
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 نالها كتاب تعليقات استحسان

 هل القرآن كالم هللا؟
 

يعتبر الدفاع عن المسيحية ضد اإلسالم أكثر جبهات الدفاع عن المسيحية أهمية، ويتعامل كتاب القس "
مصاغ بطريقة السؤال ) 1(مع هذه الحاجة بطريقة مثالية، فهو  هل القرآن كالم هللا؟غورنر المسمى 

وهذا عوضا  –ل قوي موثق بشك) 2. (والجواب، مما يجعله وسيلة عملية للشاهد المسيحي من كافة الوجوه
يركز، كما يوحي عنوانه، على ) 3. (مجرد عرض ألراء المؤلف الشخصية) كما هو الحال غالبا(عن كونه 

 ".الموضوعات المحورية، وال ينحرف لتناول التفاصيل الدقيقة أو الخارجة عن الموضوع
 

، دكتوراه في القانون )ستراسبورغ، فرنسا(، دكتوراه في الالهوت )شيكاغو(، دكتوراه جون وارويك مونتغومري-
، أستاذ متقاعد في القانون )معهد الدين والقانون، موسكو، روسيا(، دكتوراه فخرية )كارديف، ويلز، المملكة المتحدة(

محام أمام المحاكم العليا، انجلترا وويلز؛ عضو جماعة . والعلوم اإلنسانية، جامعة بدفوردشاير، المملكة المتحدة
 ,Avocat à la Cour(ي المحكمة العليا للواليات المتحدة األمريكية، محام قضائي، جمعية محامي باريس محام

Barreau de Paris .( مقالة صحفية أكاديمية 100كتابا بأربعة لغات وأكثر من  50مؤلف ومحرر ألكثر من. 
 

 
ن المعتقدات المسيحية واإلسالمية، لقد وجدت في هذا الكتاب معالجة أمينة ومستقيمة للمواضيع المعلقة بي"

ال تنبع معظم حاالت سوء الفهم عن هللا وكلمته . الموضوع بساطةن القس غورنر عمال بالحفاظ على وقد أحس
ستجد في هذا الكتاب . وعالمه من حصولي على إجابات خاطئة، بل من طرحي األسئلة الخاطئة من األساس

ظهر أمامها منذ  تخشى المسيحية االستقصاء وتقف قوية أمام أي تحد ال. أكثر األسئلة أهمية ومعها إجاباتها
ال يسعني وأنا مسلم سابق ومدافع عن المسيحية إال أن أتمنى لو كنت قد حصلت على هذا . يوم العنصرة

 !"الكتاب عندما كنت أبحث عن الحقيقة
 

 ؛ مسلم سابق ومدافع عن المسيحيةيوسي كاباكسي-
  



 

 
 

 هللا؟هل القرآن كالم 
 ورنرغجميع الحقوق محفوظة آلرون  ©

غير مسموح بإعادة إصدار أي جزء من أجزاء هذه المطبوعة أو تخزينه على نظام . جميع الحقوق محفوظة
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تسجيله، أو بأي وسيلة أخرى، بدون إذن مسبق من الناشر باستثناء ما هو مسموح به طبقا لقانون الملكية 
 .الفكرية األمريكي
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 مقدمة
 

 يعلمنا اإلنجيل أن يسوع مات على الصليب من أجل الخطيئة،
 

ِل األَْمِر، َما ُكْنُت قَْد تََسلَّْمتُهُ، َوهَُو أَنَّ الَْمِسيَح َماَت   ِمْن أَْجِل َخطَايَانَا َوْفقاً لَِما فِي اْلِكتَاِب،فَاْلَواقُِع أَنِّي َسلَّْمتُُكْم، فِي أَوَّ
 )4-3: 15كورنثوس  1( َوأَنَّهُ ُدفَِن، َوأَنَّهُ قَاَم فِي اْليَْوِم الثَّالِِث َوْفقاً لَِما فِي اْلِكتَابِ 

 
 وينكر اإلسالم موت يسوع على الصليب بناء على الفقرة التالية من القرآن،

 
ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكن ُشبِّهَ لَهُْم َوإِنَّ الَِّذيَوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَ  َن اْختَلَفُوْا فِيِه لَفِي َشكٍّ ْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل هللاَّ

ْنهُ َما لَهُم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ يَقِينًا  )157اء اآلية سورة النس( مِّ
 

أفغانستان وبنغالدش ومصر والهند وإندونيسيا : وقد تحادثت على مدار السنين مع مئات المسلمين من جميع أنحاء العالم مثل
وإيران والكويت وليبيا وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتركيا واإلمارات والواليات 

 وقد طرحت السؤال التالي على المسلمين،. واليمن وزيمبابويالمتحدة األمريكية 
 

أثبتم أن المسيح لم يمت على الصليب فسوف تفندون المسيحية، ولكن على الجانب اآلخر إذا كان المسيح قد صلب  إذا
 أفال يعني ذلك أن القرآن مخطئ؟ لماذا تصدقون القرآن إذا كان يتعارض مع ما أنزله هللا قبل محمد؟

 
األسئلة أدت إلى مراسالت متبادلة كثيرة، وقد جمعت مجموعة من أحاديثي في هذا الكتاب اإللكتروني بحيث تعرف لماذا  هذه

 .يسوع هو المسيح، ابن هللا الحي
 

 5-4: 25المزامير 
ْفنِي طُُرقََك، َعلِّْمنِي ُسبُلَكَ  ْبنِي فِي َحقَِّك َوَعلِّْمنِي، فَإِنََّك أَ  .يَاَربُّ َعرِّ  .ْنَت اِإللَهُ ُمَخلِِّصي، َوإِيَّاَك أَْرُجو طََواَل النَّهَارِ َدرِّ

 
 9-7: 4األمثال 

َدَك، اْعتَنِْقهَا فَتُْكِرَمكَ  .بَِدايَةُ اْلِحْكَمِة أَْن تَْكَسَب ِحْكَمةً، َواْقتَِن اْلفِْطنَةَ َولَْو بََذْلَت ُكلَّ َما تَْملِكُ  ْدهَا فَتَُمجِّ ُج  .َمجِّ َرْأَسَك تُتَوِّ
 .بِإِْكلِيِل َجَماٍل، َوتُْنِعُم َعلَْيَك بِتَاِج بَهَاءٍ 

 
quran.com-www.bible 

 
  

http://www.bible-quran.com/�


 لماذا القرآن ليس كالم هللا
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 موت يسوع على الصليب والقرآن
 

 4-1: 15  رسالة كورنثوس األولى
ْرتُُكْم بِِه، َوقَبِْلتُُموهُ َوَماِزْلتُْم قَائِ  ُرُكْم، أَيُّهَا اِإلْخَوةُ بِاِإلْنِجيِل الَِّذي بَشَّ ِميَن فِيِه، َوبِِه أَْيضاً أَْنتُْم َعلَى أَنِّي أَُذكِّ

ْرتُُكْم بِهَا، إِالَّ إَِذا ُكْنتُْم قَْد آَمْنتُْم َعبَثاً  ُمَخلَُّصوَن، ُكوَن بِاْلَكلَِمِة الَّتِي بَشَّ ِل  .إِْن ُكْنتُْم تَتََمسَّ فَاْلَواقُِع أَنِّي َسلَّْمتُُكْم، فِي أَوَّ
انَا َوْفقاً لَِما فِي اْلِكتَاِب، َوأَنَّهُ ُدفَِن، َوأَنَّهُ قَاَم فِي األَْمِر، َما ُكْنُت قَْد تََسلَّْمتُهُ، َوهَُو أَنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن أَْجِل َخطَايَ 

 .اْليَْوِم الثَّالِِث َوْفقاً لَِما فِي اْلِكتَابِ 

 
 خــلــفــيــة

 
مئات الماليين من المسلمين ينكرون موت يسوع على الصليب، وهذا يجلب لالنتباه المالحظة المهمة أن المسيحية متأصلة في 

يوجد . هللا في التاريخ، بل أن االدعاءات المركزية في المسيحية كانت وبعضها ال يزال مفتوحا لالستقصاء التاريخي أعمال
 .في العالم هللاتوازي بين ما يؤمن به المسيحيين وما فعله 

 
 :كتب العالم المسيحي جون غريشام ماكن

كان العالم سيتم . أيضا وبصفة أساسية بما فعله يسوع كانت الكنيسة البدائية مهتمة ليس بمجرد ما قاله يسوع، لكن"
لطالما تالزم هذين . استرجاعه عن طريق إعالن حدث معين، ومع الحدث معناه، وكون إطالق الحدث مع معناه عقيدة

هو التاريخ . العنصرين في الرسالة المسيحية؛ فسرد الحقائق تاريخ، أما سرد الحقائق مع معنى هذه الحقائق فهو عقيدة
هكذا ." لقد أحبني وضحى بنفسه من أجلي"العقيدة هي ." عانى في عهد بيالطس البنطي، وتم صلبه، ومات واندفن"

 ."كانت مسيحية الكنيسة البدائية
 

 :كما يذكرنا عالم الدين المسيحي جورج إلتون الد بالتالي
، فالعقيدة العبرانية المسيحية تبتعد عن تفرد وفضيحة الدين المسيحي تكمن في تداخل الوحي في األحداث التاريخية"

رب إسرائيل . ديانات بيئتها ألنها عقيدة تاريخية، بينما كانت األديان األخرى مبنية على الخرافات أو دورة الطبيعة
العقيدة العبرانية المسيحية لم تنبت . كما يصفه علماء الدين األلمان ببالغة geschichtsgottكان هو رب التاريخ، أو 

من تفكر فلسفي متعالي أو خبرات صوفية عميقة، بل نبعت من تجارب إسرائيل التاريخية القديمة والحديثة، والتي 
... هذه الحقيقة تعطي العقيدة المسيحية مضمونا وموضوعية تميزها عن العقائد األخرى. وجوده من خاللها هللاأظهر 

وسلسلة من المفكرين العظام، وهو ليس بالدرجة األولى نظاما  الكتاب المقدس ليس أساسا مجموعة من األفكار الدينية
 ."التاريخية هو مادة التصريح المسيحي هللاسرد أحداث ... من المفاهيم الدينية، وال حتى تأمالت فلسفية

 
 هللاهناك عالقة بين ما يؤمن به المسيحيين عن . وجوده ليس فقط في كلماته بل في أعماله، فالرب يعمل في التاريخ هللاأظهر 

ليس من المنطقي إنكار . 0F1لفي التاريخ هو إنكار  هللاإنكار عمل . في التاريخ المادي ويدور حول يسوع المسيح هللاوما فعله 
 . في التاريخالتاريخ ومن اإللحاد إنكار عمل هللا

 
َوَقْولِِهْم إِنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن "يدعي القرآن عن التاريخ شيء مناف لما تم مالحظته وتسجيله في القرن األول الميالدي 

َه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُ  ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكن ُشبِّ نِّ َوَما َمْرَيَم َرُسوَل هللاَّ َباَع الظَّ ْنُه َما لَُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّ وْا ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّ
إنكار اإلسالم لموت يسوع على الصليب إعادة تعريف راديكالية للتاريخ، فالمالحظة . )من سورة النساء 157اآلية (َقَتلُوهُ َيِقيًنا 

ما له األهمية الكبرى هو أن محمد . والشهادة والتحليل البشري ليس لها دور في معرفة ما حدث من قرون مضت في جلجثة
له رغم حقيقة أن محمد جاء بعد الحدث ادعى أن ملكا كشف له شيئا عن الماضي مخالف لما تم مالحظته وتسجيله، وهذا ك

                                                 
فَإِنَّ َما الَ يَُرى ِمْن أُُموِر هللاِ، أَْي قُْدَرتَهُ األََزلِيَّةَ َوأُلُوهَتَهُ،  . "إنكار عمل هللا في الخلق يعتبر إنكارا ل. يرتبط بهذا حقيقة أن هللا يظهر نفسه في الخلق  1

 )20: 1رومة " (.َحتَّى إِنَّ النَّاَس بَاتُوا بِالَ ُعْذرٍ . ظَاِهٌر لِْلِعيَاِن ُمْنُذ َخْلِق اْلَعالَِم، إِْذ تُْدِرُكهُ اْلُعقُوُل ِمْن ِخالَِل اْلَمْخلُوقَاتِ 



  موت يسوع على الصليب والقرآنموت يسوع على الصليب والقرآن

 

إنكار التاريخ له عواقب مأساوية كما يمكن مالحظته في . بمئات السنين، وعاش على بعد مئات األميال، ولم يقدم أية أدلة
 .يومنا هذا مع من ينكرون الهولوكوست

 
 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين

 نحن ال نؤمن بالثالوث وال بالصلب وال بالخطيئة . نت امرأة نقيةنحن نؤمن بأن يسوع كان نبيا عظيما وأن أمه كا
. استثناء األربعة أمور هذه وممارسة تعاليم المسيح فيه ما يكفي للمسيحيين ليكونوا بشرا أخيارا. األولى وال بالمخلص

 لماذا التفلسف وتعقيد األمور؟
  حسب ما . دث لمعاداة أية ديانة ولكن ألقول الحقيقةأنا ال أتح" هل مات يسوع على الصليب؟"أريد اإلجابة عن سؤال

بينما يقول ) 158و 157سورة النساء اآلية (جاء في القرآن يسوع لم يمت على الصليب، بل رفعه هللا إلى نفسه 
-19: 15مرقص (و) 37-30: 27متى (لكنك إذا قرأت ) 21: 16متى (الكتاب المقدس أن يسوع قد صلب 

 .فإن سمعان القيرواني هو من تم صلبه) 27-26: 23لوقا (و) 25

 :ردي المسيحي
 :يرجى وضع الحقائق التي تكمن وراء الواقعة التاريخية لموت يسوع على الصليب في االعتبار

 
 :عام قبل يسوع 700على سبيل المثال كتب إشعيا قبل حوالي  .أنبياء العهد القديم شهدوا بموت ودفن يسوع

 
 9-7: 53إشعيا 

يهَا لَْم يَفْ ظُلَِم َوأُذِ  ْبِح، َوَكنَْعَجٍة َصاِمتٍَة أََماَم َجازِّ ، َولَِكنَّهُ لَْم يَْفتَْح فَاهُ، بَْل َكَشاٍة ِسيَق إِلَى الذَّ  .تَْح فَاهُ لَّ
يِق َواْلقََضاِء قُبَِض َعلَْيِه، َوفِي ِجيلِِه َمْن َكاَن يَظُنُّ أَنَّهُ اْستُْؤِصَل ِمْن أَْرِض األَْحيَاِء،  َوُضِرَب ِمْن أَْجِل إِْثِم َشْعبِي؟ بِالضِّ

 .َمَع أَنَّهُ لَْم يَْرتَِكْب َجْوراً، َولَْم يَُكْن فِي فَِمِه ِغشٌّ . َجَعلُوا قَْبَرهُ َمَع األَْشَراِر، َوَمَع ثَِريٍّ ِعْنَد َمْوتِهِ 
 

 :وها هي بضعة أمثلة شهد يسوع بموته في مناسبات عدة،
 

 21: 16متى 
يُوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلَكتَبَِة، اْلَوْقِت، بََدأَ يَُسوُع يُْعلُِن لِتَالَِميِذِه أَنَّهُ الَبُدَّ أَْن يَْمِضَي إِلَى أُوُرَشلِيَم، َويَتَأَلََّم َعلَى أَيْ ِمْن َذلَِك  ِدي الشُّ

 .َويُْقتََل، َوفِي اْليَْوِم الثَّالِِث يُقَامُ 
 

 19-17: 20متى 
 :يَُسوُع َصاِعداً إِلَى أُوُرَشلِيَم، اْنفََرَد بِالتَّالَِميِذ االْثنَْي َعَشَر فِي الطَِّريِق، َوقَاَل لَهُمْ  َوفِيَما َكانَ 

 بِاْلَمْوِت، ْحُكُموَن َعلَْيهِ هَا نَْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشلِيَم، َحْيُث يَُسلَُّم اْبُن اِإلْنَساِن إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة، َواْلَكتَبَِة، فَيَ »
 .«َولِكنَّهُ فِي اْليَْوِم الثَّالِِث يَقُومُ . َويَُسلُِّمونَهُ إِلَى أَْيِدي األَُمِم، فَيَْسَخُروَن ِمْنهُ َويَْجلُِدونَهُ َويَْصلِبُونَهُ 

 
 2-1: 26متى 

ا أَْنهَى يَُسوُع هَِذِه األَْقَواَل ُكلَّهَا، قَاَل لِتَالَِميِذهِ   :َولَمَّ
 .«فََسْوَف يَُسلَُّم اْبُن اِإلْنَساِن لِيُْصلَبَ  .ْعِرفُوَن أَنَّهُ بَْعَد يَْوَمْيِن يَأْتِي اْلفِْصحُ أَْنتُْم تَ »
 

 12-6: 26متى 
 َوإِْذ َكاَن يَُسوُع فِي بَْيِت َعْنيَا ِعْنَد ِسْمَعاَن األَْبَرِص،

 .ِن، َوَسَكبَْتهُ َعلَى َرأِْسِه َوهَُو ُمتَِّكىءٌ َجاَءْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ تَْحِمُل قَاُروَرةَ ِعْطٍر َغالِي الثَّمَ 
ا َرأَْوا َذلَِك، َوقَالُوا  لَِماَذا هََذا التَّْبِذيُر؟«: فَاْستَاَء التَّالَِميُذ لَمَّ

 «فَقَْد َكاَن يُْمِكُن أَْن يُبَاَع هََذا اْلِعْطُر بَِماٍل َكثِيٍر، َويُْوهََب الثََّمُن لِْلفُقََراِء؟
 .لَِماَذا تَُضايِقُوَن هَِذِه اْلَمْرأَةَ؟ إِنَّهَا َعِملَْت بِي َعَمالً َحَسناً «: َم يَُسوُع بِذلَِك، قَاَل لَهُمْ َوإِْذ َعلِ 

ا أَنَا فَلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم فِي ُكلِّ ِحينٍ   .فَإِنَّ اْلفُقََراَء ِعْنَدُكْم فِي ُكلِّ ِحيٍن؛ أَمَّ
 .َعلَى ِجْسِمي، فَقَْد فََعلَْت َذلَِك إِْعَداداً لَِدْفنِي فَإِنَّهَا إِْذ َسَكبَِت اْلِعْطرَ 



  موت يسوع على الصليب والقرآنموت يسوع على الصليب والقرآن

 

 
 :هؤالء بعض الشهود لموت يسوع على الصليب

 مريم المجدلية
 مريم والدة يعقوب ويوسف

 مريم والدة يسوع
 )26: 19يوحنا (الحواري الذي أحبه يسوع 

 
 :هذه قائمة بأسماء من شاركوا في دفن جسد يسوع الميت

 يوسف الرامي
 نيقوديموس

 مريم المجدلية
 مريم والدة يعقوب ويوسف

 
 :حتى المصادر غير المسيحية كتبت أن يسوع قد مات

  اآلثار (لموت يسوع ) بعد الميالد 100بعد الميالد وتوفي في  37مؤرخ يهودي ولد حوالي عام (أشار يوسيفوس
18.3.3.( 

  بعد الميالد أن المسيح تم  115لقديمة حوالي عام المؤرخ المعروف لروما ا) ميالديا 120إلى  55(كتب تاكيتوس
 ).15.44الحوليات (على يد بيالطس " إعدامه"

لذا فشهادات يسوع وأنبياء العهد القديم ) 7-6: 17التثنية (التوراة على إثبات أمر ما عن طريق شاهدين أو ثالثة /ينص القانون
والتي ) أو القرآن(نونية وقابلة للتصديق بالمقارنة بشهادة محمد وأتباع يسوع والمؤرخين غير المسيحيين إلخ هي حقيقة وقا

 .عام، ولطرح األمر ببساطة فإن قانون موسى يجعل تصديق القرآن غير قانوني 600كتبت بعد الحدث بما يقرب من 
ما هي األدلة . ادعاء تاريخيادعاء محمد أن الملك جبريل تحدث إليه . وها هو سبب آخر يجعل تصديق القرآن غير قانوني

التاريخية على أن الملك جبريل تحدث إلى محمد؟ هل يوجد شهادة عيان، أو أن محمد هو الشاهد الوحيد على أن جبريل تحدث 
بخالف موسى ويسوع فإن . معه؟ يقول الكتاب المقدس أن ادعاءات مثل التي ادعاها محمد يجب إثباتها بشهادة شاهدين أو ثالثة

يد على ما ادعاه فيما يخص الملك جبريل، وهذا يعني أن تصديق محمد خرق لقانون الرب وهو خطيئة محمد كان الشاهد الوح
 .بصفة خاصة ألنه ناقض الشهادة المثبتة والقانونية لموسى ويسوع

 
راجع سورة ، 4، سورة النور اآلية 15سورة المائدة اآلية (لقد قرأت أن القرآن يتطلب أربعة شهود عندما تتهم امرأة بالزنا 

بالتأكيد الزنا تهمة كبيرة ويجب أن يتطلب األمر شهودا، ولكن في نفس الوقت ادعاء محمد أن الكتابات ). 282البقرة اآلية 
الشهود التي قدمها محمد لدعم ادعائه بأن الكتابات المسيحية /ما هي الشهادة. المسيحية المقدسة قد تم تحريفها هو ادعاء أخطر

 ريفها؟المقدسة قد تم تح
 

ينقص محمد شهود على أن الملك جبريل قد تحدث إليه، وينقصه شهود على أن الكلمات التي قالها أكثر سلطة من الكتابات 
المسيحية المقدسة، كما أنه لم يقدم ولم يستطع تقديم شهادة أرقى من الحقيقة التاريخية لموت يسوع على الصليب، وأنت أيضا لن 

 .تستطيع
 

 :من سورة النساء ادعاء تاريخي بعيد عن اليقين التاريخي 157يقين فإن اآلية ورغم ادعائه ال
هَ  ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكن ُشبِّ ا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل هللاَّ ْنُه َما  لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوْا ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّ َوَقْولِِهْم إِنَّ

نِّ َوَما َقَتلُوهُ َيِقيًنا َباَع الظَّ  لَُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّ
 

من وجهة نظر تاريخية فاالدعاء غير صحيح، فهذا االدعاء تم بعد الحدث بمئات السنين وليس له أساس تاريخي من القرن 
مات  منال يشرح القرآن . بدا وكأنه يموت على الصليباألول الميالدي، فلم يقم أي من أتباع يسوع بكتابة أو قول أن يسوع 

فيما يتعلق ) أم أن هللا قد خدع العالم؟(على الصليب، وال إن كان أتباع يسوع قد تم خداعهم، وال لماذا سمح هللا بخداع العالم 
دة، المسلمون الذين يمألهم إنهم المسلمون من يحدسون، المسلمون الذين ال يملكون أية معرفة مؤك. بهذا األمر لمئات السنين

يتفقون على  )الكاثوليك الرومان واألرثوذكس والبروتستانت(كل المسيحيين . الشكوك عما حدث بالفعل خالل عملية الصلب



  موت يسوع على الصليب والقرآنموت يسوع على الصليب والقرآن

 

ولكن أمر واحد . أن المسيح مات على الصليب، وبالتأكيد فالمسيحيين ال يتفقون على كل شيء، فهناك الكثير مما نختلف عليه
يتفقون اتفاقا كاسحا على تاريخية حتى المؤرخين غير المسيحيين . كل المسيحيين وهو موت المسيح على الصليبيتفق عليه 

 .موت المسيح على الصليب
 

المسيحية دين تستند معتقداته عن هللا، والخطيئة، ومعنى الحياة والهدف منها، واألعمال الخيرة، وعدالة هللا، وما يحدث بعد 
ما نؤمن به فيما يتعلق بهذه المواضيع ليس مبنيا على الخيال أو التفكر الفلسفي، بل أن معتقداتنا . تاريخيةالموت على أحداث 

 تمتد جذورها فيما فعله هللا في الدنيا،
 

العقيدة العبرانية المسيحية لم تنبت من تفكر فلسفي متعالي أو خبرات روحية متعمقة، بل نشأت من الخبرات التاريخية 
عقيدة المسيحية مضمونا وهذه الحقيقة تعطي لل. القديمة والجديدة والتي أعلن هللا عن نفسه من خاللها إلسرائيل

