد، فلي   بْين  ين ه ْ  ج  د  ت  ، ج  ات ه ْ  ش  ه  ٍت، ج   م  م  ن ل  ةٌ م  اء  إ ْخج  : اصْنب ي  ب دٌّ )بين المسيع ليس  جب قا   يند(. ن    
.مرات(4مرة مقاب 25)بد محمد  اس  الن من   كثر القرآنفد  ليس  اس  المسيع ر كذ  ج  -2  
. القرآن فد   زاءفضلت مري     ليس  لل  نساء العال  جفقا لما  -3  
. القرآنراء هد الجحيدة التد ذكرت باسمها فد ذ مري  العكما  ن  -4  
. مري  السيدة  باس   القرآنجرة كامل  فد سهناك ج  -5  
مرنا بأن نحترمها جنحبها     المسيع ليس . كما  ستنزج  تنزج بينما ن  مه لن     خبرنا النبد محمد  جقد   -6

. هللا ال نعبدها  ج نعبد ابنها المسيع ليس  نبد   لكن ، ج ن نتبعها فد لبادتها هلل  
 

  لن يمكنه   ن يشاااهدجا الح  اآلن. جقد زاء أنهليسااا   تباله بر   خب فقد ن"،  آلا  تشاااهدجا" ال يمكن  ن  
من  ي تطيير حت  يج    هللاالذي حفاه    القرآنزاء ب. فقد  هللان  النبد محمد بالح  لن المساايع ليساا  جل

 .اصبد ا إل القيام ؛ شهادة للح  
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وأشهد أن محمد  ولد،الذي ليس له شريك وال  ،هللاأشهد أن ال إله إال 

 عبده وخاتم رسله. وأشهد أن المسيح عيسى وموسى عباده ورسله.
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