في طبعة كارل  "أعمال هللا المنجية: معرفة هللا"جورج الد، .." وموضوعية محددة تنأى بها عن العقائد األخرى
 ).13-7، ]1962، هولت وراينهارت وواتسون: نيويورك[ معتقدات مسيحية أساسيةهنري، 

 
المسيحية ظاهرة تاريخية مثلها مثل اإلمبراطورية الرومانية أو مملكة بروسيا أو الواليات المتحدة األمريكية، وكونها 

 ).20، المسيحية والليبراليةجون غريشام ماكن، (ظاهرة تاريخية يوجب أن يتم بحثها بناء على األدلة التاريخية 
 

لتاريخية لموت يسوع على الصليب، ودفنه، وبعثه الجسدي، فإذا كنت تدحض تاريخية أي من هذه ومن لب المسيحية األحداث ا
ما فعله األحداث الثالثة فأنت تدحض المسيحية، وعلى الجانب اآلخر إذا كنت ترفض المسيحية فأنت ترفض التاريخ، وترفض 

 .عبر المسيح الواقعيهللا في العالم 
 

تحكى قصة مريض نفسي ظل مصرا على . الواقعيتظهر المشاكل الجادة عندما ال تتوافق معتقدات المرء عن العالم مع العالم 
وقد أضاعوا الكثير من الساعات . أنه ميت، وحاول األطباء بشتى الطرق إقناعه بأنه حي يرزق وليس ميت ولكن بال فائدة

حي وقرروا أن يثبتوا ذلك بأن يشرحوا له علميا أن الميتين وحدهم ال ينزفون وأن الطويلة في محاولة إقناع هذا الرجل أنه 
وبعد مشاهدة عمليات تشريح وسماع شروح تتعلق بكيفية عمل الدورة الدموية وقراءة كتب دراسية طبية قال . األحياء ينزفون

 ."حسنا، أظن أن األحياء هم وحدهم من ينزفون: "المريض النفسي أخيرا
 

د أن اعترف المريض بالحقيقة، قام أحد األطباء بتطهير دبوس وغرسه في أحد عروق المريض، وبدأ األطباء في وبمجر
 "ماذا يعني ذلك؟! إنك تنزف. إنك تنزف: "الصياح قائلين

 
 "!إن الميتين ينزفون هم كذلك: "نظر المريض النفسي إلى ذراعه النازف وقال

 
 .لكن ما في ذهنه لم يتطابق إطالقا مع الواقع. تميالمريض النفسي مقتنع في ذهنه أنه 

 
 .ويوجد في اإلسالم مشكلة مماثلة، فادعائه أن المسيح لم يمت على الصليب ال يتطابق مع الواقع، وال يتطابق مع التاريخ

 
ألدلة الراجحة المتاحة ونظرة أمينة على الحقائق ستؤدي إلى نتيجة مفادها أن الكتابات الدينية المسيحية أرجح من القرآن بسبب ا

 .والتي تظهر موت المسيح على الصليب
 

َستَُموتُوَن فِي َخطَايَاُكْم، : لِذلَِك قُلُْت لَُكمْ  : "أدعوك العتناق المسيحية على أنها الحق والوسيلة الوحيدة للخالص، فقد قال المسيح
آمن بيسوع، وتعمد لغفران خطاياك وعندها ستتيقن من ). 24: 8يوحنا " (.فِي َخطَايَاُكمْ ألَنَُّكْم إَِذا لَْم تُْؤِمنُوا بِأَنِّي أَنَا هَُو، تَُموتُوَن 

هذا اليقين يمتد جذوره فيما فعله هللا في العالم الواقعي فيما يخص موت يسوع على الصليب ودفنه، . وراثتك للحياة الخالدة
 .وبعثه، وصعوده إلى السماء



 لماذا القرآن ليس كالم هللا
 

 
11 

 

 

 يسوع هو هللا
 

  5-1: 1يوحنا 
َن ُكلُّ  3 .هَُو َكاَن فِي اْلبَْدِء ِعْنَد هللاِ  2. َوَكاَن اْلَكلَِمةُ هَُو هللاُ . فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكلَِمةُ، َواْلَكلَِمةُ َكاَن ِعْنَد هللاِ  1 بِِه تََكوَّ

نَ َشْيٍء، َوبَِغْيِرِه لَْم  ا تََكوَّ ْن أَيُّ َشْيٍء ِممَّ َوالنُّوُر يُِضيُء  5 .َواْلَحيَاةُ هَِذِه َكانَِت نُوَر النَّاسِ . فِيِه َكانَِت اْلَحيَاةُ  4 .يَتََكوَّ
 .فِي الظَّالَِم، َوالظَّالَُم لَْم يُْدِرْك النُّورَ 

 
 

 خــلــفــيــة
 

ال إله إال "وأول ركن من أركان اإلسالم والذي يسمى الشهادة ينص على أن ، )اإليمان بإله واحد(كد المسلمين على الوحدانية يؤ
، وترديد العبارة بالعربية مطلوب من كل المسلمين إلظهار قبولهم باإلسالم ولذا يجب ترديد الشهادة على "هللا، محمد رسول هللا

الصلوات اليومية باإلضافة إلى المناسبات الدورية  قوامللشهادة كذلك دورا محوريا في و. األقل مرة واحدة في العمر بنية صادقة
والعبارة نفسها غير موجودة بنصها في القرآن وال توجد إشارة للطقس الذي صنعه . ولذا يتم ترديدها كثيرا في حياة المسلم

 ...موجودين في القرآن... ولكن مضمون الرسالة وكذلك التركيب اللفظي لعنصريها... اإلسالم فيما بعد
، )دن وبوسطنلي(بريل . جين دامين مكوليف: المحرر العام. موسوعة القرآن." شاهد على اإليمان"أندرو ريبين،  :استشهاد

 .ة المدمجة، نسخة االسطوان2005
 

: 8األولى رسالة كورنثوس ( "الَ ُوُجوَد إِالَّ ِإللٍه َواِحدٍ "ودائما ما أؤكد ألصدقائي المسلمين أن المسيحيين موحدين ويؤمنون بأن 
السؤال األساسي هو ما إذا كان محمد والقرآن قد أعطيا التعريف الحق للتوحيد أو أن من فعل ذلك هو يسوع والكتابات ). 4

 .الدينية المسيحية
 

ِريَعةَ أَِو األَْنبِيَاءَ "، شريعةقام يسوع بتعليم أنه جاء لتحقيق ال لَ َما . الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلِغَي الشَّ : 5متى ." (ِجْئُت ألُْلِغَي، بَْل ألَُكمِّ
ِريَعِة ِهَي اْلَمِسيُح لِتَْبِريِر ُكلِّ َمْن يُْؤِمنُ "، بأسلوب مماثلبولس  رسولوقد كتب ال) 17 وما إذا كان ) 4: 10رومة " (.فَإِنَّ َغايَةَ الشَّ

عن الشريعة، بما في ذلك أعظم وصية للقانون الشريعة أن يسوع يعطي أتم تعبير " غاية"يسوع قد أتم الشريعة أو أن معنى 
 الموسوي،

 
 5-4: 6التثنية 

بُّ إِلَهُنَا َربٌّ َواِحٌد،: اْسَمُعوا يَابَنِي إِْسَرائِيلَ  4  الرَّ
تُِكمْ  5 بَّ إِلَهَُكْم ِمْن ُكلِّ قُلُوبُِكْم َونُفُوِسُكْم َوقوَّ  .فَأَِحبُّوا الرَّ

 
 عن أعظم وأهم الوصايا، وأكد يسوع على هذه الشريعة عندما سئل

 
 30-29: 12مرقس 

بُّ إِلهُنَا َربٌّ َواِحدٌ : أُولَى اْلَوَصايَا َجِميعاً ِهيَ «: فَأََجابَهُ يَُسوعُ  29  اْسَمْع يَاإِْسَرائِيُل، الرَّ
بَّ إِلهََك بُِكلِّ قَْلبَِك َوبُِكلِّ نَْفِسَك َوبُِكلِّ فِْكِرَك َوبُِكلِّ  30 تِكَ فَأَِحبَّ الرَّ  .هَِذِه ِهَي اْلَوِصيَّةُ األُولَى. قُوَّ

 
 ، لكن يسوع أتم هذه الوصية إلى منتهى تعبيرها وفهمها بتعليمه أنه هو الرب،4: 6وكل مسيحي يؤمن بالتثنية 

 
 14-13: 3الخروج 

ِحينََما أُْقبُِل َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل «: فَقَاَل ُموَسى ِلِ  13
: إِنَّ إِلَهَ آبَائُِكْم قَْد بََعثَنِي إِلَْيُكْم َوَسأَلُونِي: َوأَقُوُل لَهُمْ 

 59-56: 8يوحنا 
أَبُوُكْم إِْبَراِهيُم اْبتَهََج لَِرَجائِِه أَْن يََرى يَْوِمي، فََرآهُ  56

 «َوفَِرحَ 



  يسوع هو هللايسوع هو هللا

 

 «َما اْسُمهُ؟ فََماَذا أَقُوُل لَهُْم؟
 َوَمْعنَاهُ أَنَا(» أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَهْ «: فَأََجابَهُ هللاُ  14

ائِمُ  : هََكَذا تَقُوُل لِبَنِي إِْسَرائِيلَ «: َوأََضافَ ). اْلَكائُِن الدَّ
 .«، هَُو الَِّذي أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ )أَنَا اْلَكائِنُ (أَْهيَْه «

لَْيَس لََك ِمَن اْلُعْمِر َخْمُسوَن َسنَةً «: فَقَاَل لَهُ اْليَهُودُ  57
 «بَْعُد فََكْيَف َرأَْيَت إِْبَراِهيَم؟

إِنَّنِي َكائٌِن ِمْن قَْبِل : اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ : أََجابَهُمْ  58
 .«أَْن يَُكوَن إِْبَراِهيمُ 

َولِكنَّهُ أَْخفَى نَْفَسهُ  فََرفَُعوا ِحَجاَرةً لِيَْرُجُموهُ، 59
 .َوَخَرَج ِمَن اْلهَْيَكلِ 

 
 أجابه يسوع،" !يَاَسيُِّد، أَِرنَا اآلَب َوَكفَانَا"ويعطي يسوع المعنى الكامل لوحدانية الرب، لدرجة أنه عندما قال فيلبس ليسوع، 

 
 10-9: 14يوحنا 

ةُ الطَِّويلَةُ َوأَنَا َمَعُكمْ » "  "أَِرنَا اآلَب؟ :َولَْم تَْعِرْفنِي يَافِيلِبُُّس؟ الَِّذي َرآنِي َرأَى اآلَب، فََكْيَف تَقُولُ  َمَضْت هَِذِه اْلُمدَّ
؟ اْلَكالَُم الَِّذي أَقُولُهُ الَ أَقُولُهُ ِمْن ِعْنِدي، َوإِنَّمَ  10 يَْعَمُل ا اآلُب اْلَحالُّ فِيَّ هَُو أَالَ تُْؤِمُن أَنِّي أَنَا فِي اآلِب، َوأَنَّ اآلَب فِيَّ

 .أَْعَمالَهُ هَِذهِ 
 

والمسيحية دائما ما كانت توحيدية، وقد علم يسوع . يسوع هو غاية الشريعة، بما في ذلك الشريعة التي تتعلق بوحدانية الرب
 :التوحيد، وعلم الرسل التوحيد، لكن يسوع عرف التوحيد وعبر عنه بتمام أكثر ولذا يؤمن المسيحيين بأن

 
 اآلب هو هللا 
 ن هو هللاالب 
 الروح القدس هو هللا 
 ال يوجد إال إله واحد. 

 
رفض ألوهية يسوع هو . إتمام الشريعة/غاية أنهواعتراف المسيحيين بأن يسوع هو هللا ال يعتبر إلغاء للشريعة، بل نحن نؤكد 

سوع هو هللا فأنت ال تؤمن وإذا كنت ال تؤمن بأن ي بموسى، إذا كنت ال تؤمن بيسوع فأنت ال تؤمن. رفض ألول وأعظم التعاليم
 قال يسوع،. بال الواحد الحق

 
 3: 17يوحنا 

 .يَُسوَع اْلَمِسيحَ : َواْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ ِهَي أَْن يَْعِرفُوَك أَْنَت اِإللهَ اْلَحقَّ َوْحَدَك، َوالَِّذي أَْرَسْلتَهُ  3
 

القديمة بال حيث أن عقيدة الثالوث األقدس لم تكن قد كشفت  هل يؤمن المؤمنون بالعهود: وقد يثير هذا أسئلة في أذهان البعض
كشف هللا عن نفسه بطريقة معينة . كشف هللا عن نفسه تدريجيا." لقد آمنوا بال بكل تأكيد"بعد بشكل كامل؟ الجواب هو، 

 .إلبراهيم، ثم كشف عن نفسه بوضوح أكثر في زمن موسى، ويعطي يسوع أتم تعبير وتفسير للتوحيد
 

 "أليس ليسوع أي حق في األلوهية؟"اطلع على الفصل اآلتي فيما بعد وعنوانه، 
 



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
 

 
13 
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 20-18: 28متى 
َم يَُسوُع َوَكلََّمهُْم قَائِالً  18 َماِء َوَعلَى األَْرضِ ُدفَِع إِليَّ ُكلُّ «: فَتَقَدَّ  .ُسْلطَاٍن فِي السَّ
وِح اْلقُُدِس؛ 19 ُدوهُْم بِاْسِم اآلِب َواِالْبِن َوالرُّ  فَاْذهَبُوا إَِذْن، َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم، َوَعمِّ
َمانِ َوهَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ . َوَعلُِّموهُْم أَْن يَْعَملُوا بُِكلِّ َما أَْوَصْيتُُكْم بِهِ  20  «  !األَيَّاِم إِلَى اْنتِهَاِء الزَّ

 
 

 خــلــفــيــة
 

 :إيماننا بال يعتبر في لب المسيحية، وهذا اإليمان يمكن تلخيصه في النقاط السبع التالية
 

 اآلب هو هللا .1
 االبن هو هللا .2
 الروح القدس هو هللا .3
 اآلب ليس االبن .4
 االبن ليس الروح القدس .5
 الروح القدس ليس اآلب .6
 وجد إال إله واحدال ي .7

 
 .رف ماهية هللالروح القدس هو هللا فنحن نعِّ ) 3(االبن هللا؛ و) 2(اآلب هو هللا؛ و) 1: (المسيحيون أنقول يوعندما 

 
الروح القدس ليس اآلب فنحن نميز بين اآلب ) 6(االبن ليس الروح القدس؛ و) 5(اآلب ليس االبن؛ و) 4: (وعندما نقول أن
 .القدسواالبن والروح 

 
، "زيوس إله"يمكن لليونانيين أن يقولوا، ". ال يوجد إال إله واحد"أما العبارة السابعة واألخيرة والتي تعتبر لب الموضوع فهي، 

ويوجد ثالثة آلهة، أما المسيحية فتقول أن اآلب هو هللا، واالبن هو هللا، والروح القدس هو هللا " ، وديونيسوس إله"أبولو إله"و
 .ال يوجد إال إله واحد ورغم ذلك

 
 :وللمساعدة في توضيح النقاط السبعة المذكورة باألعلى، يرجى التمعن في الشكل التالي
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هل هذا ما يعلمه الكتاب المقدس؟ بما أن الكتاب المقدس يعلمنا ذلك ولكننا ال نستطيع استيعابه : والسؤال اآلن يتلخص في اآلتي
 .الدينية نامساحة للغموض في علوم كيجب أن نتر. ي ذلكفإنه ال بأس ف –بصورة كاملة 

 
قد فكر في عقيدة الثالوث األقدس أكثر من أي كاتب آخر غير ) 430-354(في تاريخ الكنيسة ربما يكون القديس أوغسطينوس 

وتحكى القصة أن أوغسطينوس كان يمشي في أحد المرات على شاطئ المحيط وهو . ملهم، مع االستثناء المحتمل لجون كالفين
، ويمأل ومعه قوقعة بحرية ألقدس، وأثناء تفكره الحظ طفل صغير يجري إلى الماءفيما يخص عقيدة الثالوث افي غاية الحيرة 

 :قوقعته، ثم يصب الماء في حفرة قام بحفرها في الرمال
 

 "ماذا تفعل يا رجلي الصغير؟: "سأله أوغسطينوس
 

 ."حسنا، إنني أحاول وضع المحيط في هذه الحفرة: "فأجابه الصغير
 

أحاول وأنا واقف على شاطئ محيطات . هذا ما أحاول فعله؛ أرى ذلك اآلن: " أثناء مرورهقال تعلم أوغسطينوس الدرس، و
 ."ل في هذا العقل الصغير المحدود أشياء غير محدودةالزمن أن أدخِ 

 
هو وزير ويقص علينا بسام مدني، و. وال يجب أن تكون مفاجأة أن اإليمان المسيحي بال الثالثي يضم ألغازا تفوق العقل البشري

قصة تلقيه خطابا من تاجر مسلم مقيم في لندن بانجلترا، فبعد تعليقه بروح ساخرة على استخدام بسام للغة إعالم عربي سابق، 
 :العربية، تساءل هذا المسلم كيف يمكن لشخص ذكي اإليمان بالثالوث، وكان رد بسام

 
نجيلي المتعلق بالثالوث، والسبب الذي يدعوني ال أتعجب من أن تواجهك صعوبات كبيرة في فهم هذا التعليم اإل

لميمان بال الثالثي هو أنه جزء ال يتجزأ مما أنزله هللا، وأنا متأكد من أنك ستوافقني في أنه عندما نتعامل مع 
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ونحن بصفتنا مؤمنين بال مدعوون الستقبال ما يعلمه . عقائد مثل خصائص هللا وطبيعته ال يمكننا فهمها بالكامل
إلسالم أديان يعتبر المسلمون اليهودية والمسيحية وا(حيه، لذا ال يجب أن نتعجب إذا وجد في دين كتابي و

 .ألغازا تتخطى مقدرة العقل البشري]) أو كتابية[سماوية 
 
كان بعض علماء الدين المسلمين، ويدعمهم في رأيهم الخلفاء الحاكمين، قد أعلنوا عقيدة أن القرآن مخلوق؛ وأنه 

، وقد آمنوا بأنه يجب حفظ وحدانية هللا )ميالديا 632و 610بين عامي (إلى الوجود في زمن كشفه لمحمد  جاء
وبالرغم من ذلك، رفض فقيه ديني وخبير بالشريعة، وهو اإلمام . عن طريق عدم السماح بأسبقية وجود القرآن

قام الخليفة بمالحقته وسجنه، وكما  وقد. أحمد بن حنبل، الموافقة على هذه الصياغة وأعلن أن القرآن أبدي
وبعد عدة سنوات سادت وجهة النظر . "القرآن محنة"تعرفون جيدا، فإن هذا الحدث في تاريخكم يطلق عليه 

 .فهي التعليم الرسمي للمذهب السني اإلسالميالحنبلية، وحتى اآلن 
 

ويؤمن المسلمين أن هللا خالد، لكنهم يعترفون كذلك أن القرآن خالد، ومع معرفتي بأن هذا هو معتقدكم، فأنا ال 
أفال . كل األديان بها ألغاز تتخطى مقدرتنا على االستيعابأن أنا أدرك . أقفز للنتيجة التي تقول بوجود إلهين

الثالوث األقدس واإلرساليات المسيحية إلى ("ة آلهة؟ تعاملونني بنفس األسلوب وال تتهمونني باإليمان بثالث
 1F2)130، صفحة ]2001صيف [في التحديث واإلحياء؛ " المسلمين

 
 

وفي مراسالتي مع المسلمين دائما ما أركز على ألوهية يسوع، وأؤكد أن المسيحيين موحدين، وأشير إلى أن السؤال الحقيقي هو 
 .من يمثل لنا هللا الحقما إذا كانت الكتابات المسيحية أو القرآن 

 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم
 
 

المقدس، لكنها مذكورة في القرآن الكريم في المواضع في أي موضع من الكتاب " ثالوث"كلمة ال توجد  
 :التالية

 
 171في سورة النساء اآلية  . أ

ُ إِلَهٌ َواِحدٌ "...  ..."َوالَ تَقُولُوْا ثَالثَةٌ انتَهُوْا َخْيًرا لَُّكْم إِنََّما هللاَّ
 ]171 الكريم، سورة النساء اآليةالقرآن [

 73وتوجد رسالة مماثلة في سورة المائدة اآلية  . ب
َ ثَالُِث ثَالثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلَهٌ َواِحٌد َوإِن لَّْم يَنتَهُو" ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن لَّقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوْا إِنَّ هللاَّ ْا َعمَّ

 "َكفَُروْا ِمْنهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
 ]73 الكريم، سورة المائدة اآليةالقرآن [

 
 

 :المسيحيردي 
 

                                                 
على سبيل المثال ابن (فال يستخلصون جميعا أن القرآن لذاك أبدي " غير مخلوق"ا يؤمن الكثير من المسلمين أن القرآن بينم  2

 ]).خاصة الجزء الثالث[ 1976، القاهرة 2أجزاء في  5، تحقيق محمد رشيد رضا، مجموعات الرسائل والمسائلتيمية، 
 

، تحقيق خلق القرآن. 7. المغني في أبواب التوحيد والعدلعبد الجبار، : انظر. ولكن بعض المسلمين توصلوا إلى هذه النتيجة
، مع تعليق أحمد بن حسين بن أبي هاشم المعروف شرح األصول الخمسة؛ وكذلك 1380/1961إبراهيم اإلباري، القاهرة 

 .63 -527، 1384/1965ة بالمنقديم، حققه عبد الكريم عثمان، القاهر
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تعتبر هوية يسوع أحد االختالفات الجوهرية بين المسلمين والمسيحيين، فهناك بعض األلقاب والصفات واألفعال التي تخص هللا 
 ،)12-2: 2؛ مرقس 8-1: 9متى (وأحد هذه المواقف عندما قام بغفران خطايا . وحده، وقد ادعاها يسوع لنفسه

 
 12-2: 2مرقس 

 .فَأََخَذ يُْلقِي َعلَْيِهْم َكلَِمةَ هللاِ . َكبِيٌر ِمَن النَّاِس، َحتَّى لَْم يَْبَق َمَكاٌن ألََحٍد، َوالَ أََماَم اْلبَابِ فَاْجتََمَع َعَدٌد  2
 .َوَجاَءهُ بَْعُضهُْم بَِمْشلُوٍل يَْحِملُهُ أَْربََعةُ ِرَجالٍ  3
َحامِ َولِكنَّهُْم لَْم يَْقِدُروا أَْن يَْقتَِربُوا إِلَْيِه بَِسبَ  4 ْقَف فَْوَق اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن يَُسوُع فِيِه َحتَّى َكَشفُوهُ، ثُمَّ . ِب الزِّ فَنَقَبُوا السَّ

 .َدلَّْوا اْلفَِراَش الَِّذي َكاَن اْلَمْشلُوُل َراقِداً َعلَْيهِ 
ا َرأَى يَُسوُع إِيَمانَهُْم، قَاَل لِلَْمْشلُولِ  5 ، قَْد «: فَلَمَّ  «!ُغفَِرْت لََك َخطَايَاكَ يَابُنَيَّ
ُروَن فِي قُلُوبِِهمْ  6  :َوَكاَن بَْيَن اْلَجالِِسيَن بَْعُض اْلَكتَبَِة، فَأََخُذوا يُفَكِّ
ُجُل هََكَذا؟ إِنَّهُ يَُجدِّفُ » 7  «َمْن يَْقِدُر أَْن يَْغفَِر اْلَخطَايَا إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ؟! لَِماَذا يَتََكلَُّم هََذا الرَّ
ُروَن فِيِه فِي قُلُوبِِهْم، فََسأَلَهُمْ َوفِ  8 ُروَن بِهََذا األَْمِر فِي قُلُوبُِكْم؟«: ي اْلَحاِل أَْدَرَك يَُسوُع بُِروِحِه َما يُفَكِّ  لَِماَذا تُفَكِّ
 قُِم اْحِمْل فَِراَشَك َواْمِش؟: لَهُ  قَْد ُغفَِرْت لََك َخطَايَاَك، أَْو أَْن يُقَالَ : أَيُّ األَْمَرْيِن أَْسهَُل أَْن يُقَاَل لِْلَمْشلُولِ  9

 :ثُمَّ قَاَل لِْلَمْشلُولِ . »َولِكنِّي قُْلُت ذلَِك لِتَْعلَُموا أَنَّ ِالْبِن اِإلْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلطَةَ ُغْفَراِن اْلَخطَايَا 10
 «!قُِم اْحِمْل فَِراَشَك، َواْذهَْب إِلَى بَْيتِكَ : لََك أَقُولُ » 11
َما َرأَْينَا ِمْثَل هََذا «: فَُذِهلُوا َجِميعاً َوَعظَُّموا هللاَ قَائِلِينَ  .َم فِي اْلَحاِل، َوَحَمَل فَِراَشهُ، َوَمَشى أََماَم اْلَجِميعِ فَقَا 12
 «!قَطُّ 
 

مع الخروج  58: 8يوحنا (مع يهوه وبهذا فقد وضع نفسه " نَّنِي َكائٌِن ِمْن قَْبِل أَْن يَُكوَن إِْبَراِهيمُ إِ "وفي مناسبة آخر ادعى المسيح، 
 ).6: 52؛ 12: 51؛ 12: 48؛ 4: 46؛ 25، 13، 10: 43؛ 4: 41وكذلك إشعيا  14-15: 3
 

األساس القانوني ويختلف المسلمون والمسيحيون على موت يسوع على الصليب، لكن بإمكاننا أخذ خطوة للخلف والنظر إلى 
وقد حكمت أعلى محكمة في اليهودية على يسوع بالموت ألنه قال  .يسوع أنه هللالموت يسوع والذي يمثل كذلك دليال على ادعاء 

 الحق عن نفسه،
 

 66-63: 26متى 
اْلَمِسيُح هَْل أَْنَت  :أَْستَْحلِفَُك بِالِ اْلَحيِّ أَْن تَقُوَل لَنَا«: قَالَ : فََعاَد َرئِيُس اْلَكهَنَِة يَْسأَلُهُ . َولَِكنَّ يَُسوَع ظَلَّ َصاِمتاً  63

 «اْبُن هللاِ؟
َوأَقُوُل لَُكْم أَْيضاً إِنَُّكْم ُمْنُذ اآلَن َسْوَف تََرْوَن اْبَن اِإلْنَساِن َجالِساً َعْن يَِميِن اْلقُْدَرِة ثُمَّ ! أَْنَت قُْلتَ «: فَأََجابَهُ يَُسوعُ  64

َماءِ   «!آتِياً َعلَى ُسُحِب السَّ
 .َوهَا أَْنتُْم قَْد َسِمْعتُْم تَْجِديفَهُ . الَ َحاَجةَ بِنَا بَْعُد إِلَى ُشهُودٍ ! قَْد َجدَّفَ «: بَهُ َوَصَرخَ فََشقَّ َرئِيُس اْلَكهَنَِة ثِيَا 65
 «!يَْستَِحقُّ ُعقُوبَةَ اْلَمْوتِ «: أََجابُوا» فََما َرْأيُُكْم؟ 66

 
أن له سلطة هللا في الحكم على ) 14-9: 7نيال ودا 110المزمور (وقد ادعى يسوع تحت القسم من الكتابات المقدسة للعهد القديم 

وهو في هذه الحالة يعني أن يسوع يدعى " تجديفه"إسرائيل غير المؤمنين، وأعلن رئيس الكهنة أن يسوع يستحق الموت على 
 .األلوهية

 
 مع تحياتي،

 آرون
 
  



 لماذا القرآن ليس كالم هللا
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كالم "، وامتالك مخطوطات أصلية من أي شيء ال يجعل هذا الشيء "مخطوطات أصلية"ن ون وال المسيحيوال يمتلك المسلم
سلم نسخة من القرآن إلى  هللاال يؤمن المسلمون بأن ". هللاكالم "، وكذلك امتالك نسخ بشرية الصنع ال يعني أنها ليست "هللا

 .محمد، وال يؤمن المسيحيون بأن يسوع كتب العهد الجديد وسلمه إلى المؤمنين به
حتى ولو جاء على أفواه المالئكة أو أفواه األنبياء أو " هللاكالم "ينتقل كالم الرب عبر وسائل مختلفة، فقد يكون شيء ما و

مباشرة أو امتالك شيء ما كتب  هللاأكثر من مجرد سماع صوت  هللايشمل كالم و. من الكتاب وما إلى ذلكأقالمهم أو نسخ 
 .مباشرة بواسطته

 
ويؤمن المسيحيون بأن اإلنسانية جزء من خلق هللا وأن عالقة هللا بخلقه تتضمن تنازله، فال يتنازل ليخلق ويوصل ويستمع إلى 

 اء هللا الشريعة لموسى ضمن سياق تنازله،صلوات ومديح شعبه، ويعتبر إعط
 

 )7-5: 34اطلع كذلك على الخروج ( 20-18: 19الخروج 
بَّ نََزَل َعلَْيِه فِي هَْيئَِة نَارٍ  َوتََصاَعَد ُدَخانُهُ َكُدَخاِن األَتُوِن، َواْهتَزَّ . َوَكاَن َجبَُل ِسينَاَء ُكلُّهُ ُمَغطَّى بُِدَخاٍن، ألَنَّ الرَّ

 .لُّهُ بُِعْنفٍ الَجبَُل كُ 
بُّ يُِجيبُهُ بَِرْعدٍ   .َواْزَداَد َدِويُّ اْلبُوِق أَْكثََر فِيَما َكاَن ُموَسى يَتََكلَُّم، َوالرَّ

ِة الَجبَِل، فََصِعَد إِلَْيهِ  ِة َجبَِل ِسينَاَء، َونَاَدى ُموَسى لِيَْصَعَد إِلَى قِمَّ بُّ َعلَى قِمَّ  .َونََزَل الرَّ
 

 يقلل من مجده، بل يظهره،وتنازل هللا ال 
 

 9-4: 113المزمور 
َماَواتِ  بُّ ُمتََساٍم َعلَى َجِميِع األَُمِم، َوَمْجُدهُ فَْوَق السَّ  .الرَّ

اِكِن فِي األََعالِي؟ بِّ إِلَِهنَا السَّ  َمْن هَُو نَِظيُر الرَّ
َماَواِت ا  .َواألَْرضَ ْلُمِطلِّ ِمْن َعْليَائِِه إِلَى أَْسفََل لِيََرى السَّ

 يُْنِهُض اْلِمْسِكيَن ِمَن التَُّراِب، َويَْرفَُع اْلبَائَِس ِمْن اْلَمْزبَلَِة،
 .لِيُْجلَِسهُ َمَع أَْشَراِف َشْعبِهِ 

 .هَلِّلُويَا .يَْجَعلُهَا أُّماً َسِعيَدةً . يَْرُزُق الَعاقَِر أَْوالَداً 
 

وهو بالتأكيد الرب الجليل الذي ! لكي ينظر إلى النجوم في السماء – فهو يطل مجازا –والرب األعلى عظيم لدرجة أنه يتواضع 
ويظهر هللا جالله عن طريق تتويج العاقر في بيتها بكونها أما سعيدة . ينهض المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبلة

 عظمته، وتمعن في فقرتين أخريين يتحدثان عن تنازل هللا وكيف أن هذا التنازل يكشف عن. الألطف
 

 6-5: 138المزمور 
 .َويُِشيُدوَن بُِكلِّ أَْعَمالَِك ألَنَّ َمْجَدَك َعِظيمٌ 

 ...فََمَع تََعالِيَك، تَْلتَفُِت إِلَى اْلُمتََواِضِعينَ 
 

 15: 57إشعيا 
اِمي، اْلُمقِيُم فِي األَبَِد، الَِّذي يُْدَعى اْسُمهُ  إِنَّنِي أَْسُكُن فِي اْلُعلَى َوفِي اْلَمْوِضِع : الْقُدُّوسَ ألَنَّهُ هََكَذا يَقُوُل اْلَعلِيُّ السَّ

وِح اْلُمتََواِضَعِة، ألُْحيَِي أَْرَواَح اْلُمتََواِضِعيَن، َوأُْنعِ  َش قُلُوَب اْلُمقَدَِّس، َوأُقِيُم َمَع اْلُمْنَسِحِق، َوَذِوي الرُّ
 .اْلُمْنَسِحقِينَ 
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تنازله، وهذه أحد االختالفات الرئيسية مع اإلسالم ولها عواقب واسعة المدى على أن جالل الرب يظهر في بويؤمن المسيحيون 
2Fالعديد من األشياء ومن ضمنها شخص وعمل المسيح

ويستخدم هللا وسائل لكشف إرادته . للكتابات المقدسة النظرةوكذلك  3
ى ال يعني بأي حال من األحوال تقليل من الحق م هللا للمالئكة أو البشر أو اللغات أو مخلوقات أخروجعل نفسه معروفا، فاستخدا

يستخدم هللا اللغات والعقل  ، بلوإشهارهال يحتاج هللا إلى نفي مشاركة البشر في عملية الوحي وحفظه . أو السلطة الربانية
وإشهاره يذكرنا بتنازل ، فوجود عالمات البشر الشخصية في وحي هللا وحفظه البشريةوالذاكرة واألفواه ومواد الكتابة والدعوة 

 .هللا، وبقوته، وبالمعرفة الشخصية لمن يستخدمهم
 

% 100يمتلك المسيحيون و. العهد الجديد موجود في نسخ مما تم كتابته بالفعل، وال تتفق هذه النسخ جميعا مع بعضها البعضو
عهد الجديد نحتاج أن نقوم باختيارات من ال% 2مما كان أصليا في صورة آالف األجزاء والنسخ المخطوطة، لكن يوجد حوالي 

هذه اختالفات صغيرة ويجب فهم أنه ال يوجد أية عقائد مسيحية أساسية على و لية،فيما يخص أي قراءة أصلية وأيها غير أص
 .من النص الذي هو محل بحث هو العلم المسمى النقد النصي% 2تقرير ما يخص و. المحك

ضع في . كيف ستعرف ذلك؟ ستقوم بمقارنة نسخته من القرآن بالنسخ المخطوطة األخرىإن حاول أحدهم تغيير كلمات القرآن ف
اعتبارك التصوير التالي، وهو متطرف قليال ولكنه مفيد لفهم لماذا ال يزال يمكن للمرء أن يحدد ما هو أصلي حتى ولو لم يعد 

 .األصل موجودا ويوجد اختالفات بين النسخ
تعلمت فيه وصفة أكسير يحافظ على شبابها إلى األبد، وعندما استيقظت  افترض أن عمتك سالي رأت حلما

بعد بضعة أيام . كتبت التعليمات على قصاصة من الورق، ثم ركضت إلى المطبخ لتحضير كوبها األول
صوص العمة "تغير شكلها وأصبحت مثاال للشباب المتوهج بسبب جرعتها اليومية مما أصبح معروفا باسم 

 ."سالي السرية
ال (تحمست العمة سالي لدرجة أنها أرسلت تعليمات مكتوبة بخص اليد إلى رفقائها الثالثة في لعبة البريدج 

وفي هذه ) تزال العمة سالي في عصور الظالم التكنولوجية وال تعرف ماكينة التصوير أو البريد اإللكتروني
 .سلوها إلى عشرة من أصدقائهم همالتعليمات تفاصيل عمل صوص، ومن ثم قاموا هم كذلك بعمل نسخ وأر

كل شيء كان يسير على ما يرام إلى أن قام شناوتزر قط العمة سالي بأكل النسخة األصلية من الوصفة، ما 
جعل العمة سالي تفقد أعصابها وتتصل وهي مرعوبة بأصدقائها الثالثة الذين تعرضوا بغرابة لحوادث 

 .ر ينتقل إلى أصدقائهم لمحاولة استعادة النص األصليمماثلة وفقدوا نسخهم هم أيضا، لذا فاإلنذا
في النهاية ينجحون في ينجحون في حصر كل النسخ الباقية المكتوبة بخط اليد، ومجموعها ست وعشرون 

ثالث . نسخة، وعندما يقومون بوضعها على مائدة المطبخ يالحظون فورا وجود بعض االختالفات
ن في الثالث نسخ المتبقية يوجد في واحدة بعض الكلمات المكتوبة وعشرون من النسخ متطابقة تماما، لك

والثالثة ") قطع ثم اخلط"بدال من " اخلط ثم قطع("بصورة خاطئة، وفي نسخة أخرى جملتين معكوستين 
 .تحتوي على مكون ال يوجد في أي من النسخ األخرى

ين وصفتها األصلية بدقة؟ بالتأكيد تستطيع هل تعتقد أن العمة سالي يمكنها إعادة تكو: ها هو السؤال الحيوي
يمكن بسهولة تصحيح الكلمات غير الصحيحة وإصالح الجملة الوحيدة المعكوسة وتجاهل المكون . ذلك

 .الزائد
حتى وإن وجدت اختالفات أكثر عددا أو تنوعا ال يزال من الممكن إعادة تكوين األصل بدرجة كبيرة من 

الصحيحة، فاألخطاء اإلمالئية ستكون أخطاء واضحة، وستبرز الجمل الثقة عن طريق األدلة النصية 
المعكوسة وسيسهل إعادتها إلى أصلها، وسيتم التوصل إلى أن إضافة كلمة أو جملة واحدة عن طريق الخطأ 

 .لنسخة واحدة أكثر معقولية من حذفها من العديد من النسخ

                                                 
 عن كيفية أن بشارة يسوع المسيح،) 1758-1703(كتب المبشر والعالم الديني المسيحي جوناثان إدواردز   3
 

ال . تقودنا إلى حب هللا بصفته إله متنازل غاية التنازل، فالبشارة فوق كل شيء في العالم تحمل التنازل التام ل
نفسه يعرض مثل هذا التنازل الرائع مثلما يفعل الوحي المسيحي، فالبشارة تعلم يوجد أي ظهور آخر قام به هللا ل

كيف أن هللا، الذي يتواضع بنفسه للنظر إلى األشياء التي في السماوات واألرض، أطل إلى أسفل سافلين ليعتني 
لموت في سبيلهم، لكي اعتناء كريما بديدان التراب القميئة، ويشغل نفسه بخالصهم، لدرجة إرساله ابنه الوحيد ل

اإلحسان (تغفر خطاياهم ويرفعون ويكرمون ويرافقوه الرفقة األبدية، ولالستمتاع برفقته في الجنة إلى األبد 
 ).وثماره
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حقائق للمشككين في العهد "غريغوري كوكل، (صي هذه بطريقة مبسطة كيفية عمل علم التدقيق النقد الن
 ").الجديد

السؤال الجوهري ليس ما إذا كان المسحيين و. وجد ورقة متقنة مزورةتوجد ورقة معيوبة بألف روبية من أن تمن األفضل أن 
 .أو المسلمين يمتلكون نسخا متقنة أو بها القليل من العيوب، بل أي الدينين صحيح وأيهما مزور

معيوبة من ورقة نقدية ليست دليال على أن ورقة النقود مزورة، فنسخ النقود المعيوبة غير المزورة يمكن استخدامها نسخة 
االختالفات بين أجزاء ومخطوطات العهد الجديد ليست دليال على أن موت يسوع على الصليب مزورا ولذلك يمكن . كنقود

 .التغاضي عنها
لقد حاول البعض تغيير وإفساد العهد الجديد، ولكن إحدى وسائل الرب لحفظ العهد الجديد تكمن في النسخ المتعددة و

ما و. للمخطوطات، وهذه النسخ المتعددة موحدة في تأكيد أن يسوع مات على الصليب، فنحن نعرف أن هذا أصلي بال شك
لكتاب المقدس؛ فاإلسالم دليل حي على أن البعض يحاولون تغيير توضيحه ليس أن البعض حاول تغيير اليحتاج المسلمون 

الكتاب المقدس، بل إن ما يحتاجون لتوضيحه بأدلة مخطوطة أو تاريخية أن أحدا آخر يسبقهم تاريخيا حاول تغيير العهد الجديد 
م تقديم أدلة تفيد بذلك يعني أن عدم استطاعتهو ،يحتوي اآلن على تعاليم تفيد بموت يسوع على الصليبونجح في ذلك بحيث أنه 

 .هللالقرآن ادعاء مزيف في كونه كالم 
 
 
  



 لماذا القرآن ليس كالم هللا
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 18-17: 16مرقس 
يَاِطيَن َويَتََكلَُّموَن بِلَُغاٍت : اآليَاتُ َوأُولئَِك الَِّذيَن آَمنُوا، تُالَِزُمهُْم هَِذِه  17 بِاْسِمي يَْطُرُدوَن الشَّ

 َجِديَدٍة َعلَْيِهْم،
ْوَن اْلبَتَّةَ، َويََضُعوَن أَْيِديَهُْم َعلَ  18 ى َويَْقبُِضوَن َعلَى اْلَحيَّاِت، َوإِْن َشِربُوا َشَراباً قَاتِالً الَ يَتَأَذَّ

 .«اْلَمْرَضى فَيَتََعافَْونَ 
 

 خــلــفــيــة
 

هذه الفقرة المقتبسة في أول . 20-9: 16أحد الفقرات الشهيرة التي حاول أحدهم إضافتها إلى الكتابات المقدسة هي مرقس 
وبناء على علم النقد النصي فنحن متأكدون بدرجة الفصل تتكلم عن تعامل المؤمنين مع الثعابين السامة وشرب السم القاتل، 

 3F4.لم تكن أصلية في إنجيل مرقس 20-9 :16أن مرقس من % 100
 

أغلبها في جنوب شرقي الواليات المتحدة تؤمن خطأ بأن " المسيحية"يوجد حفنة صغيرة من الطوائف وعلى الرغم من ذلك، 
وأحيانا ما يقوم " الثعابينكنائس التعامل مع "كانت أصلية في إنجيل مرقس، وهم معروفون باسم  18-17: 16مرقس 

ية كما هو مذكور في بالتعامل مع الثعابين السامة أو حتى شرب السموم القاتلة مثل الستريكنين، ولهذا عواقب مأساو" المؤمنين"
 :الخبر التالي

 
لدغة من األصغر بمبشر متعامل مع الثعابين يدعى جون وين براون  أصيب 1998في ليلة الثالث من أكتوبر 

أحد ثعابينه المجلجلة أثناء موعظته، وبالرغم من استمرار المقدس براون في التحدث إلى جماعة كنيسة روك 
وقد اجتمع الحشد حوله وهم يصلون ويحاولون إنعاشه . هاوس المقدسة فإنه سريعا ما سقط على المنصة

 .بمروحة كهربائية، لكن براون مات خالل دقائق معدودة
عاما كان معروفا في كافة أنحاء الجنوب الغربي من أباالشيا بأنه تعامل مع الثعابين  34وبراون البالغ من العمر 
وقد ترك المقدس براون . عضة سابقة 22عاما، وقد كان معروفا أيضا بأنه نجا من  17منذ كان يبلغ من العمر 

 .1995أثناء قداس اإلحياء عام  غة ثعبانحيث ماتت زوجته ميلندا من لد –ورائه خمسة أطفال ميتمين 
وقال قس كان متواجدا مع براون على المنصة ليلة وفاته أنه ال يظن أن الفاجعة سوف تنغص أعضاء الكنسية، 

أظن أنهم سيكونون أكثر حرصا فيما يخص التعامل مع األفاعي، : "وأكد على أن الكنسية لن تغير طقوسها
 ."هللا عليهم وأظن أنهم سينتظرون حتى يتحرك

 ."كثيرون من الناس ال يفهموننا، فنحن مجرد أشخاص عاديون ولكننا نصدق كلمة هللا: "وأضاف
 برمنغهام نيوز" عبان يقتل المبشر لكن القس يقول أن الحشد سيتمسك بقوة بتقاليده،ثال"كنت فولك، : المصدر

 
بالمثل فإن عندما ال يكون األمر كذلك قد يكون له عواقب مأساوية، ووهو اإليمان بأن شيئا منزال تعلم شيئا من ذلك، نوعلينا أن 

 .اإليمان بأن شيئا ليس منزال عندما يكون كذلك قد يكون له عواقب أبدية
 
                                                 

كل الدافع وراء هذا . إذا كان يوجد خلط في األخطاء حتى في الكتابات األصلية للكتاب المقدس، فلن يكون للنقد النصي فائدة"  4
الفحص المتحقق ألقدم الكتابات العبرية واليونانية أو في الترجمات القديمة منهما إلى لغات أخرى مبنية على الفكرة األساسية 

ا هي الغاية المفيدة التي يمكن أن يخدمها التحري المدقق إلى القراءة األصلية إذا كانت هذه القراءة من م. بانعدام الخطأ األصلي
دارس الكتاب المقدس إال أنه سيحتار أو ينجرح من المغالطات التي لالممكن أن تكون قد احتوت على تزوير أو خطأ؟ لن يحدث 

ولهذا نرى أن النقد النصي، إذا كان يمكن أن يكون له أي معنى أو صحة، . ايحتويها ما يفترض كونه كلمة هللا التي ال شك فيه
 )29موسوعة صعوبات الكتاب المقدس غليسون أرشر، ." (يفترض أصال خاليا تماما من التدليس أو الخطأ

http://www.youtube.com/watch?v=iUdc5h10zTo�
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 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم
 

 سيدي العزيز، 
 أجب على األسئلة التالية
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، ومن ينجون هم يشرب سما قاتالعلى كل مسيحي أن .... "18-17: 16إنجيل مرقس 

 "المسيحيون حقا
وإذا لم يحدث ذلك فإن هذا معناه أنكم إما ال تؤمنون ... كم منكم مر بهذا االختبار: تعليقات

 ........بكتابكم المقدس أو لستم مسيحيون حقا ومتأكدون أنكم لن تنجوا
 
 

 :ردي المسيحي
 

 تحياتي،
 

 .شكرا على رسالتك
 

درجة التأكد من أن آخر اثنا "... ، وقد كتب بنجامين وارفيلد عن هذه الفقرة، ولم تكن أصلية في إنجيل مرقس هذه الفقرة أضيفت
 )167، معجزات مزورة" (آية من مرقس مختلقة هي من نفس نوع التأكد أن باقي إنجيل مرقس حقيقي ةعشر

 
طوطات اليونانية، والعديد من اآلباء القدماء لم يظهروا مفقودة في العديد من أقدم وأوثق المخ) 20-9: 16مرقس (وهذه اآليات 

كل النسخ اليونانية "وقد اعترف جيروم بأن ). على سبيل المثال كليمنت، وأوريجن، ويوسيبيوس، وآخرين(معرفة بهذه اآليات 
لك نجمة أو عالمة ومن ضمن بعض الشهود الذين يمتلكون هذه اآليات يوجد كذ." تقريبا ال تحتوي على هذا الجزء الختامي

 .قسمة لمشارة إلى أنها إضافة مزيفة للنص
 
والقرآن متشابه في ذلك في أن المسلمين . ال يمتلك المسيحيون المخطوطات األصلية من الكتاب المقدس، بل لدينا نسخا فقط. 1

التالوة العصر الحالي للقرآن بتالوة محمد، وبمعنى آخر، فال يمكنك مقارنة . ال يمتلكون التالوة األصلية للقرآن التي تالها محمد
 .وعلى حد علمي فإن العلماء لم يتفقوا على أن المسلمين يمتلكون المخطوطات األولى التي سجلت كلمات محمد الملقاة شفاهة

 
 .ر القرونالكلمات األصلية للعهد الجديد في آالف المخطوطات واألجزاء المنسوخة والتي حفظت على مدا المسيحيونيمتلك . 2
 
أكبر اختالفات موجودة في (صحيح أنه يوجد اختالفات في هذه النسخ واألجزاء، وهو ما يعني أنهم ليسوا جميعا متطابقين . 3

وتتضمن بعض االختالفات ). 8-7: 5يوحنا  1و 28: 20؛ واألعمال 11: 8-53: 7؛ ويوحنا 2: 11؛ ولوقا 20-9: 16مرقس 
وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي من التعاليم أو العقائد المسيحية على المحك . وما إلى ذلك األخرى أمور مثل التهجي والنحو

 .في أي من هذه االختالفات يسوعفي هذه االختالفات، وعلى سبيل المثال فإنه لم يتم نفي عقيدة صلب وموت 
 
ليس موجودا أو محتفظ به في تقاليد  طوطات واألجزاء ال تعني أن األصلمن المهم تذكر أن االختالفات بين المخ. 4

ما هو أصلي، ونحن نمتلك % 98المخطوطات، فبناء على المخطوطات الموجودة عندنا يعرف المسيحيون بنسبة يقين تبلغ 
من العهد الجديد تحتاج لالختيار منه فيما يخص أي القراءات أصلي وأيها غير % 2مما هو أصلي لكن يوجد حوالي % 100

ومرة أخرى يجب علي التوكيد على أنه في األماكن . ة التي يتم بها تحديد القراءة األصلية تسمى النقد النصيأصلي، والطريق
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مسيحية كبرى على المحك، حيث أنه ال  ال يوجد أي تعاليم عقائد أو ) من العهد الجديد% 2حوالي (التي يوجد بها شك نصي 
 .على الصليب يسوعلب وموت يوجد أي شك حول العقائد المسيحية الكبرى مثل الص

 
فإن هذا هو التحدي  يسوعإذا كنت ما تزال تظن أن المسيحيين غيروا في تعاليم العهد الجديد األصلية المتعلقة بموت وبعث . 5

 :الذي أطرحه
 

 حدث؟ لماذاحدث التغيير و متى، ويسوعقام بتغيير التعاليم المقدسة عن صلب وموت  من - أ
ما هي األدلة المخطوطية التي تمتلكها على مثل هذا التغيير؟ وبمعنى آخر، هل يمكنك أن تريني جزء من مخطوطة أو  - ب

 لم يمت على الصليب؟ يسوعمخطوطة كاملة من العهد الجديد تعلم أن 
 

 مع تحياتي،
آرون



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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ال يوجد غيرها من القرآن؟نسخة واحدة   
 
 

 17-16: 3تيموثاوس  2
،إِنَّ اْلِكتَاَب بُِكلِّ َما فِيِه، قَْد أَْوَحى بِِه هللاُ؛ َوهَُو ُمفِيٌد لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ َوالتَّْقِويِم َوتَهْ  16  ِذيِب اِإلْنَساِن فِي اْلبِرِّ
 .أِْهيالً َكاِمالً، َوُمَجهَّزاً لُِكلِّ َعَمٍل َصالِحٍ لَِكْي يَْجَعَل إِْنَساَن هللاِ ُمَؤهَّالً تَ  17

 
 خــلــفــيــة

 
يؤمن المسلمون أن القرآن معجزة دالة على ذاتها، ويؤمن معظمهم أن جانب من الطبيعة اإلعجازية للقرآن يكمن في أن النسخة 

هم يؤمنون أن ما قاله الملك جبريل لمحمد مسجل في عام، و 1400التي يمتلكونها اليوم مطابقة تماما لما قاله محمد منذ أكثر من 
 :الجنة

 
ُ َما يََشاء َويُْثبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ "  )39سورة الرعد اآلية  القرآن الكريم،( .يَْمُحو هللاَّ
 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ  ْلنَا الذِّ  )9القرآن الكريم، سورة الحجر اآلية ( .إِنَّا نَْحُن نَزَّ
 

 .إِنَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 
 )4و 3القرآن الكريم، سورة الزخرف اآليات ( .َوإِنَّهُ فِي أُمِّ اْلِكتَاِب لََدْينَا لََعلِيٌّ َحِكيمٌ 

 
ِجيدٌ   .بَْل هَُو قُْرآٌن مَّ

ْحفُوظٍ   )22و 21القرآن الكريم، سورة البروج اآليات ( .فِي لَْوٍح مَّ
 

 فقد تم تجميعه بعد عدة سنوات من موته،ولم يترك محمد نسخة رسمية وموحدة من القرآن، 
 

 20أكثر رواية مقبولة عن التاريخ التقليدي للقرآن يضع جمع النص النهائي التوافقي في خالفة عثمان حوالي "
مع النهائي للقرآن، طبقا لهذه الرواية، كان غزوة عسكرية إلى أذربيجان ومناسبة الج. عاما بعد موت محمد

ويبدو أن فرقه العسكرية اإلسالمية من سوريا والفرق األخرى من العراق . وأرمينيا تحت قيادة القائد حذيفة
مان بتوكيل وبغرض استعادة النظام قام عث الوة القرآن أثناء صلوات الجماعة،اختلفا بصدد الطريقة الصحيحة لت

التي كانت في حيازة حفصة " األفرخ"لجنة مكونة من أربعة مكيين مبجلين يرأسهم زيد بن ثابت بنسخ 
وعندما أتم . الشخصية، وعندما كان يقابلهم قراءات مختلفة كانوا يختارون القراءة التي تتفق مع لهجة قريش

سخا أخرى إلى الكوفة والبصرة ودمشق، وبعد الكتبة مهمتهم احتفظ عثمان بنسخة واحدة في المدينة وأرسل ن
توفي (ذلك أمر بتدمير باقي النسخ الموجودة، ولكن أمره لم يعتد به في الكوفة من جانب الصحابي ابن مسعود 

وتكمن صعوبات هذه الرواية للقصة في نقاط جوهرية، خاصة الشك في . وأتباعه) ميالديا 653هجريا،  32عام 
د تؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في الجيش أثناء الغزوات األولى لمسالم، والنظرة أن دقة تالوة القرآن ق

المقبولة عموما أن القرآن ليس في األصل بلهجة قريش، وعدم احتمالية أن يأمر الخليفة بتدمير النسخ الموجودة 
لربط نسخة أبو وباإلضافة لذلك فإن ظهور حفصة في هذه الرواية الغرض منه مجرد آلية . فعال من القرآن

وبالرغم . ظل بعيدا عن مالحظة المجتمع عمر ونسخة عثمان وإلنشاء سلسلة متصلة للعهدة لنص موثوق/بكر
من صعوبات هذه النسخة للتسلسل الزمني لجمع القرآن فإن ذوي العلم عامة يقبلون أن النص التوافقي الرسمي 

 .دورا محوريا في إصداره للقرآن قد وضع في خالفة عثمان وأن زيد بن ثابت كان له
. جين دامن مكوليف: مدير التحرير. موسوعة القرآن" التسلسل الزمني والقرآن"غيرهارد بوفرينغ،  :المصدر

 . نسخة القرص المضغوط. 2005، )ليدن وبوسطن(بريل 



غيرها من القرآن؟نسخة واحدة ال يوجد   

 

 
 

؟ وإذا تدميرهاوأصل النسخة المدنية من القرآن تثير أسئلة في عقول الكثير من غير المسلمين، فما هي هذه االختالفات ولماذا تم 
كانت أحد المعجزات العظيمة للقرآن هو أنه نسخة مطابقة لشيء موجود في الجنة فلماذا لم يترك محمد نسخة أصلية وموحدة 

إذا كانت هذه أحد المعجزات العظيمة للقرآن فلماذا لم يقم هللا أو جبريل بتسليم محمد نسخة ك، من القرآن؟ بل وزيادة على ذل
َوِعْنَدَما فََرَغ هللاُ ِمْن ُمَخاطَبَِة ُموَسى فِي "قرآنية من الجنة؟ وقد قام هللا بفعل شيء مماثل في زمن موسى مع الوصايا العشر، 

لماذا يترك األمر لمهمة ). 18: 31الخروج " (.َمْكتُوبَاِن بِإِْصبَِع هللاِ  شَّهَاَدِة، َوهَُما لَْوَحاِن ِمْن َحَجرٍ َجبَِل ِسينَاَء، أَْعطَاهُ لَْوَحِي ال
  4F5تحريرية يبدأها عثمان؟ 

 
ف أقوم من حين آلخر بسؤال أصدقائي المسلمين عن وجود أو عدم وجود اختالفات بين نسخ القرآن، لكني ال أضيع الكثير وسو

يوجد مواضيع أهم مثل . من الوقت في هذا الموضوع ألنه حتى لو كان القرآن لم يتغير من زمن محمد فإن هذا ال يجعله كلمة هللا
لوحي، وما إذا كان من حق محمد االدعاء أن الكلمات التي يفترض أن الملك جبريل أعطاها مطابقة القرآن لما سبق إثباته من ا

على الصليب إذا كان محمد  يسوعله هي المعجزة التي تؤكد صحة ما قاله وأنه كلمة هللا، ولماذا نصدق ادعاء محمد عن موت 
كان إنجيل برنابا شهادة تاريخية صحيحة من القرن  قد عاش بعد الحدث بمئات األعوام وعلى بعد أميال عديدة منه، وما إذا

 .األول الميالدي، وما إلى ذلك
 

 
 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين

 
اآلن وبعد قرون عديدة من التالعب، فال يمكن ألحد أيا كان التأكد من كون أي جزء من الكتاب المقدس  

التأكد منه في ضوء الحق الذي يؤكد ما جاء قبله، الضوء اإللهي الذي لم يطفئه  صحيح أو مزيف، إال إذا تم
يعكر حقيقته الصافية ولو كذبة أو خطأ واحد، وهذا ال يمكن أن ظالم الجهل والنزوات والرغبات، والذي لم 

 ):ترجمة للمعنى(حفظه، كما يقول يكون إال القرآن الكريم الذي تعهد هللا ب
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ إِنَّا نَْحُن " ْلنَا الذِّ  ]9سورة الحجر اآلية [ ".نَزَّ

 
يوجد نسخة واحدة من القرآن على مدار األربعة عشر قرنا الماضية، ولم يحدث أن تم تحريفها كما حدث  

 .بالنسبة للكتاب المقدس
 
 !!تحريف ولو كلمة أو حرف منهعاما منذ نزول القرآن ولم يتم  1400مر  

 
 1400هذا هو الكتاب الوحيد على وجه البسيطة الموجود بنصه األصلي المكتوب بلغة حية منذ أكثر من  

 .عاما دون أي نسخ أو تعديالت
 
 !السالم عليكم 

. هل رأيت أن القرآن غير قابل للتغيير من جانب أي شخص كان في العالم، فهو معجزة لكافة أنحاء العالم
 .إنه مليء بالحقيقة

 
تم حفظه كتابة دون تغيير كلمة قرنا وبقي في صدور وذاكرات ماليين المسلمين و 14ر القرآن منذ لم يتغي 

 .واحدة منذ نزل على محمد
 
وحتى آخر حرف " الفاتحة"نحن المسلمين نؤمن بأنه بداية من أول حرف في أول سورة في القرآن الكريم  

 .ية هفوات أو إضافات أو محذوفات بشرية فيهمنه هي تنزيل من هللا، ولن تجد أ" الناس"في آخر سورة 
                                                 

ذا خارج عن نطاق ولكن ه" ولماذا لم يفعل يسوع األمر ذاته بالنسبة للعهد الجديد؟: "قد يسيء المسلمين الفهم ويقولون  5
 .الموضوع ألن المسيحيين ال يدعون نفس االدعاءات بالنسبة للعهد الجديد التي يدعيها المسلمين بالنسبة للقرآن



غيرها من القرآن؟نسخة واحدة ال يوجد   

 

 
 

 :ردي المسيحي
 

ربما لم يتغير القرآن ألن بعض األشخاص . غيرحتى عدم تغيير القرآن ال يجعله صحيحا، فاألصل أن الشيء ال يصح ألنه لم يت
 ...للعامة في الماضي قاموا بتدمير أدلة التغييرات، أو ربما هناك تغييرات لكن بعض المخطوطات غير متاحة

 
ويبدو مثبتا أن النسخ القديمة من القرآن ال تتفق جميعها وذلك بواسطة المخطوطات واألجزاء التي عثر عليها في الجامع الكبير 

 .فحص أقدم قرآن  يرجى االطالع على. في صنعاء باليمن

http://www.youtube.com/watch?v=yUmkloE78Kw�


 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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؛ صيغة المتكلم "الكلمات المباشرة"
 وصيغة الغائب

 
  3-1: 1العبرانيين 

األَْنبِيَاِء الَِّذيَن نَقَلُوا إِْعالَنَاٍت ُجْزئِيَّةً بِطُُرٍق َعِديَدٍة إِنَّ هللاَ ، فِي األَْزِمنَِة اْلَماِضيَِة، َكلََّم آبَاَءنَا بِلَِساِن  1
َعةٍ   .َوُمتَنَوِّ

َمِن األَِخيِر، فَقَْد َكلََّمنَا بِاالْبِن، الَِّذي َجَعلَهُ َواِرثاً لُِكلِّ َشْيٍء، َوبِِه قَ  2 ا اآلَن، فِي هََذا الزَّ  !ْد َخلََق اْلَكْوَن ُكلَّهُ أَمَّ
َوهَُو الَِّذي بَْعَدَما طَهََّرنَا . َحافِظٌ ُكلَّ َما فِي اْلَكْوِن بَِكلَِمتِِه اْلقَِديَرةِ . إِنَّهُ ِضيَاُء َمْجِد هللاِ َوُصوَرةُ َجْوهَِرهِ  3

 .َجلََس فِي األََعالِي َعْن يَِميِن هللاِ اْلَعِظيمِ  بِنَْفِسِه ِمْن َخطَايَانَا،
 
 

وكثيرا ما يشير ." الكلمات المباشرة"ين اإلسالمية والمسيحية حول الكتابات المقدسة تكمن في عقيدتأحد االختالفات بين ال
. ألنها تحتوي على سرد؛ ومن ثم فهي ال تسجل دائما كالم هللا مباشرة" كلمة هللا"المسلمون إلى أن الكتابات المسيحية ليست 

أيضا، " كلمة هللا"ل ما يقولونه عث بواسطة آخرين وهو ما يجويؤمن المسيحيون على الجانب اآلخر أن هللا بإمكانه الحدي
 .حتى ولو أتى من المالئكة أو األنبياء" كلمة هللا"ويؤمنون كذلك أن شيء ما بإمكانه أن يكون 

 
  عن عمل وأحكام هللا فيويوجد أمر آخر يحتاج المسلمون لفهمه عن الكتاب المقدس وهو أنه أمين ودقيق وشهادة أوحاها هللا

 التاريخ،
 

شاهد في العهد الجديد يؤكد على أهمية القواعد التاريخية للدين المسيحي، االستخدام المتكرر ألسلوب ال"
فاألحداث الرئيسية للرسالة العامة ليسوع حدثت في وجود رفقائه ورسله المختارين، فقد كانوا موجودين في 

وفوق كل ذلك، . هم بشهود حقائق محاكمته وصلبه ودفنهأورشليم أثناء األسبوع األخير، وكانوا في موقف يسمح ل
: القاموس الدولي الجديد لالهوت العهد الجديد" شاهد"ترايت، . أ. أ" (فقد كانوا شهودا صالحين لتأكيد حقيقة بعثه

3 :1047.( 
 

، وهذا لشهود بشهاداتهمكاملة منه، تمثل قاعة محكمة يدلي فيها ا وأسفاروهناك العديد من األجزاء من الكتاب المقدس، بل 
5Fأيوب سفرواضح خاصة في 

6Fوإنجيل يوحنا 6

7. 

                                                 
-1أيوب . (قوم فيها هللا بالحكم على أيوب بأنه بريء ونزيه، وهو ما يعترض عليه الشيطانييبدأ سفر أيوب في قاعة محكمة   6
ومع التقدم في الرسالة يقوم أصدقاء أيوب . عن تسويغ لحكم هللا على أيوب أمام المجلس السماويوباقي الرسالة عبارة ) 2

إن "و) 6-1: 15أيوب " (لقد استهترت بالطاعة: "الثالثة بالحكم عليه بأنه مذنب كبير دون أية أدلة، حيث قام أليفاز بإدانته قائال
لقد أخطأ أبناؤك، لذا فقد تخلى هللا "وقام بلدد بإدانة أيوب دون أدلة ). 11-5: 22أيوب " (شرك لكبير وخطيئتك ال متناهية

وترافع أيوب أمام ). 20-13: 11أيوب " (تب وسوف يعيدك هللا"وحث صوفر أيوب على التوبة عن خطيئته المدعاة ." عنهم
لم يعاني ألنه أذنب، بل ألنه حكم  وحقيقة األمر أن أيوب. لكن بدون فائدة) 30-14: 6أيوب (أصدقائه طالبا أن يحكموا بالعدل 

 !عليه بالبراءة من هللا
يثبت ويعترف : مرة مع مصطلحات مثل 150قانونية حوالي /ضائيةقشاهدا ويستخدم شهادات  15يبرز يوحنا على األقل   7

ومذنب وتهم  ويشهد وقانون وحقيقة وشهادة ويبرهن ومدان وموثق وحكم وقضاة وقضاء وسلطة القضاء واتهم وختم الموافقة
نَهَا هُنَا: واآليات الختامية لمنجيل تنتهي بنبرة شهادة. ومجرم ويعدم َونَْحُن نَْعلَُم . هََذا التِّْلِميُذ هَُو الَِّذي يَْشهَُد بِهَِذِه األُُموِر، َوقَْد َدوَّ



ة المتكلم وصيغة الغائب، صيغ"الكلمات المباشرة"  

 

 
ضع في اعتبارك السؤال . ويحتاج الكتاب المقدس ردا لعمل هللا ويحتوي على تسجيل موحى ودقيق لشهادة اآلخرين عن يسوع

 : والشهادة المعروضة في الكتابات المقدسة التي تحتاج إجابتنا" من هو يسوع"التالي 
 

:هللا اآلبشهادة   
 

 )17: 3متى ( !هََذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيُب، الَِّذي بِِه ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُرور
 

َحابَِة يَقُولُ   )35: 9لوقا ( «!لَهُ اْسَمُعوا. هََذا هَُو اْبنِي الَِّذي اْختَْرتُهُ «: َواْنطَلََق َصْوٌت ِمَن السَّ
 

 هل تصدق شهادة هللا اآلب؟
 

:شهادة موسى  
 

بُّ فِيُكْم نَبِيّاً ِمْثلِي ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل، لَهُ تَْسَمُعوَن، َسيُقِيمُ   الرَّ
 .آُمُرهُ بِهِ لِهََذا أُقِيُم لَهُْم نَبِيّاً ِمْن بَْيِن إِْخَوتِِهْم ِمْثلََك، َوأََضُع َكالَِمي فِي فَِمِه، فَيَُخاِطبُهُْم بُِكلِّ َما 

 )19، 18، 15: 18التثنية ( .ِمي الَِّذي يَتََكلَُّم بِِه بِاْسِمي، فَأَنَا أَُحاِسبُهُ فَيَُكوُن أَنَّ ُكلَّ َمْن يَْعَصى َكالَ 
 

 ؟هل تصدق شهادة موسى
 

):رسول من القرن األول(شهادة يوحنا المعمدان   
 

 )34: 1يوحنا ( .فَإِْذ َشاهَْدُت هََذا، أَْشهَُد أَنَّهُ هَُو اْبُن هللا
 

 ؟هل تصدق شهادة يوحنا
 

:ومعجزات وشهادة يسوععالمات   
 

 :يسوعبعض معجزات 

 .عالج يسوع مصابون بالبرص •
 .عالج يسوع من ال يستطيعون المشي •
 .أعاد يسوع الرؤية إلى المصابين بالعمى •
 .على الماء يسوعمشى  •
 !بخمسة أرغفة من الخبر وسمكتين فقط) مع عدم احتساب النساء واألطفال(رجال  5000أطعم يسوع  •
 .رجال كان قد مات منذ أربعة أيام أحيا يسوع •
 .بعث يسوع بعد الموت ولن يموت مرة أخرى •

 :شهادة يسوع
 

                                                                                                                                                             
المقدس يعني الحكم على المؤلف والشهود  وعدم تصديق الشهادة التي أدلي بها في الكتاب) 24: 21يوحنا " (.أَنَّ َشهَاَدتَهُ َحقٌّ 

 .بأنهم مخطئون في أحسن األحوال، أو كاذبون في أسوأها
واإليمان باألدلة أو . ، بل كل شخص منا"محاكمته"وينتهي إنجيل يوحنا بتحوير ساخر، حيث يتبين أن يسوع ليس هو من يتم 

 ).31، 30: 20؛ 10: 10؛ 24: 8؛ 21-16: 3انظر يوحنا (إنكارها يكشف عن مصيرنا األبدي 
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األَِخيِر، ِديَّةُ، َوالَ يَُحاَكُم فِي اْليَْوِم اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَ 
 )24: 5يوحنا ( .ألَنَّهُ قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحيَاةِ 

 
 )6: 14يوحنا ( .الَ يَأْتِي أََحٌد إِلَى اآلِب إِالَّ بِي. أَنَا هَُو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ 

 
 «ى َما يَْشهَُد بِِه هََذاِن َعلَْيَك؟أََما تُِجيُب بَِشْيٍء َعلَ «: فََوقََف َرئِيُس اْلَكهَنَِة َوَسأَلَهُ 

هَْل أَْنَت الَْمِسيُح اْبُن  :أَْستَْحلِفَُك بِالِ اْلَحيِّ أَْن تَقُوَل لَنَا«: قَالَ : فََعاَد َرئِيُس اْلَكهَنَِة يَْسأَلُهُ . َولَِكنَّ يَُسوَع ظَلَّ َصاِمتاً 
 «هللاِ؟

لَُكْم أَْيضاً إِنَُّكْم ُمْنُذ اآلَن َسْوَف تََرْوَن اْبَن اِإلْنَساِن َجالِساً َعْن يَِميِن اْلقُْدَرِة ثُمَّ آتِياً  َوأَقُولُ ! أَْنَت قُْلتَ «: فَأََجابَهُ يَُسوعُ 
َماءِ   «!َعلَى ُسُحِب السَّ

 .أَْنتُْم قَْد َسِمْعتُْم تَْجِديفَهُ َوهَا . الَ َحاَجةَ بِنَا بَْعُد إِلَى ُشهُودٍ ! قَْد َجدَّفَ «: فََشقَّ َرئِيُس اْلَكهَنَِة ثِيَابَهُ َوَصَرخَ 
 )66-62: 26متى ( «!يَْستَِحقُّ ُعقُوبَةَ اْلَمْوتِ «: أََجابُوا» فََما َرْأيُُكْم؟

 
السؤال هو ما إذا كنت ). اقرأ إنجيل يوحنا للحصول على المزيد(هذا مثال ملخص من الشهادة الموجودة في الكتابات المقدسة 

 كن تصدقها فعلى أي أساس ترفضها؟تصدقها أم ال، وإذا لم ت
 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

 ما هي كلمات يسوع المباشرة؟ 
 

 :ما يلي من عدة مصادر على اإلنترنت" بقص ولصق"وكثيرا ما يقوم المسلمون 
 

 مقارنة بين الكتاب المقدس والقرآن 
 ]مصحوب بتعليق يوسف إستس –الدكتور غاري ميلر [

 مجموعة كتاباتالكتاب المقدس 
 )وسلم صلى هللا عليه(الوة من هللا لمحمد القرآن ت

أو (إمالء  فالقرآنفي حين أن الكتاب المقدس مجموعة من الكتابات بقلم العديد من المؤلفين المختلفين، 
يوجد عندكم . هو هللا جل جالله يتحدث مباشرة إلى اإلنسان –بصيغة المتكلم  – القرآنالمتحدث في ). تالوة
الكثير من البشر يكتبون عن هللا ويوجد في بعض المواضع كلمة هللا وهو يتحدث إلى  الكتاب المقدسفي 

البشر ولكن يوجد عندكم أيضا في مواضع أخرى بشر يكتبون بكل بساطة عن التاريخ أو تبادالت معلوماتية 
الكتاب المقدس في نسخة الملك جيمس ). 3رسالة يوحنا : على سبيل المثال(م البعض بين بعضه شخصية

... هذا هو الوحي الذي أنزله على كذا وكذا: منهم بالقول 18سفرا صغيرا، ويبدأ  66اإلنجليزية يتكون من 
: ذي يبدأ بالقولعندكم على سبيل المثال بداية سفر يونان ال. أما البقية فال تدلي بأية ادعاءات تخص أصلها

 .اقتباس ثم تستمر صفحتين أو ثالثة... إلميتا يقولكلمة هللا نزلت على يونان بن 
"قارن ذلك ببداية كتاب لوقا الذي يبدأ بالقول ٍة فِي األَْحَداِث  :  ا َكاَن َكثِيُروَن قَْد أَْقَدُموا َعلَى تَْدِويِن قِصَّ لَمَّ

سَ ) 2( الَّتِي تَمَّْت بَْينَنَا، اماً لِلَْكلَِمِة،َكَما  ُشُهوَد ِعيَاٍن، ثُمَّ َصاُروا ُخدَّ ِة   لََّمَها إِلَْينَا أُولئَِك الَِّذيَن َكانُوا ِمَن اْلبََدايَ
َها إِلَيْ ) 3( فَحُّصاً َدقِيقاً، أَْن أَْكتُبَ َشْيٍء ِمْن أَوَِّل األَْمِر تَ َفحَّْصُت كُلَّ  تَّبَةً َياَصاِحَب َك ُمرَ َرأَيُْت أَنَا أَيْضاً، بَْعَدَما تَ

ُموِّ ثَاُوفِيلُسَ  هُ ل) 4( السُّ قَّْيتَ لَ ةُ الْكَالَِم الَِّذي تَ َد لََك ِصحَّ  .تَتَأَكَّ
الكثيرون كتبوا عن أشياء، ويبدو من المناسب أن أفعل أنا "نرى أن مؤلف كتاب لوقا يقول بوضوح أن 

" أيضا ذلك عوا وكتبوا عن الموضوع، حتى ولو كانوا يقول لوقا أنه يبدو له أنه بما أن اآلخرين قد تطو.
فهما تاما لكل شيء "شهود عيان لألمر كله، فهو يحس أنه وإن لم يكن شاهد عيان فإنه ما يزال يمتلك 

 ".منذ البداية
وال كانا شهودا ) عليه السالم(وبالتالي فهذا مجرد خطاب من شخص إلى آخر، ولم يعرف كالهما يسوع 

 .على أي مما حدث
 



ة المتكلم وصيغة الغائب، صيغ"الكلمات المباشرة"  

 

 :المسيحيردي 
 

كمسيحي أؤمن بأن هللا بمقدوره، وقد قام بذلك فعال، الحديث عبر البشر الذين كانوا موجهين إلهيا لتسجيل كلمته وإرادته  أنا
وبسبب هذه . أنا أؤمن أنه يمكن أن يوجد، وأنه يوجد فعال، اتصاال بين ما يفعله هللا وما يشاهده اإلنسان. وعمله في التاريخ

ولم ينكر محمد ." كلمة هللا"، وقد فعل ذلك، إرشاد البشر إلهيا لتسجيل هذه المشاهدات بطريقة يمكن اعتبارها الصلة، يمكن ل
 أبدا إمكانية ذلك، فلماذا تنكرها أنت؟

 
إذا كنت تؤمن بأن هللا بمقدوره إرشاد جبريل لقول كلمته وإعالن أعمال هللا فلماذا إذن ال تؤمن بأنه في مقدور هللا فعل نفس 

هللا يكشف . أقالم البشر/حتى ولو جاء من أفواه المالئكة أو من أفواه" كلمة هللا"الشيء من خالل البشر؟ يمكن لشيء ما أن يكون 
اإلنسان ما . طين األرض/على سبيل المثال، خلق هللا اإلنسان من تراب. يكشف عمله كذلك عبر وسائل عبر وسائل، وهو كلمته

يبدو لي أنك بإنكارك هذا فأنت في أحسن األحوال يمكن فقط القول أن القرآن هو . يزال عمل هللا بالرغم من استخدامه وسائل
 ".كلمة جبريل"
 

ه وعمله، فلماذا يمثل ذلك مشكلة؟ أال تؤمن بأن هللا استخدم دراسات وعلم محمد لنقل لنقل كلمتلوقا  دراسات وقد استخدم هللا
 القرآن، ولو بطريقة محدودة؟

 
عندما يتحدث هللا عن طريق البشر فهو يستخدم وسائل، فعلى سبيل المثال لم يعلم هللا محمد الحديث بالعربية، بل تعلمها محمد 

 .معرفة محمد عندما تحدث لآلخرينمن آخرين ويقال أن هللا استخدم 
 

؟ وأنا المرافعة الخاصةإذا لم تكن تؤمن بأن هللا يستخدم وسائل أفال تسقط حجتك رأسا على عقب في المغالطة المنطقية المسماة 
بتطبيق قواعد ومبادئ على الكتابات المسيحية فهذا يعني أنك البد وأنك تؤمن ببساطة بأن هللا أعني بذلك أنه لكي تقوم بتجانس 

فلماذا إذن تقوم آليا . سلم اإلنسانية نسخة مكتوبة مسبقا من القرآن، ولكنك ال تؤمن بحدوث ذلك بل تؤمن بأن هللا استخدم وسائل
 باحتقار الوسائل التي استخدمها هللا في حالة لوقا؟

 
 مع تحياتي،

آرون

http://www.nizkor.org/features/fallacies/special-pleading.html�


 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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 هل تغير الكتاب المقدس؟
 

 8: 40إشعيا 
ا َكلَِمةُ إِلَِهنَا فَتَْثبُُت إِلَى  8 ْهُر، أَمَّ  .«األَبَدِ يَْذبُُل اْلُعْشُب َويَْذِوي الزَّ

 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

حيث أنه يوجد أكثر من كتاب مقدس، بينما يوجد قرآن كريم واحد، فمن السهل تصديق أن الكتاب المقدس  
 .األصلي قد انحرف عن الكلمات المباشرة ل

 
ختلفة وبها على قصة يسوع كما حكاها بولس ويوحنا ولوقا ومتى، والقصص األربعة م اإلنجيليحتوي  

. أين أقوال هللا إذا كان اإلنجيل كلمة هللا؟ هللا ال يوجد فيه إطالقا. اإلنجيللقد قرأت . معلومات متعارضة
 .لقد تم التالعب بالكتاب المقدس وتحويره وتغييره بواسطة أناس وكهنة أشرار. استيقظ يا رجل

 
 بسم هللا، 

 السالم عليكم
 سيدي،

سوف يكون صعبا عليك إنكاره وهو أن الكتاب المقدس قد راجعه البابات  مع كامل احترامي، أود ذكر ما
له أكثر  والكتاب المقدسنفسهم فيما يخص موت يسوع، والمسيحيون مختلفون بين أ... والكهنة عدة مرات

 أخبرني أوال أيها أصدق؟... من إصدار بأقوال مختلفة
مع نفسه مع كتاب تأكد عدم تغييره على مدى وكيف إذن تقارن كتابا يحتوي على مثل هذه التناقضات 

 .القرآن... ماضية 1500
 

 كدليل على أن الكتاب المقدس قد تغير، 8: 8ويستخدم المسلمين أحيانا إرميا 
 

لَهَا قَلَُم اْلَكتَبَِة الُمَخاِدعُ "  بِّ بَْينََما َحوَّ كتاب من ال( إِلَى أُْكُذوبٍَة؟ َكْيَف تَدَُّعوَن أَنَُّكْم ُحَكَماُء َولََدْيُكْم َشِريَعةَ الرَّ
 )"8: 8المقدس، إرميا 

 
بقوانينهم الثقافية التي وضعها  للكتاب المقدسنحن نري بوضوح أن اليهود قاموا بكثير من اإلفساد ... 

 !إلى كذبة الكتاب المقدسالبشر، بحيث حولوا 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 .تبارك هللا مالك السماوات واألرض

وأهل بيته ) صلى هللا عليه وسلم(وصلى هللا وسلم على حبيبه وحبيبنا وآخر األنبياء حضرة الرسول محمد 
 ...وآله وزوجاته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وأولياء هللا واألمة اإلسالمية جمعاء

وضوح على أن ألن القرآن ينص ب الكتاب المقدسال يمكنك قول القرآن مع . عزيزي، أنت مخطئ تماما
وقد أثبتنا (تمتلكونه هو الذي تم تغييره الذي  الكتاب المقدسونحن نؤمن أن . الكتابات القديمة قد تغيرت

إذا كانت . إلثبات أن القرآن مخطئ الكتاب المقدسلذا فكيف لكم وضع ) كذلك، وأنتم فقط من تنكرون ذلك
يدة؟ ال أعرف لم يؤمن الناس بالعهد القديم مع أن الكتابات القديمة صحيحة، فلماذا إذن الحاجة لكتابات جد

 .8: 8انظر إرميا . الكتاب المقدسقد عدل ) لليهود(إنجيلكم يقول بوضوح أن قلم الكتبة المخادع 



 هل تغير الكتاب المقدس؟

 

كتاب بعد القرآن؟ ألن /وقد نزل القرآن بسبب أن الكتابات القديمة قد تم تغييرها، ولماذا ال يوجد كتابات
والقرآن ليس . لكتاب الكامل وال يمكن تغييره ألن هللا نفسه أخذ على عاتقه حمايتهالقرآن نفسه يقول أنه ا

وبالرغم . ال يمكن ألحد أن يدمر القرآن أو يغير نقطة واحدة فيه. محميا على الورق، بل في قلوب المسلمين
تى خبرائكم يقولون أن وح. لم يدعي أبدا كماله ولم يدعي أبدا عدم قابليته للتغيير كتابكم المقدسمن ذلك فإن 

، وحتى بعد الكتاب المقدس ليس دائما كلمة هللا، بل يكون أحيانا كلمات هللا لمنسان وأحيانا من إنسان إلنسان
يشهد بمقدم رسول آخر لمرشاد ويشهد أن يسوع لم ) الذي يطلق عليه كلمة هللا(ذلك فإن كتابكم المقدس 

 ...تي لم يكن في وسع الناس احتمال سماعها في ذلك الوقتيكمل تعاليمه وقال الكثير من األشياء ال
هل يمكنك إجابتي بطريقة صحيحة؟ أعرف أنك ستجيب بإحباط وأنك لن تجيب علي بإجابة منطقية، لكني ما 

 .زلت آمل في الحصول على رد جيد منك رغم أن هذا األمل مجرد خيال خادع
 
 

 :ردي المسيحي
 
 

 :مراعاتها فيما يخص الكتابات المسيحية يتعينهذه بعض النقاط التي 
 
والقرآن مشابه لذلك في أن المسلمين ال يمتلكون . ال يمتلك المسيحيون الكتابات األصلية للكتاب المقدس، بل نمتلك نسخا فقط. 1

محمد، وعلى حد علمي  وبمعنى آخر، ال يمكنك مقارنة التالوة الحديثة للقرآن مع تالوة. التالوة األصلية للقرآن التي قالها محمد
 .لم يتفق الدارسين أن المسلمين يمتلكون الكتابات األولى التي سجلت كلمات محمد

 
 .يمتلك المسيحيون الكلمات األصلية للعهد الجديد في آالف النسخ واألجزاء المخطوطة التي حفظت على مدار القرون. 2
 
أكبر اختالفات موجودة في مرقص (عني أنها ليست جميعا متطابقة صحيح أنه يوجد اختالفات في هذه النسخ واألجزاء ما ي. 3

ت األخرى تتضمن أشياء واالختالفا. )8-7: 5يوحنا  1و 28: 20؛ واألعمال 11: 8-53: 7؛ ويوحنا 2: 11؛ ولوقا 9-20: 16
على سبيل المثال، ال يوجد . اتوالعقيدة المسيحية ال تعتمد على أي من هذه االختالف. والقواعد النحوية وما إلى ذلك مثل التهجي

 .في أي من هذه االختالفات إنكار لعقيدة صلب وموت المسيح
 
من المهم مراعاة أن االختالفات بين المخطوطات واألجزاء ال تعني أن األصل لم يعد موجودا أو محفوظا في تقاليد . 4

 .المخطوطات
 

مما هو % 100ما هو أصلي، ونحن نمتلك % 98يقين تبلغ  بناء على المخطوطات التي نمتلكها، يعرف المسيحيون بنسبة
والعملية . من العهد الجديد نحتاج لالختيار منه فيما يخص أي القراءات أصليا وأيها ليس أصليا% 2أصلي لكن يوجد حوالي 

التي يوجد بها شك ويجب علي التأكيد مرة أخرى أن األماكن . التي يتم بمقتضاها تحديد القراءة األصلية تسمى النقد النصي
 .ال يوجد بها أي تعاليم أو عقائد مسيحية كبرى على المحك) من العهد الجديد% 2حوالي (نصي 

 
من % 100الكتابات المسيحية، فهم غالبا ما يتجاهلون أن المسيحيين يمتلكون " فساد"لذا عندما يتحدث المسلمون عن . 5

ومرة أخرى، ال يوجد أي . مما هو أصلي% 2في حالة شك فيما يخص األصل، لكن بسبب االختالفات في المخطوطات فنحن 
 .شك حول العقائد المسيحية الكبرى مثل صلب وموت يسوع على الصليب

 
إذا قرأتم المضمون األعم إلرميا ستجدون أن . نص التوراة قد أصبح فاسدا، لكن هذه الفقرة ال تعلم أن 8: 8وقد أشرتم إلى إرميا 

وقد قال إرميا أنهم . ليهود كانوا يقولون للناس أن كل شيء على ما يرام، وأنه سوف يحل السالم، وأن هللا معهمالقواد الدينيين ل
وقد كان الرسل الكاذبون يدعون . كاذبون، فإن بختنصر ملك بابل كان قادما وكان ينوي تدمير أورشليم وأسر الكثير من اليهود

التوراة تم  نصوإذا قرأت بتأني فسوف تالحظ أن إرميا ال يقول أن . هناك سالمإلى السالم وكان إرميا يقول أنه لن يكون 
 :إفساده

 
 11-7: 8إرميا 
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َدةَ تَْحفَظَا 7 نُونَةَ اْلُمَغرِّ َماِء يَْعِرُف ِميَعاَد ِهْجَرتِِه، وَكَذلَِك اْليََماَمةَ َوالسُّ ا َشْعبِي . ِهْجَرتِِهَماِن أََواَن َعْوَدتِِهَما ِمْن إِنَّ اللَّْقلََق فِي السَّ أَمَّ
بِّ   !فَالَ يَْعِرُف قََضاَء الرَّ

لَهَا قَلَُم الَْكتَبَِة الُمَخاِدُع إِلَ  8 بِّ بَْينََما َحوَّ  ى أُْكُذوبٍَة؟َكْيَف تَدَُّعوَن أَنَُّكْم ُحَكَماُء َولََدْيُكْم َشِريَعةَ الرَّ
بِّ َسيَْلَحُق اْلِخْزُي بِاْلُحَكَماِء َويَْعتَِريهِ  9 هُوُل، ألَنَّهُْم َرفَُضوا َكلَِمةَ الرَّ  إِذاً أَيَّةُ ِحْكَمٍة فِيِهْم؟. ِم اْلفََزُع َوالذُّ

ْبحِ َكبِيِرِهْم ُمْولَُعوَن بِال لَِذلَِك أُْعِطي نَِساَءهُْم آلَخِريَن َوُحقُولَهُْم لِْلَواِرثِيَن اْلقَاِهِريَن، ألَنَّهُْم َجِميعاً ِمْن َصِغيِرِهْم إِلَى 10 َحتَّى النَّبِيُّ . رِّ
وَر فِي أَْعَمالِِهَما،  َواْلَكاِهُن يَْرتَِكبَاِن الزُّ

 .َسالٌَم، َسالٌَم فِي ِحيِن الَ يُْوَجُد َسالَمٌ : َويَُعالُِجوَن ِجَراَح َشْعبِي بِاْستِْخفَاٍف قَائِلِينَ  11
 

 :كلمة قلم يمكن كذلك استخدامها كناية عن اللسان. 8هنا في إرميا " قلم"ويوجد شيء آخر يتوجب مالحظته فيما يخص كلمة 
 1: 45المزمور 

 .إِنِّي أَُخاِطُب اْلَملَِك بَِما قَْد أَْنَشأْتُهُ، َولَِسانِي فَِصيٌح َكقَلَِم اْلَكاتِِب اْلَماِهرِ : فَاَض قَْلبِي بَِكالٍَم َصالِحٍ  1
 

ويدلي إرميا بهذا . األلسن الكاذبة للقادة الدينيين/فسره خطأ األقالم أن نص التوراة تم إفساده، بل أن النص قد 8وال يعلم إرميا 
 :االتهام في مكان آخر

 
 31: 5إرميا 

فُوَن بُِمْقتََضى أَْحَكاِمِهْم، َوَشْعبِي أََحبَّ ِمْثَل هََذا 31 َن فِي نِهَايَِة َولَِكْن َماَذا تَْصنَُعو. فَاألَْنبِيَاُء يَتَنَبَّأُوَن ُزوراً، َواْلَكهَنَةُ يَتََصرَّ
 »اْلَمطَاِف؟

 
 :ونص آخر في إرميا يثبت أن الوضع كذلك

 
 6-4: 26إرميا 

 إِْن لَْم تُِطيُعونِي فَتَْسلُُكوا فِي َشِريَعتِي الَّتِي َجَعْلتُهَا أََماَمُكْم،: هََذا َما يُْعلِنُهُ الرهَبُّ «: َخاِطْبهُْم قَائِالً  4
 َراِت َعبِيِدي األَْنبِياِء الَِّذيَن أَْرَسْلتُهُْم ُمْنُذ اْلبَِدايَِة إِلَْيُكْم، َولَْم تُْصُغوا إِلَْيِهْم،َوإِْن لَْم تَْسِمُعوا لِتَْحِذي 5
 .»فَإِنِّي أَْجَعُل هََذا اْلهَْيَكَل نَِظيَر ِشيلُوهَ، َوهَِذِه اْلَمِدينَةَ لَْعنَةً لَِجِميِع أَُمِم األَْرضِ  6
 

اعة قانونه إذا كان قد أفسد، وهناك فقرة أخرى في الكتابات المقدسة تؤكد على موثوقية الكتاب ولم يكن هللا ليأمر أمته بإط
 :واحتوائه على تعاليم يسوعالمقدس 

 
 19-17: 5: متى
ِريَعةَ أَِو األَْنبِيَاءَ  17 لَ . الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلِغَي الشَّ  .َما ِجْئُت ألُْلِغَي، بَْل ألَُكمِّ
َماُء، لَْن يَُزوَل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نُْقطَةٌ َواِحَدةٌ ِمَن الشَِّريَعِة، َحتَّى يَتِمَّ : فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ  18  . ُكلُّ َشْيءٍ إِلَى أَْن تَُزوَل األَْرُض َوالسَّ
ْغَرى، َوَعلََّم النَّاسَ  19 َماَواتِ  فَأَيُّ َمْن َخالََف َواِحَدةً ِمْن هَِذِه اْلَوَصايَا الصُّ ا َمْن . أَْن يَْفَعلُوا فِْعلَهُ، يُْدَعى األَْصَغَر فِي َملَُكوِت السَّ َوأَمَّ

َماَواتِ   .َعِمَل بِهَا َوَعلََّمهَا، فَيُْدَعى َعِظيماً فِي َملَُكوِت السَّ
 

 وقد قام يسوع، مثله في ذلك مثل إرميا، بحكم مماثل على القادة الدينيين المعاصرين له،
 

 3-1 :23متى 
 ِعْنَدئٍِذ َخاطََب يَُسوُع اْلُجُموَع َوتَالَِميَذهُ، 1
يِسيُّوَن ُكْرِسيَّ ُموَسى«: َوقَالَ  2  :اْعتَلَى اْلَكتَبَةُ َواْلفَرِّ
 ولُوَن َوالَ يَْفَعلُوَن،ألَنَّهُْم يَقُ : َولَِكْن الَ تَْعَملُوا ِمْثَل َما يَْعَملُونَ . فَاْفَعلُوا ُكلَّ َما يَقُولُونَهُ لَُكْم َواْعَملُوا بِهِ  3
 

 .وبأخذ إرميا خارج المضمون فأنتم تفعلون األمر ذاته الذي فعله المعلمين الكافرين والزائفين في عهد إرميا ويسوع
 

 تحياتي،
آرون



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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إثبات أن القرآن ليس من عند هللا الواحد 
 الحق

 
 خــلــفــيــة

 
وإنكار موت يسوع على  ،لم يمت على الصليب يسوععلى أنه يعلم أن ) 157سورة النساء، اآلية (يفسر المسلمون القرآن 

ولم يكن . موثوقية مصادر المعلوماتالصليب غير منطقي ويتعارض حتى مع النظريات والقواعد القضائية الحديثة للحكم على 
ونقص معرفة محمد . باستطاعة محمد الحديث بناء على معرفة شخصية عما حدث قبل مئات األعوام وبعيدا عنه بمئات األميال

ودفن  والعقيدة المسيحية في موت يسوع على الصليب. من سورة النساء وتفسيراتها المختلفة 157بما حدث يثبتها إبهام اآلية 
ثمانه تستند إلى شهادات شهود عيان، وقيمة شهادة الشهود العيان منصوص عليها من جانب الكاتب المسرحي الروماني ج

 بلوتس السابق للمسيحية،
 

Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decerm: Qui audiunt, audita dicunt, qui 
vident, plane sciunt. 

 
 من عشرة ناقلين لمشاعات؛ شاهد واحد يساوي أكثر

اقتباس في جون وارويك (ومن يسمعون فقط عن األمور يقولون ما سمعوه، أما من رأوا فيعرفون النتيجة 
 "هل يؤمن هللا بالملحدين؟"مونتغمري، 

 ).21-18الصفحات  2006 2رقم  15أبريل الكتاب /اإلصالح الحديث؛ مارس
 

 بيالطس، الصليب أدلى به الحراس الرومان إلىجانب من الشهادة على موت يسوع على 
 

 45-43: 15مرقس 
اَمِة، َوهَُو ُعْضٌو ُمْحتََرٌم فِي اْلَمْجلِِس األَْعلَى، َوَكاَن هَُو أَْيضاً يَْنتَِظُر مَ  43 أَ َجاَء يُوُسُف الَِّذي ِمَن الرَّ لَُكوَت هللاِ، فَتََجرَّ

 .َن يَُسوعَ َوَدَخَل إِلَى بِيالَطَُس، َوطَلََب ُجْثَما
 هَْل َماَت ُمْنُذ َوْقٍت َطِويلٍ : فَُدِهَش بِيالَطُُس ِمْن أَنَّهُ قَْد َماَت، َواْستَْدَعى قَائَِد اْلِمئَِة َواْستَْفَسَرهُ  44
ا أَْعلََمهُ قَائُِد اْلِمئَِة بِذلَِك َوهََب يُوُسَف اْلُجْثَمانَ  45  .َولَمَّ

 
الجندي [ منفذ حكم اإلعداممن المهم فهم أن "الطبي المعروف الدكتور فردريك تسوجيبى،  الخبيروهذه الشهادة مهمة كما الحظ 
الموت من الصلب،  حدوثكانوا خبراء في تحديد ] الجنود الذين قاموا بالصلب[ والكواتيرنيون] الروماني المسئول عن الصلب

باإلضافة إلى ذلك فإن عواقب كون ). 148، ليتحقيق جد: صلب يسوع" (وذلك بما أنهم قاموا باآلالف من عمليات الصلب
روما لم تكن ترحب بكون رجال الجيش يفشلون في تأدية . وخيماكان سيكون الجندي الروماني مخطئا بشأن موت يسوع 

 ).42: 27؛ 27: 16؛ 19: 12انظر األعمال (واجبهم 
 

 
 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم

 
 

 صحيح؟ما هو دليلك على كون القرآن غير  
 
 



 إثبات

 

 :ردي المسيحي
 
 

 "ما دليلك على كون القرآن غير صحيح؟"لقد سألت هذا السؤال، 
 

 .157سورة النساء اآلية 
 

 :أدلتي يمكن تلخيصها في اآلتي
 

 بموت يسوع ودفنه وارسل العهد القديم شهد. 
 يسوع شهد بموته في مناسبات مختلفة. 
 نمتلك شهود عيان على موت يسوع على الصليب. 
  نعرف أشخاصا شاركوا في دفن جسد يسوعنحن. 
 حتى المصادر غير المسيحية كتبت أن يسوع قد مات. 

 
  يشير إلى موت المسيح ) بعد الميالد 100بعد الميالد ومات عام  37يهودي ولد حوالي مؤرخ (يوسيفوس

 ).18.3.3اآلثار (
  بعد الميالد أن  115ي ، وهو مؤرخ معروف من روما القديمة كتب حوال)ميالديا 120-55(تاكيتوس

 ).44. 15اليوميات (بواسطة بيالطس " إعدامه"المسيح تم 
 

 لذا فإن شهادات المسيح ). 7-6: 17التثنية (مبنيا على شاهدين أو ثالثة  أي شأنالتوراة تتطلب أن يكون /القانون
ورسل العهد القديم وأتباع المسيح والمؤرخين غير المسيحيين وما إلى ذلك صحيحة وقانونية وقابلة للتصديق مقارنة 

 .عاما بعد الحدث 600التي كتبت حوالي ) أو القرآن(بشهادة محمد 
 

من  157وحتى مع ادعائها التيقن، فإن اآلية  المسلمين الذين أعرفهم أن يسوع مات على الصليب،ويؤكد كل المؤرخين غير 
  بعيد عن الدقة التاريخية،سورة النساء ادعاء تاريخي 

 
 157سورة النساء اآلية 

ِ َوَما قَتَلُوهُ  َوَما َصلَبُوهُ َولَِكن ُشبِّهَ لَهُْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوْا فِيِه لَفِي َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل هللاَّ
ْنهُ َما لَهُم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ يَقِينًا  .َشكٍّ مِّ

 
الحدث وليس له أي دعم تاريخي من فقد ظهر هذا االدعاء مئات األعوام بعد وهذا االدعاء غير صحيح من وجهة نظر تاريخية، 

إنهم المسلمين من يخمنون، من ليس عندهم أي معرفة مؤكدة، من تمألهم الشكوك عن ما حدث بالفعل أثناء . القرن األول
 .الصلب

 
 تحياتي،

 آرون
 
 



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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 هل تحدث موسى عن الرسول محمد؟
 

 45: 1يوحنا 
ِريَعِة، َواألَْنبِيَاُء فِي ُكتُبِِهْم «: ثُمَّ َوَجَد فِيلِبُُّس نَثَنَائِيَل، فَقَاَل لَهُ  َوَجْدنَا الَِّذي َكتََب َعْنهُ ُموَسى فِي الشَّ

 .«َوهَُو يَُسوُع اْبُن يُوُسَف ِمَن النَّاِصَرةِ 
 

 47-45: 5يوحنا 
الَ تَظُنُّوا أَنِّي أَْشُكوُكْم إِلَى اآلِب، فَإِنَّ هُنَالَِك َمْن يَْشُكوُكْم، َوهَُو ُموَسى الَِّذي َعلَّْقتُْم ] وعقال يس[

 .َعلَْيِه َرَجاَءُكمْ 
ْقتُُمونِي، ألَنَّهُ هَُو َكتََب َعنِّي ْقتُْم ُموَسى، لَُكْنتُْم َصدَّ  .فَلَْو ُكْنتُْم َصدَّ

قُوَن َكالَِمي؟َوإَِذا ُكْنتُْم الَ  قُوَن َما َكتَبَهُ ُموَسى، فََكْيَف تَُصدِّ  «تَُصدِّ
 

  14: 6يوحنا 
ا َرأَى النَّاُس اآليَةَ الَّتِي َصنََعهَا يَُسوُع قَالُوا  .«َحقّاً، هََذا هَُو النَّبِيُّ اآلتِي إِلَى اْلَعالَمِ «: فَلَمَّ

 
 27-25: 24لوقا 
 !يَاقَلِيلَِي اْلفَْهِم َوبَِطيئَِي اْلقَْلِب فِي اِإليَماِن بَِجِميِع َما تََكلََّم بِِه األَْنبِيَاءُ «: لَهَُما ]يسوع[ فَقَالَ 

 «أََما َكاَن الَبُدَّ أَْن يَُعانَِي اْلَمِسيُح هَِذِه اآلالََم ثُمَّ يَْدُخَل إِلَى َمْجِدِه؟
ُر لَهَُما، ُمْنطَلِقاً مِ   .ْن ُموَسى َوِمَن األَْنبِيَاِء َجِميعاً، َما َوَرَد َعْنهُ فِي َجِميِع اْلُكتُبِ ثُمَّ أََخَذ يُفَسِّ

 
 

 خــلــفــيــة
 

أو " miracle"والتي يمكن أن تعني في القرآن ) آياتوجمعها ( آيةعربية هي في اللغة ال" sign"الكلمة المقابلة لكلمة 
"verse" ،" َر أُْولُوا األَْلبَابِ ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك بَُّروا آيَاتِِه َولِيَتََذكَّ هنا يمكن لكلمة ). 29القرآن الكريم، سورة ص اآلية " (ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

الكتابات المقدسة "غراهام، . ويليام أ(المعجزات أو إلى كلمات القرآن /العالمات/كل من األعمال اإللهية إلى أن تشير آيات
 .)نسخة االسطوانة المدمجة. 2005، ]ليدن وبوسطن[بريل . جين دامين مكوليف: رئيس التحرير. رآنموسوعة الق." والقرآن

 
على سبيل المثال، قال . وعلى العكس من موسى ويسوع، فليس من الواضح ما إذا كان محمدا قد تلقى أي معجزات لتأكيد كلماته

ثم أكد كلماته بإحياء الموتى " أنا هو القيامة والحياة: "وقال يسوع، )9يوحنا (ثم شفى رجال ولد أعمى " أنا نور العالم: "يسوع
، وكلمات محمد الشفهية هي العالمة اإلعجازية إلثبات "مبين نذير"لم يكن إال  امحمدفإن وعلى سبيل المقارنة، ). 11يوحنا (

التي سبق أن قالها يسوع وموسى ) ياتاآل(تتعارض مع الكلمات ) اآليات(كلماته الشفهية، وهذا يمثل مشكلة ألن كلمات محمد 
 .والتي أكدوها بآيات إعجازية

 
، وأحد نصوص القرآن التي يستشهدون بها أن محمد الرسول األمي ذكر في التوراة واإلنجيلويجادل المسلمون أحيانا قائلين 

ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ : "من سورة األعراف 157هي اآلية  يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعنَدهُْم فِي التَّْوَراِة َواِإلنِجيِل يَأُْمُرهُم الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ
ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائَِث َويََضُع َعنْ  َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن  هُْم إِْصَرهُْم َواألَْغالَل الَّتِي َكانَتْ بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَاهُْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَهُُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ

ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل َمَعهُ أُْولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ   "آَمنُوْا بِِه َوَعزَّ
 

الجديد، لمشارة إلى محمد من التوراة والعهد " النبي األمي"والمسلمون غير قادرين على إعطاء الفصل واآلية التي ذكر فيها 
 .وهذا دليل آخر على كون القرآن ليس كلمة هللا



 هل كان محمد هو الرسول؟

 

 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

 18يتحدث هللا جل جالله إلى موسى في كتاب التثنية الفصل : الرسول محمد، تم التنبؤ به في كتاب التثنية 
 :18اآلية 

 
 ".ِمْثلََك، َوأََضُع َكالَِمي فِي فَِمِه، فَيَُخاِطبُهُْم بُِكلِّ َما آُمُرهُ بِهِ لِهََذا أُقِيُم لَهُْم نَبِيّاً ِمْن بَْيِن إِْخَوتِِهْم "

 
صلى هللا عليه (أرسل جميع الرسل السابقين إلى مجتمع واحد لفترة معينة، أما خاتم رسله أجمعين فهو محمد  

أن يؤمنوا ) نفيهم المسيحييبما (تمعات السابقة لذا فمن الملزم للمج). للعالم أجمع(ورسالته عالمية ) وسلم
بما في (بآخر رسول، وذلك ألن هللا جل جالله قد أخبرهم بقدومه في الكتابات المقدسة السابقة بواسطة رسله 

: 18وكذلك التثنية  15-7: 16يمكنك على سبيل المثال قراءة يوحنا ). ذلك يسوع المسيح عليه السالم
18-20. 

 
 

 :ردي المسيحي
 

وأضع كالمي في : "مشروح من حيث األلفة والقرب من هللا الشبهلموسى، وهذا  مشابهيشير التثنية إلى إرسال هللا لرسول 
 ،"فمه

 
 18-15: 18التثنية 

بُّ فِيُكْم نَبِيّاً ِمْثلِي ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل، لَهُ تَْسَمُعوَن،  َسيُقِيُم الرَّ
بُّ  بِّ إِلَِهنَا، : إِلَهُُكْم َما طَلَْبتُْم ِمْنهُ فِي ُحوِريَب فِي يَْوِم االْجتَِماِع ِعْنَدَما قُْلتُمْ فَقَِد اْستََجاَب الرَّ الَ نَُعوُد نَْسَمُع َصْوَت الرَّ

 َوالَ نََرى النَّاَر اْلَعِظيَمةَ أَْيضاً لِئَالَّ نَُموتَ 
بُّ   .لَقَْد أََصابُوا فِي َما تََكلَُّموا: فَقَاَل لَِي الرَّ

 .آُمُرهُ بِهِ لِهََذا أُقِيُم لَهُْم نَبِيّاً ِمْن بَْيِن إِْخَوتِِهْم ِمْثلََك، َوأََضُع َكالَِمي فِي فَِمِه، فَيَُخاِطبُهُْم بُِكلِّ َما 
 

 ،"وجها لوجه: "له سوف يكون شخصيا المشابهوقرب موسى والرسول 
 

 12-10: 34التثنية 
بُّ َوْجهاً لَِوْجهٍ َولَْم يَْظهَْر بَْعُد نَبِيٌّ فِي بَ   نِي إِْسَرائِيَل ِمْثُل ُموَسى، الَِّذي َخاطَبَهُ الرَّ

 .َوأَقَاَمهُ لِيُْجِرَي َجِميَع اآليَاِت َواْلُمْعِجَزاِت فِى ِديَاِر ِمْصَر، َعلَى فِْرَعْوَن َوَعلَى َجِميِع َعبِيِدهِ 
 .ِخيفَةَ بِقُْدَرٍة فَائِقٍَة َكَما فََعَل ُموَسى أََماَم ُكلِّ بَنِي إِْسَرائِيلَ إِْذ لَْم يَْستَِطْع أََحٌد أَْن يَْصنََع اْلَعظَائَِم اْلمُ 

 
موسى، بل إلى  مثلبموسى ال يشير إلى الملك جبريل الذي يكشف كلمة هللا إلى محمد  الشبهوكما ترى من الفقرات السابقة، فإن 

ألَنِّي لَْم أَتََكلَّْم بَِشْيٍء ِمْن ِعْنِدي، بَْل أَقُوُل َما أَْوَصانِي بِِه اآلُب : "مسيحوالنبوءات السابقة في التوراة تطابق ما علمه ال. هللا نفسه
؛ انظر 50-49: 12 يوحنا" (.»فَإِنَّ َما أَقُولُهُ ِمْن َكالٍَم، أَقُولُهُ َكَما قَالَهُ لَِي اآلبُ : َوأَنَا أَْعلَُم أَنَّ َوِصيَّتَهُ ِهَي َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ . الَِّذي أَْرَسلَنِي
 ).24و 10: 14، و38و 28: 8، و16: 7كذلك يوحنا 

 
موسى ويأتي بالكثير من المعجزات، ويسوع أتى بمعجزات مثل  مثلوالفقرات السابقة من التوراة تعلم كذلك أن الرسول سيكون 

وأحد ). شى على الماء، إلخيسوع أعاد البصر إلى األعمى، وأحيا الموتى، وم(موسى، بل أن معجزاته فاقت معجزات موسى 
وفي رواية . أقرب العالمات التي أتى بها يسوع إلي هي مغفرته لذنوب رجل آخر ثم إثبات أن له سلطة غفران الذنوب بشفائه

 :يغفر يسوع الذنوب) 12-1: 2(اإلنجيل من مرقس 
 



 هل كان محمد هو الرسول؟

 

 12-2: 2مرقس 
 .فَأََخَذ يُْلقِي َعلَْيِهْم َكلَِمةَ هللاِ . َمَكاٌن ألََحٍد، َوالَ أََماَم اْلبَابِ  فَاْجتََمَع َعَدٌد َكبِيٌر ِمَن النَّاِس، َحتَّى لَْم يَْبقَ  2
 .َوَجاَءهُ بَْعُضهُْم بَِمْشلُوٍل يَْحِملُهُ أَْربََعةُ ِرَجالٍ  3
َحامِ  4 ْقَف فَوْ . َولِكنَّهُْم لَْم يَْقِدُروا أَْن يَْقتَِربُوا إِلَْيِه بَِسبَِب الزِّ َق اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن يَُسوُع فِيِه َحتَّى َكَشفُوهُ، ثُمَّ فَنَقَبُوا السَّ

 .َدلَّْوا اْلفَِراَش الَِّذي َكاَن اْلَمْشلُوُل َراقِداً َعلَْيهِ 
ا َرأَى يَُسوُع إِيَمانَهُْم، قَاَل لِلَْمْشلُولِ  5 ، قَْد ُغفَِرْت لََك َخطَايَاكَ «: فَلَمَّ  »!يَابُنَيَّ
ُروَن فِي قُلُوبِِهمْ َوَكاَن بَْيَن الْ  6  :َجالِِسيَن بَْعُض اْلَكتَبَِة، فَأََخُذوا يُفَكِّ
ُجُل هََكَذا؟ إِنَّهُ يَُجدِّفُ « 7  »َمْن يَْقِدُر أَْن يَْغفَِر اْلَخطَايَا إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ؟! لَِماَذا يَتََكلَُّم هََذا الرَّ
ُروَن فِيِه فِي قُلُوبِِهْم، فََسأَلَهُمْ َوفِي اْلَحاِل أَْدَرَك يَُسوُع بُِروِحِه َما  8 ُروَن بِهََذا األَْمِر فِي قُلُوبُِكْم؟«: يُفَكِّ  لَِماَذا تُفَكِّ
 قُِم اْحِمْل فَِراَشَك َواْمِش؟: قَْد ُغفَِرْت لََك َخطَايَاَك، أَْو أَْن يُقَاَل لَهُ : أَيُّ األَْمَرْيِن أَْسهَُل أَْن يُقَاَل لِْلَمْشلُولِ  9

 :ثُمَّ قَاَل لِْلَمْشلُولِ . »لِكنِّي قُْلُت ذلَِك لِتَْعلَُموا أَنَّ ِالْبِن اِإلْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلطَةَ ُغْفَراِن اْلَخطَايَاوَ  10
 »!قُِم اْحِمْل فَِراَشَك، َواْذهَْب إِلَى بَْيتِكَ : لََك أَقُولُ « 11
 »!َما َرأَْينَا ِمْثَل هََذا قَطُّ «: فَُذِهلُوا َجِميعاً َوَعظَُّموا هللاَ قَائِلِينَ . ى أََماَم اْلَجِميعِ فَقَاَم فِي اْلَحاِل، َوَحَمَل فَِراَشهُ، َوَمشَ  12

 
 .وأعظم عالمة من عالمات المسيح هي قبره الخالي، أما قبر محمد فما يزال مشغوال

 
ْقتُُمونِي، ألَنَّهُ هَُو : "ويقول الكتاب المقدس أن يسوع كان الرسول المشابه لموسى، فيقول يسوع ْقتُْم ُموَسى، لَُكْنتُْم َصدَّ فَلَْو ُكْنتُْم َصدَّ

َوَجْدنَا الَِّذي َكتََب َعْنهُ ُموَسى فِي «: ثُمَّ َوَجَد فِيلِبُُّس نَثَنَائِيَل، فَقَاَل لَهُ : "وفي مكان آخر مسجل اآلتي) 46: 5يوحنا " (.َكتََب َعنِّي
ِريَعِة، َواألَْنبِيَ   ).45: 1يوحنا " (.»اُء فِي ُكتُبِِهْم َوهَُو يَُسوُع اْبُن يُوُسَف ِمَن النَّاِصَرةِ الشَّ

 
، وبعد أن أكل الناس )14-1: 6يوحنا (بخمسة أرغفة وسمكتين ) بدون احتساب النساء واألطفال(رجال  5000وقد أطعم يسوع 

َحقّاً، هََذا هَُو : "الناس العالمة التي صنعها يسوع قالوا سلة من كسرات الخبز، ولما رأى 12ورضوا تم جمع البواقي التي بلغت 
عاما سابقة قال موسى  1500ألنه قبل ما يقرب من " النبي"وقال الناس هذا التصريح عن كون يسوع ." النَّبِيُّ اآلتِي إِلَى اْلَعالَمِ 

ويسوع أتى بمعجزات مثل موسى، بل ). 12-10: 34؛ 18-15: 18التثنية (أن نبي آخر سيظهر مثله ويأتي بمعجزات مشابهة 
قارن بين . أما محمد فلم يكن عنده مثل هذه المعجزات والعالمات. أنه في الحقيقة فاقت معجزات يسوع تلك التي قام بها موسى

 :كلمات محمد وكلمات موسى
 

 15: 18التثنية 
بُّ فِيُكْم  15  ائِيَل، لَهُ تَْسَمُعوَن،ِمْن بَنِي إِْسرَ  نَبِيّاً ِمْثلِيَسيُقِيُم الرَّ

 
 12-10: 34التثنية 

، الَِّذي ِمْثُل ُموَسىَولَْم يَْظهَْر بَْعُد نَبِيٌّ فِي بَنِي إِْسَرائِيَل  10
بُّ َوْجهاً لَِوْجهٍ   َخاطَبَهُ الرَّ

فِى ِديَاِر ِمْصَر،  َوأَقَاَمهُ لِيُْجِرَي َجِميَع اآليَاِت َواْلُمْعِجَزاتِ  11
 .َن َوَعلَى َجِميِع َعبِيِدهِ َعلَى فِْرَعوْ 

إِْذ لَْم يَْستَِطْع أََحٌد أَْن يَْصنََع الَْعظَائَِم اْلُمِخيفَةَ بِقُْدَرٍة فَائِقٍَة َكَما  12
 .فََعَل ُموَسى أََماَم ُكلِّ بَنِي إِْسَرائِيلَ 

 

 50سورة العنكبوت اآلية 
ِ  لَْوال أُنِزَل َعلَْيِه آيَاتٌ َوقَالُوا  بِِّه قُْل إِنََّما اآليَاُت ِعنَد هللاَّ ن رَّ مِّ

بِينٌ وَ   .إِنََّما أَنَا نَِذيٌر مُّ

 
، وبناء على شهادة محمد نفسه فهو ليس الرسول الذي تحدث موسى عنه، فهو لم يكن مثل "نذير مبين"ادعى محمد كونه قد و

 .موسى ويسوع اللذان أنذرا بعالمات وأعاجيب
 

قرآن كان عالمة محمد الكبرى، وإذا كان األمر كذلك فهي مشكلة ألن القرآن يناقض ما قاله الرسل السابقين ويؤمن البعض أن ال
 .ويناقض ما فعله هللا في التاريخ عبر يسوع في موته وبعثه

 
 تحياتي،

 آرون
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القمر شق  
 

 25-24: 24متى 
ُموَن آيَاٍت َعِظيَمةً َوأََعاِجيَب، لِيَُضلِّلُ  24 اٍل، َويُقَدِّ اٍل َونَبِيٍّ َدجَّ وا َحتَّى فََسْوَف يَْبُرُز أَْكثَُر ِمْن َمِسيٍح َدجَّ

 .اْلُمْختَاِريَن، لَِو اْستَطَاُعوا
 .هَا أَنَا قَْد أَْخبَْرتُُكْم بِاألَْمِر قَْبَل ُحُدوثِهِ  25

 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

يا عزيزي إن معجزات محمد صلى هللا عليه وسلم أفضل وأروع من معجزات يسوع، على سبيل المثال  
 القمر شق
 
أهل مكة سألوا محمدا  – نصفينالقمر  شقعندما . 1: يسجل القرآن معجزات محمد صلى هللا عليه وسلم 

القمر وشهد الجميع ذلك  شقأن يأتي بعالمة إذا كان صلى هللا عليه وسلم رسول فعال؛ وفي هذا الوقت تم 
 "اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمرُ : "وقد أنزل في اآلية األولى من سورة القمر

 
 

 :ردي المسيحي
 

 محمد، بل أنه في الواقع لم يذكر حتى اسمه،ال يوجد في القرآن ما ينسب العالمة إلى 
 

 1سورة القمر اآلية 
اَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمرُ   .اْقتََربَِت السَّ

 2سورة القمر اآلية 
ْستَِمرٌّ   .َوإِن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر مُّ

 3سورة القمر اآلية 
بُوا َواتَّبَُعوا أَْهَواَءهُْم َوُكلُّ أَ  ْستَقِرٌّ َوَكذَّ  .ْمٍر مُّ

 
محل جدال كما تعرف ربما، فهناك مسلمين آخرين يقبلون المعجزات لكن يقولون أن هذه اآلية تشير فقط إلى " عالمة"وهذه 

 .شق القمر يوم الحساب
 

 :كتب محمد عبد الحليم
المستمع على تخيل كيف /القارئيستخدم الزمن الماضي في اللغة العربية، كما لو أن اليوم قد أتى بالفعل، لمساعدة 

ويعتقد بعض المعلقين التقليديين أن هذا يصف حدث فعلي في عهد الرسول، لكنه يشير بوضوح إلى نهاية . سيكون
 )350، صفحة 1: 54، ملحوظة على "القرآن، ترجمة جديدة: "محمد عبد الحليم. (العالم

 
ألنهم يؤمنون أن القرآن أنكر أن يكون محمدا  –مد قد فلق القمر ويوجد أسباب أخرى تدعو بعض المسلمين لعدم تصديق أن مح

 :قد أتى بعالمات
 



 شق القمر

 

لُوَن َوآتَْينَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَ  ُموْا بِهَا َوَما نُْرِسُل بِاآليَاِت إِالَّ َوَما َمنََعنَا أَن نُّْرِسَل بِاآليَاِت إِالَّ أَن َكذََّب بِهَا األَوَّ
 )59سورة اإلسراء اآلية ( اتَْخِويفً 

 
ا َجاَءهُُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا قَالُوا لَْوال أُوتَِي ِمْثَل َما أُوتَِي ُموَسى أََولَْم يَْكفُُروا بَِما أُوتَِي  ُموَسى ِمن قَْبُل قَالُوا ِسْحَراِن فَلَمَّ

 )48سورة القصص اآلية ( تَظَاهََرا َوقَالُوا إِنَّا بُِكلٍّ َكافُِرونَ 
 

بِينٌ  ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذيٌر مُّ بِِّه قُْل إِنََّما اآليَاُت ِعنَد هللاَّ ن رَّ  )50سورة العنكبوت اآلية ( َوقَالُوا لَْوال أُنِزَل َعلَْيِه آيَاٌت مِّ
 

 :ويوجد كذلك أقوال تقليدية أنكر فيها محمد إمكانية إتيانه بمعجزات أخرى
 

 379، رقم 92صحيح البخاري المجلد التاسع، الكتاب 
 :رواه أبو هريرة

من، عليه البشر، ما من األنبياء نبيٌّ إالَّ أعِطَي من اآليات ما مثله أومن، أو آ: "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
، فأرجو أنِّي أكثرهم تابعاً يوم القيامة  "وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه هللا إليَّ

 
وإذا كان محمد قد شق القمر فهذا ليس واضحا من نص القرآن، كما أن األمر غير واضح كذلك من شهادة محمد التي سجلها 

 .آخرين
 

تفسيركم لآلية األولى من سورة وهذه طريقة أخرى لتوضيح وجهة نظري، هل يمكن لشخص أن يكون مسلما ملتزما ويرفض 
 هل يمكن لشخص أن يكون مسلما ملتزما ويقول أن عالمة محمد الوحيدة هي القرآن؟؟ النجم

 
 تحياتي،

 آرون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/092.sbt.html#009.092.379�
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لطة محمد؟ما هي سُ : شاهدين أو ثالثة  
 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم
 

هل كان يوجد أي شهود عيان عندما رأى موسى ... أن هللا تحدث إلى موسى؟على ما هي األدلة التاريخية  
على بعث يسوع؟ فلماذا إذن تصدق هذه ) وليس من الكتاب المقدس(هللا؟ هل يوجد أي شهود عيان تاريخيين 

كانت ال تصمد لالختبار التاريخي؟ لماذا تؤمن بقصص موسى إذا لم يكن يوجد شهود عيان عندما  إذااألمور 
 شاهد هللا؟

 
 

 :ردي المسيحي
 

 .وروحانيين فوق العادةبخالف محمد، فإن شهادة يسوع وموسى قد دعمها شهود 
 

   أيصدق المؤمنين بال أن هللا تحدث إلى موسى بشهادة موسى وحده؟
 

 :9-1: 4كال، بل أنه في الواقع يناقش هللا ذلك مع موسى في الخروج 
 

 9-1: 4الخروج 
قُونِي َولَْم يَْصُغوا إلَيَّ َوقَالُوا« :فَقَاَل ُموَسى 1 بَّ لَْم يَْظهَْر لََك؟: َماَذا إَذا لَْم يَُصدِّ  »إِنَّ الرَّ
بُّ  2  .»َعصاً «: فَأََجابَ » َما تِْلَك الَّتِي بِيَِدَك؟«: فََسأَلَهُ الرَّ
 .َب ِمْنهَا ُموَسىفَأَْلقَاهَا فَإَِذا ِهَي َحيَّةٌ، فَهَرَ . »أَْلقِهَا َعلَى األَْرضِ «: فَقَالَ  3
بُّ لُِموَسى 4  .فََمدَّ ُموَسى يََدهُ َوقَبََض َعلَْيهَا، فَاْرتَدَّْت َعصاً فِي يَِدهِ . »ُمدَّ يََدَك َواْقبِْض َعلَْيهَا ِمْن َذْيلِهَا«: فَقَاَل الرَّ
بُّ  5 بَّ إِلَهَ آبَائُِكْم، إِلَهَ «: َوقَاَل الرَّ  .»إْبَراِهيَم َوإِلَهَ إْسحَق َوإِلَهَ يَْعقُوَب قَْد ظَهََر لَكَ  هََذا لَِكي يُْؤِمنُوا أَنَّ الرَّ
بُّ أَْيضاً  6  .َوِعْنَدَما أَْخَرَجهَا إَِذا بِهَا بَْرَصاُء َكالثَّْلجِ . فَأَْدَخَل يََدهُ فِي ُعبِّهِ . »أَْدِخْل يََدَك فِي ُعبِّكَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّ
بُّ  7 فََردَّ يََدهُ إِلَى ُعبِِّه ثَانِيَةً ثُمَّ أَْخَرَجهَا ِمْن ُعبِِّه، َوإَذا بِهَا قَْد َعاَدْت ِمْثَل بَاقِي . »إِلَى ُعبَِّك ثَانِيَةً  ُردَّ يََدكَ «: َوأََمَرهُ الرَّ

 .َجَسِدهِ 
بُّ  8 قُوَك، أَْو يُِعيُروا اْلُمْعِجَزةَ األُولَى اْنتِبَاهَهُْم، فَإِنَّ «: َوقَاَل الرَّ قُوَن الثَّانِيَةَ إَِذا لَْم يَُصدِّ  .هُْم يَُصدِّ
قُوا هَاتَْيِن اآليَتَْيِن َولَْم يُْصُغوا لَِكالِمَك، فَاْغِرْف ِمْن َماِء النَّْهِر َواْسُكْبهُ َعلَى اْ  9 َل َوإَذا لَْم يَُصدِّ ألَْرِض اْلَجافَِّة، فَيَتََحوَّ

 .»ألَْرضِ اْلَماُء الَِّذي َغَرْفتَهُ ِمَن النَّْهِر إِلَى َدٍم فَْوَق ا
 
 
ويوجد أدلة أخرى في عالمات وأعاجيب ومعجزات موسى التي قام بها تحت أنظار فرعون ومصر وكامل أمة إسرائيل، وأحد 

). 20-19الخروج (األدلة المهمة األخرى هي أن هللا لم يتحدث فقط إلى موسى، بل كذلك في متناول أسماع كامل أمة إسرائيل 
ولم ). على سبيل المثال قارون وداثان وأبيرام(أخرى أعطيت في فترات عديدة من رسالة موسى وكان هناك شهود وتأكيدات 

 .يكن موسى الشاهد الوحيد على الحقيقة التاريخية القائلة أن هللا تحدث معه
 

 هل كان يسوع شاهدا فردا على نفسه؟
 

 :كال، بل أنه مسجل أن هللا تحدث من السماء أثناء رسالة يسوع
 



 اثنين أو ثالثة

 

 :تعميد الرسول يوحنا ليسوعأثناء 
 

 17: 3متى 
َماَواِت يَقُولُ   »! هََذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيُب، الَِّذي بِِه ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُرور«: َوإَِذا َصْوٌت ِمَن السَّ

 
 :على جبل التجلي حيث كان موسى وإيليا متواجدين كذلك

 
 35: 9لوقا 

َحابَِة   »!لَهُ اْسَمُعوا. هََذا هَُو اْبنِي الَِّذي اْختَْرتُهُ «: يَقُولُ َواْنطَلََق َصْوٌت ِمَن السَّ
 

 :اءمسحواري يسوع، على سماع صوت من ال شهد بطرس،
 

 18-16: 1بطرس  2
. ُل َعْن أََساِطيَر ُمْختَلَقٍَة بَِمهَاَرةٍ فَنَْحُن، ِعْنَدَما أَْخبَْرنَاُكْم بِقُْدَرِة َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، َوبَِعْوَدتِِه اْلَمِجيَدِة، لَْم نَُكْن نَْنقُ  16

 .َوإِنََّما، تََكلَّْمنَا بِاْعتِبَاِرنَا ُشهُوَد ِعيَاٍن لَِعظََمِة اْلَمِسيحِ 
نِي اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه هََذا هَُو ابْ «: فَإِنَّهُ قَْد نَاَل ِمَن هللاِ اآلِب َكَراَمةً َوَمْجداً، إِْذ َجاَءهُ ِمَن اْلَمْجِد اْلفَائِِق َصْوٌت يَقُولُ  17

 »!ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُرورٍ 
ا ُكنَّا َمَعهُ َعلَى اْلَجبَِل اْلُمقَدَّ  18 َماِء لَمَّ اِدَر ِمَن السَّ ْوَت الصَّ  .سِ َونَْحُن أَْنفُُسنَا قَْد َسِمْعنَا هََذا الصَّ

 
عمى يبصر، وأحيى الموتى، وسار على الماء، ومولد يسوع العذري والكثير من المعجزات تشهد بكينونته، فيسوع قد جعل األ

وأحد عالماتي . ، إلخ)14-1: 6يوحنا (بخمسة أرغفة خبر وسمكتين ) دون احتساب النساء واألطفال(رجال  5000وأطعم 
 12-1: 2في مرقس . المفضلة التي قام بها يسوع هي غفران ذنوب رجل آخر ثم إثبات أن له سلطة غفران الذنوب بأن شفاه

 :يسوع الذنوب ثم يشهد بسلطته للغفران بالشفاء يغفر
 

 12-2: 2مرقس 
 .فَأََخَذ يُْلقِي َعلَْيِهْم َكلَِمةَ هللاِ . فَاْجتََمَع َعَدٌد َكبِيٌر ِمَن النَّاِس، َحتَّى لَْم يَْبَق َمَكاٌن ألََحٍد، َوالَ أََماَم اْلبَابِ  2
 .أَْربََعةُ ِرَجالٍ َوَجاَءهُ بَْعُضهُْم بَِمْشلُوٍل يَْحِملُهُ  3
َحامِ  4 ْقَف فَْوَق اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن يَُسوُع فِيِه َحتَّى َكَشفُوهُ، ثُمَّ . َولِكنَّهُْم لَْم يَْقِدُروا أَْن يَْقتَِربُوا إِلَْيِه بَِسبَِب الزِّ فَنَقَبُوا السَّ

 .َدلَّْوا اْلفَِراَش الَِّذي َكاَن اْلَمْشلُوُل َراقِداً َعلَْيهِ 
ا َرأَى يَُسوُع إِيَمانَهُْم، قَاَل لِلَْمْشلُولِ  5 ، قَْد ُغفَِرْت لََك َخطَايَاكَ «: فَلَمَّ  »!يَابُنَيَّ
ُروَن فِي قُلُوبِِهمْ  6  :َوَكاَن بَْيَن اْلَجالِِسيَن بَْعُض اْلَكتَبَِة، فَأََخُذوا يُفَكِّ
ُجُل هََكَذا؟ إِنَّهُ يُ « 7  »َمْن يَْقِدُر أَْن يَْغفَِر اْلَخطَايَا إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ؟! َجدِّفُ لَِماَذا يَتََكلَُّم هََذا الرَّ
ُروَن فِيِه فِي قُلُوبِِهْم، فََسأَلَهُمْ  8 ُروَن بِهََذا األَْمِر فِي قُلُوبُِكْم؟«: َوفِي اْلَحاِل أَْدَرَك يَُسوُع بُِروِحِه َما يُفَكِّ  لَِماَذا تُفَكِّ
 قُِم اْحِمْل فَِراَشَك َواْمِش؟: قَْد ُغفَِرْت لََك َخطَايَاَك، أَْو أَْن يُقَاَل لَهُ : أَْن يُقَاَل لِْلَمْشلُولِ  أَيُّ األَْمَرْيِن أَْسهَلُ  9

 :ثُمَّ قَاَل لِْلَمْشلُولِ . »َولِكنِّي قُْلُت ذلَِك لِتَْعلَُموا أَنَّ ِالْبِن اِإلْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلطَةَ ُغْفَراِن اْلَخطَايَا 10
 »!قُِم اْحِمْل فَِراَشَك، َواْذهَْب إِلَى بَْيتِكَ : لََك أَقُولُ « 11
 »!َما َرأَْينَا ِمْثَل هََذا قَطُّ «: فَُذِهلُوا َجِميعاً َوَعظَُّموا هللاَ قَائِلِينَ . فَقَاَم فِي اْلَحاِل، َوَحَمَل فَِراَشهُ، َوَمَشى أََماَم اْلَجِميعِ  12

 
 .م يدعيها مجرد ادعاءعلى سلطته وليسوع  برهنوقد 

 
 برهن يسوع على سلطته على الشياطين،

 
 16: 8 متى

يَاِطينِ  يَاِطيَن بَِكلَِمٍة ِمْنهُ . َوِعْنَد ُحلُوِل اْلَمَساِء، أَْحَضَر إِلَْيِه النَّاُس َكثِيِريَن ِمَن اْلَمْسُكونِيَن بِالشَّ َوَشفَى . فََكاَن يَْطُرُد الشَّ
 اْلَمْرَضى َجِميعاً،

 33-28: 8متى 



 اثنين أو ثالثة

 

فَِّة اْلُمقَابِلَِة، فِي بَْلَدِة اْلَجَدِريِّيَن، الَقَاهُ َرُجالَِن تَْسُكنُهَُما الشَّ  ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الضَّ يَاِطيُن، َكانَا َخاِرَجْيِن ِمْن بَْيِن َولَمَّ
 .ُمُروِر ِمْن تِْلَك الطَِّريقِ اْلقُبُوِر، َوهَُما َشِرَساِن ِجّداً َحتَّى لَْم يَُكْن أََحٌد يَْجُرُؤ َعلَى الْ 

بَنَا؟«: َوفَْجأَةً َصَرَخا قَائِلَْينِ   »َما َشأْنَُك بِنَا يَايَُسوُع اْبَن هللاِ؟ أَِجْئَت إِلَى هُنَا قَْبَل األََواِن لِتَُعذِّ
 َوَكاَن قَِطيٌع َكبِيٌر ِمَن اْلَخنَاِزيِر يَْرَعى َعلَى َمَسافٍَة ِمْنهَُما،

 .»إِْن ُكْنَت َستَْطُرُدنَا، فَأَْرِسْلنَا إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيرِ «: يَاِطيُن لِيَُسوعَ فَقَالَِت الشَّ 
، بَُحْيَرةِ فََخَرُجوا َواْنتَقَلُوا إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيِر، فَاْنَدفََع اْلقَِطيُع ُمْسِرعاً ِمْن َعلَى َحافَِة اْلَجبَِل إِلَى الْ » !اْذهَبُوا«: فَقَاَل لَهُمْ 

 .َوَماَت فِيهَا َغَرقاً 
 .َوهََرَب ُرَعاةُ اْلَخنَاِزيِر إِلَى اْلَمِدينَِة، َونَقَلُوا َخبََر ُكلِّ َما َجَرى، َوَما َحَدَث لِْلَمْسُكونَْينِ 

 
 وبرهن يسوع على سلطته على الخلق،

 
 27-23: 8متى 

 .ثُمَّ َرِكَب اْلقَاِرَب، َوتَبَِعهُ تَالَِميُذهُ 
 .َوَكاَن هَُو نَائِماً . َعاِصفَةٌ َشِديَدةٌ قَْد هَبَّْت َعلَى اْلبَُحْيَرِة، َحتَّى َكاَدِت اْلِميَاهُ أَْن تَْبتَلَِع اْلقَاِربَ َوإَِذا 

نَا«: فَأَْسَرَع التَّالَِميُذ إِلَْيِه يُْوقِظُونَهُ قَائِلِينَ   »!إِنَّنَا نَْهلِكُ ! يَاَسيُِّد، نَجِّ
يَح َواْلبَْحَر، فََساَد هُُدوٌء تَامٌّ » َذا أَْنتُْم َخائِفُوَن، يَاقَلِيلِي اِإليَماِن؟لَِما«: فَقَاَل لَهُمْ   .ثُمَّ نَهََض َوَزَجَر الرِّ

َب النَّاُس َوقَالُوا يَح َواْلبَْحَر يُِطيَعانِِه؟ «: فَتََعجَّ  »تَُرى، َمْن هََذا َحتَّى إِنَّ الرِّ
 

دته أن جبريل وهو الشهادة الوحيدة على شها. قانوني/نفسه الوحيدة وهو غير صحيحوقد ادعى محمد السلطة، لكنه كان سلطة 
أن القرآن عالمة محمد الكبرى، وهذا خارج عن الموضوع ألن القرآن جاء من فم محمد إلى آذان  تحدث إليه، وقد ادعى البعض

عطاها يسوع وموسى، وشهادة محمد الفردية ما تحتاجه هو أدلة أخرى مثل تلك التي أ. شر، وهي شهادة محمد على شهادتهبال
، وهي تتعارض مع ما قام به هللا في التاريخ عبر يجب رفضها ألنها تتعارض مع ما سبق التأكيد عليه من شهادات رسل آخرين

لقرآن يمكنك بالتأكيد القول أن محمد ادعى أن كلمة هللا قد أصابها الفساد، لكن ضع في اعتبارك أن ا. يسوع في موته وبعثه
؛ انظر كذلك سورة البقرة اآلية 4؛ سورة النور اآلية 15سورة المائدة اآلية (الزنا  امرأةيتطلب أربعة شهود إذا ما ارتكبت 

والزنا بكل تأكيد تهمة خطيرة ويجب أن تحتاج لشهود، لكن ادعاء محمد أن كلمة هللا التي أنزلت على المسيحيين قد هتك ). 282
الشهود التي أتى بها محمد لدعم ادعائه أن الكتابات المسيحية المقدسة قد هتك /خطورة، فما هي الشهادةعرضها هو ادعاء أكثر 

 عرضها؟
 

 تحياتي،
 آرون

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
 

 

 
43 

 

 
 

 هل يمكن ل أن يموت؟
 

 خــلــفــيــة
 

راء هذا وو" كيف يمكن ل أن يموت على الصليب؟: "اإلسالمية المتواترة على المسيحية هو السؤال التاليأحد االعتراضات 
 .أللوهية يسوع وموته على الصليب السؤال اإلنكار اإلسالمي

 
ه على ببقائ(تجسد يشمل اإلضافة وليس الحذف ونحن كمسيحيين نحتاج أن نكون واضحين في قولنا أن يسوع إله ورجل حقا، فال

السؤال  ونحتاج كذلك أن نكون واضحين في قول أن هللا ال يمكن أن يموت، وهذا يجرنا إلى). ما كان عليه، أصبح ما لم يكن
 :التالي التي صارعه علماء الالهوت على مدار قرون

 
 يسوع إله ورجل حقا. 
 مات يسوع على الصليب. 
 لذا، هل مات هللا على الصليب؟ هل يمكن ل أن يموت؟ 

 
وقد كتبت العديد من اإلجابات والشروح على مدار قرون، لكن مقولة جون كالفين الكالسيكية هي أحد أصح هذه اإلجابات 

 وأكثرها اقتضابا،
 

باختصار، وحيث أنه ال يستطيع كإله فقط أن يحس بالموت، وال كبشر فقط يستطيع أن يقاومه، فقد جمع بين 
عويض الذنوب يمكنه تقديم ضعف أحد طبيعتيه للموت، وأنه بصراعه مع الطبيعة البشرية واإللهية بحيث أنه لت

 ).2،7،3، معاهد الدين المسيحي. (الموت بقوة الطبيعة األخرى يمكنه أن ينال النصر لنا
 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

مقبول، أما إذا لم الصليب هل يمكن ل أن يموت؟ إذا كان األمر كذلك، فإن موت يسوع على : مجرد سؤال 
 ماذا تقول في ذلك؟. يكن األمر كذلك، فإنه لم يكن إلها

 
 دعنا نفكر، هل يمكن ل أن يموت؟ 

 ...في اإلسالم اإلله هو أكثر معاني الكلمة جوهرية وبساطة وبدائية، فليس له أبناء وال أبوين وال مثيل له
 .ال يمكن أن يموت ألنه يتحكم في موت وميالد اآلخرين

 .ع أحد رسل هللا، ونؤمن في اإلسالم أنه عيسى عليه السالميسو
 

إذا كنت تعتبر أن يسوع ابن هللا وتعطيه رتبة اإللوهية فكيف يمكن للبشر قتل هللا؟ هل يمكن قتل إله؟ إذن أي  
 إله هو؟ أي إله هذا الذي يموت على صليب؟

 
 

 :ردي المسيحي
 

 تحياتي،



 هل يمكن ل أن يموت؟

 

 
 .شكرا على رسالتك

 
يؤمن المسيحيون أن يسوع إله كامل وبشر كامل، ودائما ما كان يسوع إلها عندما حملت به مريم العذراء في رحمها، وقد أتخذ 

وقد ماتت الطبيعة البشرية ليسوع على ). بشري(أصبح ما لم يكن ) إله(مع بقائه على ما كان عليه والبشري،  الشكللنفسه 
 .الصليب، ولم تمت طبيعته اإللهية

 
 .نحصل نحن على الحياة األبدية كان على يسوع أن يأخذ على عاتقه الطبيعة البشرية لسببين يولك

 
ليأخذ على عاتقه متطلبات الشريعة، فالشريعة وعدت بالحياة للطاعة الخالصة، وقد ) ميالد عذري(أوال، أصبح يسوع بشرا 

في  واستمراريةأنت وأنا لم نحافظ على شريعة هللا بإخالص حافظ يسوع على الشريعة بإخالص وهو ما يمثل أخبارا طيبة ألنك 
 ومن يؤمنون بيسوع سيكافئون بطاعة المسيح وبنعمة الحياة، فقد قال يسوع،. كل أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا

 
لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ، َوالَ يَُحاَكُم فِي اْليَْوِم  اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي تَُكونُ "

 )24: 5يوحنا " (.األَِخيِر، ألَنَّهُ قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحيَاةِ 
 

ولم يكن الموت الجسدي مجرد عقوبة على . والشريعة لم تتطلب فقط الطاعة المخلصة للحياة، بل تطلبت كذلك الموت للطاعة
يسوع لم يخطئ أبدا، لكنه حمل على عاتقه العقاب والغضب والموت لخطايا من . بل الهجران اإللهي والغضب اإللهيلخطيئة، ا

هللا  َحَمل"وكان هذا أحد أغراض التضحيات واأليام المقدسة العديدة في العهد القديم، فقد أشاروا إلى يسوع على أنه . يؤمنون به
ال يمكن لمجرد بشري أن يقف أمام كمال الغضب اإللهي على الخطيئة، لكن يسوع لم يكن مجرد و." الذي يحمل خطيئة العالم

 .بشري، بل هو حقا إله وقد تغلب على كمال الغضب اإللهي على الخطيئة بطبيعته اإللهية
 

ي خالصه، فمن وعلى أساس طاعة يسوع المسيح المخلصة للشريعة وأخذه على عاتقه عقوبة القانون يمكن للمرء أن يثق ف
 خالل اإليمان بيسوع يجد المرء السالم مع هللا، وهو ما تحدث عنه يسوع إلى حوارييه بعد أن قام مجددا من األموات،

 
 23-19: 20يوحنا 

ُل ِمَن األُْسبُوِع، َكاَن التَّالَِميُذ  19 ا َحلَّ َمَساُء َذلَِك اْليَْوِم، َوهَُو اْليَْوُم األَوَّ ُمْجتَِمِعيَن فِي بَْيٍت أَْغلَقُوا أَْبَوابَهُ َخْوفاً ِمَن َولَمَّ
 »!َسالٌَم لَُكمْ «: اْليَهُوِد، َوإَِذا يَُسوُع يَْحُضُر َوْسطَهُْم قَائِالً 

بَّ  20  .َوإِْذ قَاَل هََذا، أََراهُْم يََدْيِه َوَجْنبَهُ، فَفَِرَح التَّالَِميُذ إِْذ أَْبَصُروا الرَّ
 .»َكَما أَنَّ اآلَب أَْرَسلَنِي، أُْرِسلُُكْم أَنَا. َسالٌَم لَُكمْ «: يَُسوعُ  فَقَاَل لَهُمْ  21
وَح اْلقُُدسَ «: قَاَل هََذا َونَفََخ فِيِهْم َوقَاَل لَهُمْ  22  .اْقبَلُوا الرُّ
 »!َمْن َغفَْرتُْم َخطَايَاهُْم ُغفَِرْت لَهُْم، َوَمْن أَْمَسْكتُْم َخطَايَاهُْم، أُْمِسَكتْ  23

 
 .أدعو هللا أن تجدوا هذا السالم عبر اإليمان بيسوع المسيح

 
 .، وإنجيل متى، وإنجيل يوحنا22، والتكوين 15التكوين  تقرءواوأقترح عليكم أن 

 
 تحياتي،

 آرون
 
 
 



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
 

 

 
45 

 

 

 ابن هللا
 

 2-1: 22التكوين 
 .»لَبَّْيكَ «: فَأََجابَهُ » يَاإِْبَراِهيمُ «: َوبَْعَد هََذا اْمتََحَن هللاُ إِْبَراِهيَم، فَنَاَداهُ  1
ْمهُ ُمْحَرقَةً َعلَى أََحِد «: فَقَاَل لَهُ  2 ُخِذ اْبنََك َوِحيَدَك، إِْسحَق الَِّذي تُِحبُّهُ، َواْنطَلِْق إِلَى أَْرِض اْلُمِريَّا َوقَدِّ

 .»ِذي أَْهِديَك إِلَْيهِ اْلِجبَاِل الَّ 
 

 8-7: 2المزمور 
بُّ  7 بُّ : َوهَا أَنَا أُْعلُِن َما قََضى بِِه الرَّ  .أَْنَت اْبنِي، أَنَا اليَْوَم َولَْدتُكَ «: قَاَل لَِي الرَّ
 .اْطلُْب ِمنِّي فَأُْعِطيََك األَُمَم ِميَراثاً، َوأَقَاِصَي األَْرِض ُمْلكاً لَكَ  8
 

 36: 3يوحنا 
بَْل يَْستَقِرُّ َعلَْيِه . َوَمْن يَْرفُْض أَْن يُْؤِمَن بِاِالْبِن، فَلَْن يََرى اْلَحيَاةَ . ْن يُْؤِمْن بِاِالْبِن، فَلَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ مَ  36

 .»َغَضُب هللاِ 
 
 23-22: 2يوحنا  1

اُب؟ إِنَّهُ الَِّذي يُْنِكُر أَنَّ يَُسوَع هَُو  22  .إِنَّهُ ِضدٌّ لِْلَمِسيِح يُْنِكُر اآلَب َواالْبَن َمعاً . اْلَمِسيُح َحقّاً َوَمْن هَُو اْلَكذَّ
 .َوَمْن يَْعتَِرُف بِاالْبِن، فَلَهُ اآلُب أَْيضاً . َوُكلُّ َمْن يُْنِكُر االْبَن، الَ يَُكوُن اآلُب أَْيضاً ِمْن نَِصيبِهِ  23
 

 
 

 خــلــفــيــة
 

ِ َوقَالَْت النََّصاَرى "هللا ويصب اللعنة على من يفعلون ذلك، يحرم القرآن الكريم تسمية يسوع ابن  َوقَالَِت اْليَهُوُد ُعَزْيٌر اْبُن هللاَّ
 ُ ِ َذلَِك قَْولُهُم بِأَْفَواِهِهْم يَُضاِهُؤوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروْا ِمن قَْبُل قَاتَلَهُُم هللاَّ  ).30رة التوبة اآلية سو." ( أَنَّى يُْؤفَُكونَ اْلَمِسيُح اْبُن هللاَّ

 
 :ي سببا لعدم تسمية يسوع ابن هللالكن هناك اختالط ألن القرآن يعط

 
 " ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعهُ ِمْن إِلٍَه إًِذا لََّذهََب ُكلُّ إِلٍَه بَِما َخلََق َولََعال بَْعُضهُْم ُ ا َما اتََّخَذ هللاَّ ِ َعمَّ َعلَى بَْعٍض ُسْبَحاَن هللاَّ

 )91سورة المؤمنين اآلية ." (ونَ يَِصفُ 
 
  ُشَرَكاء اْلِجنَّ َوَخلَقَهُْم َوَخَرقُوْا لَهُ بَنِيَن َوبَنَاٍت بَِغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى ِ ا يَِصفُونَ َوَجَعلُوْا ِلَّ  .َعمَّ

َماَواِت َواألَْرِض أَنَّى يَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكن لَّهُ صَ  سورة األنعام . (اِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء َوهَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ بَِديُع السَّ
 )101و 100اآليات 

 
 .هذا المعنى" ابن هللا"وال يحمل لقب  ، كانت له صاحبةهللاوالمسيحيون ال يؤمنون أن 

 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

 .رسول وعبد ل أرسل فقط لخراف إسرائيل الضالة عيسى عليه السالم ليس إلها وال ابن إله، بل هو مجرد 
 



 ابن هللا

 

 .نحن نؤمن بعيسى على أنه رسول وليس ابن هللا...  
 

 .عيسى ليس ابن اإلنسان وال ابن هللا 
 

أؤمن بعيسى بقدر إيمانك به، باستثناء كونه ابن هللا، وذلك ألني اعتقد أنه إن كان هللا يحتاج البن فهو ليس ...  
 .تاج المرأة على األرض لمولد عيسىهللا، خاصة عندما يح

 
 .وال لكونه ابن هللا) عليه السالم(في الكتاب المقدس الحق الصحيح ال يوجد ذكر لموت عيسى  

 
يمكنني أن أثبت لك بما ال يدع مجاال للشك عبر كتابك المقدس الذي تحمله تحت إبطك أن عيسى لم يكن إلها  

 .وال ابن هللا
 
 

 :ردي المسيحي
 

" ابن" امصطلح. ، فهو لم يفعل ذلكالمسيحيون أن يسوع ابن هللا، لكن هذا ال يعني أن هللا كانت له أي عالقة مع مريميؤمن 
 .مستخدمة ل وليسوع لمشارة إلى عالقة الحب والشرف والقرب" أب"و
 

ارجع بذاكرتك إلى قصة . العذراءوال يجب أن يكون صعبا عليك استيعاب كون يسوع ابن هللا بما أنك تؤمن بمولده من مريم 
ْمهُ ُمْحَرقَةً َعلَى أََحِد "مر بالتضحية بابنه، إبراهيم وكيف أُ  ُخِذ اْبنََك َوِحيَدَك، إِْسحَق الَِّذي تُِحبُّهُ، َواْنطَلِْق إِلَى أَْرِض اْلُمِريَّا َوقَدِّ

سحق أو إسماعيل، فإن مما ال إإمكاننا الجدال ما إذا كان إبراهيم قد أخذ وإذا كان ب). 2: 22التكوين ." (اْلِجبَاِل الَِّذي أَْهِديَك إِلَْيهِ 
كان هللا يظهر إلبراهيم الغرض من نظام التضحية وكيف أن هللا نفسه سوف يقدم ابنه لمغفرة . شك فيه أن إبراهيم أحب ابنه

: 3يوحنا " (.َوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ الْ "الخطايا، 
16( 

 
ألطفالي واستمتع ) أنا والكثير من اآلباء واألمهات(والعالقة بين األب واالبن عالقة قرب وحب، فمن أوائل الكلمات التي أعلمها 

أب، أب، "الكلمات األولى التي قد ينطقها الطفل،  ضتشبه بع) أبا" (أب"كتابية التي تعني والكلمة ال". دادا، "بسماعها منهم هي 
 ":والد"أو " أب"والكثير من األسماء في العهد القديم تبدأ بحرفي ". أبا... أباب... أب

 
  9صموئيل  1" (هللا أبي"أو " أبي هو هللا"الذي يعني " أبيئيل"يوجد على األقل شخصين في الكتاب المقدس اسمهما :

 ).31: 23صموئيل  2؛ 1
 
  1" (يهوه أبي"أو " أبي يهوه"الذي يعني " أبيا"يوجد على األقل ثمانية أشخاص في الكتابات المقدسة اسمهم 

؛ 1: 29األخبار  2؛ 10: 24؛ 8: 7؛ 10: 3؛ 24: 2األخبار  1؛ 18-1: 14الملوك  1؛ 2: 8صموئيل 
 ).7: 1تى ؛ م17، 4: 12نحميا 

 
 :آخر" أب فخور"هللا اآلب أكثر فرحا بابنه يسوع من أي  هل سبق لك رؤية أب فخور بأبنائه؟ هل سبق لك ابن فخور بأبيه؟

 
 ):14-13: 2لوقا (أرسل هللا المالئكة إلى العالم لالحتفال بمولد ابنه 

 
 14-13: 2لوقا 
، يَُسبُِّحوَن هللاَ قَائِلِينَ َوفَْجأَةً ظَهََر َمَع اْلَمالَِك ُجْمهُوٌر ِمَن  13 َماِويِّ  :اْلُجْنِد السَّ
ةُ « 14  »! اْلَمْجُد ِلِ فِي األََعالِي، َوَعلَى األَْرِض السَّالُم؛ َوبِالنَّاِس اْلَمَسرَّ

 
 ).17: 3متى " (!ُرورهََذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيُب، الَِّذي بِِه ُسِرْرُت ُكلَّ سُ : "وعندما تم تعميد المسيح، تحدث اآلب من السماء



 ابن هللا

 

 
 :وتحدث هللا اآلب من السماء في مناسبتين أخريين عن فرحته بابنه يسوع

 
 7: 9مرقس 

َحابَِة يَقُولُ  7  »!لَهُ اْسَمُعوا. هََذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيبُ «: َوَجاَءْت َسَحابَةٌ فََخيََّمْت َعلَْيِهْم، َواْنطَلََق َصْوٌت ِمَن السَّ
 

 28: 12يوحنا 
وَح؟«: بَْعَدَما َدَخَل يَُسوُع اْلبَْيَت، َسأَلَهُ تَالَِميُذهُ َعلَى اْنفَِرادٍ وَ  28  »لَِماَذا لَْم نَْقِدْر نَْحُن أَْن نَْطُرَد الرُّ

 
 :عن فرحته بأبيهيسوع  أعرب وعلى مدار حياته األرضية

 
 )!52-41: 2لوقا (فرح يسوع وهو فتي صغير بأن يكون في بيت أبيه 

 
 ):29: 8يوحنا (أبيه لدرجة أنه لم يحد ولو مرة عن إرادة أبيه أو وصاياه وأحب يسوع 

 
 29-27: 8يوحنا 

 .َولَْم يَْفهَُموا أَنَّ يَُسوَع، بِقَْولِِه هََذا، َكاَن يُِشيُر إِلَى اآلبِ  27
نِّي أَنَا هَُو، َوأَنِّي الَ أَْعَمُل َشْيئاً ِمْن نَْفِسي، بَْل أَقُوُل ِعْنَدَما تَُعلِّقُوَن اْبَن اِإلْنَساِن تَْعِرفُوَن أَ «: لَِذلَِك قَاَل لَهُْم يَُسوعُ  28

 .اْلَكالََم الَِّذي َعلََّمنِي إِيَّاهُ أَبِي
 .»إِنَّ الَِّذي أَْرَسلَنِي هَُو َمِعي، َولَْم يَْتُرْكنِي َوْحِدي، ألَنِّي َدْوماً أَْعَمُل َما يُْرِضيهِ  29

 
فأبعد عني هذه الكأس، ولكن ليكن ال ما أريد أنا، بل . أبا، ياأبي، كل شيء مستطاع لديك : "قائالوقد صلى يسوع في جثسيماني 

 ).36: 14مرقس " (!ما تريد أنت
 

إِْذ وَ » !يَاأَبِي، فِي يََدْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحي«: َوقَاَل يَُسوُع َصاِرخاً بَِصْوٍت َعِظيمٍ : "وآخر كلمات قالها يسوع قبل موته كانت ألبيه
وحَ   ).46: 23لوقا " (.قَاَل هََذا، أَْسلََم الرُّ

 
فأنا أدعوك لقراءتها، فسوف ترى كيف أن أبوية هللا ) متى ومرقس ولوقا ويوحنا(وإذا لم يسبق لك قراءة األناجيل المسيحية 

 .سائدة مع بنوة يسوع
 

ابنه الحبيب للموت في سبيل المخطئين، وفقط عبر  ولم يسبق أن كان هناك تعبير عن الحب في العالم أجمع أكبر من تقديم هللا
َستَُموتُوَن فِي َخطَايَاُكْم، ألَنَُّكْم إَِذا لَْم تُْؤِمنُوا : لِذلَِك قُْلُت لَُكمْ "موت يسوع ابن هللا يمكن أن تغفر خطايانا، ولهذا السبب قال يسوع 

 ).24 :8يوحنا " (.»بِأَنِّي أَنَا هَُو، تَُموتُوَن فِي َخطَايَاُكمْ 
 

 تحياتي،
 آرون

 



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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لماذا يعتبر موت يسوع على الصليب 
 مهما؟

 
 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم

 
إنه لمما يدعو إلى الحسرة أن تعتبر عملية الصلب لب المسيحية وجوهرها، فإن من التفاهة والسذاجة أن  

يمكنك أن تكون مسيحيا ملتزما دون أن تؤمن بعملية الصلب، . رسالة المسيح في عملية الصلبتحصر 
وبالنسبة لمعظم المسيحيين الذين قابلتهم فإن عملية الصلب تكاد تكون ال شيء، ومعظمهم أصبحوا علمانيين 

 .وغير متدينين
 
 

 :ردي المسيحي
 

 :المسيحية وليست موجودة في القرآن فإن أعلى القائمة سيكون بها اآلتيإذا كان لي أن أقدم قائمة باألشياء الموجودة في 
 

 .الصليب علىصلب يسوع  )1(
 .جسده الميتموت يسوع على الصليب ودفن  )2(
 .بعث يسوع )3(

 
: ومعظم األسئلة الخالفية األخرى تنبع من هذه األشياء الثالثة، وأحد األشياء التي أوافق أحمد ديدات عليها هي هذه العبارة

  !"الخالصة هي أنه بدون صلب ال يوجد مسيحية"



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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اإلجابة عليهن يسؤال لم يستطع المسلم  
 

 20-17: 5متى 
ِريَعةَ أَِو األَْنبِيَاءَ  17 لَ  َما ِجْئتُ . الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلِغَي الشَّ  .ألُْلِغَي، بَْل ألَُكمِّ
َماُء، لَْن يَُزوَل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نُْقطَةٌ َواِحَدةٌ ِمَن الشَِّريَعِة، َحتَّى : فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ  18 إِلَى أَْن تَُزوَل األَْرُض َوالسَّ

 .يَتِمَّ ُكلُّ َشْيءٍ 
ْغَرى، َوَعلََّم النَّاَس أَْن يَْفَعلُوا فِْعلَهُ، يُْدَعى األَْصَغَر فِي َملَُكوِت فَأَيُّ َمْن َخالََف َواِحَدةً ِمْن هَِذِه اْلَوَصايَ  19 ا الصُّ

َماَواتِ  َماَواتِ . السَّ ا َمْن َعِمَل بِهَا َوَعلََّمهَا، فَيُْدَعى َعِظيماً فِي َملَُكوِت السَّ  .َوأَمَّ
ُكْم َعلَ : فَإِنِّي أَقُوُل لَُكمْ  20 َماَواِت أَبَداً إِْن لَْم يَِزْد بِرُّ يِسيِّيَن، لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ  .ى بِرِّ اْلَكتَبَِة واْلفَرِّ

 
 26-23: 3رومة 

ُد هللاَ  23  .ألَنَّ اْلَجِميَع قَْد أَْخطَأُوا َوهُْم َعاِجُزوَن َعْن بُلُوِغ َما يَُمجِّ
اناً، بِنِْعَمتِِه، بِاْلفَِداِء بِ  24 ُروَن َمجَّ  اْلَمِسيِح يَُسوعَ فَهُْم يُبَرَّ
 .الَِّذي قَدََّمهُ هللاُ َكفَّاَرةً، َعْن طَِريِق اِإليَماِن، َوَذلَِك بَِدِمهِ  25
، َعِن اْلَخطَايَا الَّتِي َحَدثَْت فِي اْلَماِضي، َويَْظهََر  26 هُ فِي لِيَْظهََر بِرُّ هللاِ إِْذ تََغاَضى، بِإِْمهَالِِه اِإللَِهيِّ أَْيضاً بِرُّ
ُر َمْن لَهُ اِإليَماُن بِيَُسوعَ : َمِن اْلَحاِضرِ الزَّ   .فَيَتَبَيََّن أَنَّهُ بَارٌّ َوأَنَّهُ يُبَرِّ

 

 
 

 خــلــفــيــة
 

المخطئين وأن يكون مقدسا وعادال  معكيف يمكن أن يكون هللا رحيما : أحد األسئلة التي يتفادى كل مسلم تقريبا اإلجابة عليها هو
 في نفس الوقت؟

 
من هذا السؤال هو المساعدة على إفهام المسلمين سبب كون موت يسوع مركزي بالنسبة للمسيحية، بال ليس رحيما  والهدف

 .فقط بل هو عادل أقصى درجات العدل وعلى أعلى درجات القداسة
 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، 
 
ُ ": 31عمران اآلية قال هللا في القرآن الكريم في سورة آل   َ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم هللاَّ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ

ِحيمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ  ."َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوهللاَّ
 

 .هللا هو العلي الرحيم وهو أعظم الخالقين 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 "بسم هللا الرحمن الرحيم، مالك الملك"

 
 .أؤمن به هو أن هللا هو الرحمن الرحيم وأن محمد عبده ورسولهما  



هللا رحيما ويغفر الخطايا ويكون كامل القداسة والعدل كيف يمكن أن يكون  

 

 
ِحيمٌ   ُ َغفُوٌر رَّ ِ َويَْستَْغفُِرونَهُ َوهللاَّ  .أَفَالَ يَتُوبُوَن إِلَى هللاَّ

 
 

 :ردي المسيحي
 

  .نفسكأحب جيرانك كما تحب ) 2(أحب هللا بكامل قلبك وعقلك وروحك وقوتك، و) 1(علمنا يسوع أن أعظم وصيتين هما 
  

ِريَعِة، يَُحاِوُل أَْن يَْستَْدِرَجهُ   :َوَسأَلَهُ َواِحٌد ِمْنهُْم، َوهَُو ِمْن ُعلََماِء الشَّ
ِريَعِة؟«  »يَاُمَعلُِّم، َما ِهَي اْلَوِصيَّةُ اْلُعْظَمى فِي الشَّ

بَّ إِلهََك بُِكلِّ قَْلبَِك َوُكلِّ نَْفِسَك َوُكلِّ فِكْ «: فَأََجابَهُ   !ِركَ أَِحّب الرَّ
 .هَِذِه ِهَي اْلَوِصيَّةُ اْلُعْظَمى األُولَى

 !أَِحّب قَِريبََك َكنَْفِسكَ : َوالثَّانِيَةُ ِمْثلُهَا
ِريَعةُ َوُكتُُب األَْنبِيَاءِ   )40-35: 22متى ( »! بِهَاتَْيِن اْلَوِصيَّتَْيِن تَتََعلَُّق الشَّ

  
عدم ما هي الخطيئة التي يمكن أن تكون أعظم من . أنهما األهموقد أطلق يسوع على هذين الوصيتين أنهما األعظم بمعنى 

؟ ضع في اعتبارك الطرق التي ال نحافظ بها على هاتين الوصيتين ...)أحب هللا وأحب جارك(الحفاظ على أعظم وصيتين ل 
 :األكثر عظمة

 
ضع في اعتبارك كيف . افعنا الداخلية كذلكعلمنا المسيح أن الشريعة ال تتعامل فقط مع األفعال الخارجية، بل مع أفكارنا ودو

 :عرف يسوع القتل والزنا
 

 .َوَمْن قَتََل يَْستَِحقُّ اْلُمَحاَكَمةَ ! الَ تَْقتُلْ : َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لِألَْقَدِمينَ 
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  يَْستَِحقُّ اْلُمثُوَل أََماَم ! يَاتَافِهُ : ؛ َوَمْن يَقُوُل ألَِخيهِ ُكلُّ َمْن هَُو َغاِضٌب َعلَى أَِخيِه، يَْستَِحقُّ اْلُمَحاَكَمةَ : أَمَّ

 )22-21: 5متى ( !يَْستَِحقُّ نَاَر َجهَنَّمَ ! يَاأَْحَمقُ : اْلَمْجلِِس األَْعلَى؛ َوَمْن يَقُولُ 
 

 !الَ تَْزنِ : َوَسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيلَ 
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ   )28-27: 5متى ( !يَْنظُُر إِلَى اْمَرأٍَة بِقَْصِد أَْن يَْشتَِهيَهَا، فَقَْد َزنَى بِهَا فِي قَْلبِهِ ُكلُّ َمْن : أَمَّ

 
وربما لم تقم فعليا بارتكاب الزنا مع امرأة أخرى، لكن ماذا عن أفكارك؟ إذا كنت يوما قد فكرت بشهوة في امرأة غير زوجتك 

يسوع خطورة الشهوة عندما علم أنه من أفضل للمرء أن يقتلع عينه ويرميها بعيدا وقد مثل . فإن يسوع يقول أنك مذنب بالزنا
 .من أن يلقى بجسده كله في جهنم بسبب هذه الخطيئة العظيمة

 
بِهَا النَّاُس، َسْوَف إِنَّ ُكلَّ َكلَِمٍة بَاِطلٍَة يَتََكلَُّم : َعلَى أَنِّي أَقُوُل لَُكمْ : "وعلم يسوع أن كل أقوالنا وتواصلنا يجب أن يكون صادقا

ْينُونَةِ  وَن َعْنهَا اْلِحَساَب فِي يَْوِم الدَّ  7F8)36: 12متى " (.يَُؤدُّ
 

أحدهم سباح أوليمبي، واآلخر سباح . طائرة سقطت في المحيط على بعد آالف األميال من اليابسة متنتخيل ثالثة أشخاص على 
وبعد حوالي دقيقتين ." اتبعوني، سوف نسبح إلى الساحل: "األوليمبييقول السباح . متوسط، والثالث ال يكاد يستطيع العوم

ساعة ويقطع ما  25يغطس من ال يستطيع العوم، وبعد حوالي ساعة ييأس السباح المتوسط، أما السباح األوليمبي فيكافح لمدة 
 19مكنه السباحة إلى اليابسة في ميال ليقطعها، وإذا لم يبطئ من سرعته ي 950يتبقى له اآلن ! هذا رائع. ميال 50يقرب من 

                                                 
فالخطيئة ." سوف أعصي هللا عن قصد: "تتضمن الخطيئة ارتكاب ما حرمه هللا، لكن الخطيئة أكثر من مجرد شخص يقول  8

 ، بما في ذلك المعتقداتالمعتقدات الخاطئة، وتتضمن الخطيئة كذلك )مثل حب هللا وجيراننا(تتضمن عدم تنفيذ ما أمر به هللا 
كينونة يسوع؛ والمعتقدات الخاطئة عن الكتابات المسيحية؛ والمعتقدات الخاطئة عن محمد؛ والمعتقدات الخاطئة الخاطئة عن 

 .وتتضمن الخطيئة المشاعر الخاطئة مثل كراهية المرء ألخيه. عن القرآن، إلخ



هللا رحيما ويغفر الخطايا ويكون كامل القداسة والعدل كيف يمكن أن يكون  

 

أنا وأنت نعرف أن هذا الرجل ليس لديه أية فرصة للنجاة، ورغم ذلك فالمسافة التي تفصل بيننا وبين هللا بسبب خطايانا . يوما
 .أكثر من ذلك بكثير

 
وقد أخطأنا بأن لم نحب هللا بكامل مقاييس هللا المثالية التقديس والحق في كل أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا، أنا وأنت لم نحيا حسب 

قلوبنا وعقولنا وقوتنا وهو ما قال يسوع أنه أول وأهم وصية، كما أننا لم نحب جارنا كما نحب أنفسنا وهو ما قال يسوع أنه ثاني 
 .أعظم وصية

 
رض أن يغفر هللا ألحد وليس من العدل والقداسة أن يسمح هللا بدخول ما هو غير نقي وغير مقدس إلى الجنة، فسيكون من التعا

 .إذا كان يستحق عقابه
 

 هللا مقدس. 
  أنا وأنت أخطأنا ولم نحافظ بإخالص على أعظم وأهم وصيتين، وحتى أفكارنا ومشاعرنا غير النقية تستحق عقاب هللا

 .األبدي
 هللا عادل وال يحابي أحدا. 

 
 والعدالة في نفس الوقت؟ كيف يمكن أن يكون هللا رحيما ويغفر الذنوب ويظل أيضا كامل القداسة

 
ويسوع هو الوحيد الذي لم يذنب الجواب الوحيد على هذا السؤال موجود في يسوع، فقد ولد يسوع لكي يحافظ على الشريعة، 

 .في أي من أفكاره أو كلماته أو أفعاله
 

يثقون فيه، ويسوع هو حمل خطايا الذين وأخذ يسوع على نفسه غضب وجزاء ، مات يسوع على الصليب من أجل خطايا شعبه
 .هللا

 
دون التخلي عن كمال عدالته وقداسته أو ) المغفرة لمن يؤمنون بيسوع(وموت يسوع على الصليب يظهر كمال رحمة هللا 

 .التعارض معها
 

فحتى أفضل أعمالي ال تقاس فال يمكنني الحفاظ على الشريعة من أجل حياتي الخالدة، ) وأنت كذلك(وبما أني مخطئ 
 :الرسول إشعيا ملمستوى المثالي للحق اإللهي كما علبا
 

 6: 64إشعيا 
َجِر َوَعبَ  نَا َكثَْوٍب قَِذٍر، فََذبُْلنَا َكأَْوَراِق الشَّ يحِ ُكلُّنَا أَْصبَْحنَا َكنَِجٍس، َوأَْضَحْت َجِميُع أَْعَماِل بِرِّ  .ثَْت بِنَا آثَاُمنَا َكالرِّ

 
 .هللا كامل القداسة والعدالة هللا نفسه ويحابيني بأن يتغاضى عن ذنوبي الكثيرة، ألن وال يمكنني اآلن أن آمل في أن يعارض

 
هي اإليمان لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يغفر لي ذنوبي والطريقة الوحيدة التي يمكن أن أكون بها محقا في نظره 

 .بيسوع
 

 26-23: 3رومة 
ُد هللاَ ألَنَّ اْلَجِميَع قَْد أَْخطَأُوا   .َوهُْم َعاِجُزوَن َعْن بُلُوِغ َما يَُمجِّ

اناً، بِنِْعَمتِِه، بِاْلفَِداِء بِاْلَمِسيِح يَُسوعَ  ُروَن َمجَّ  فَهُْم يُبَرَّ
 .الَِّذي قَدََّمهُ هللاُ َكفَّاَرةً، َعْن طَِريِق اِإليَماِن، َوَذلَِك بَِدِمهِ 

َمِن لِيَْظهََر بِرُّ هللاِ إِْذ تََغاَضى، بِإِْمهَ  هُ فِي الزَّ ، َعِن اْلَخطَايَا الَّتِي َحَدثَْت فِي اْلَماِضي، َويَْظهََر أَْيضاً بِرُّ الِِه اِإللَِهيِّ
ُر َمْن لَهُ اِإليَماُن بِيَُسوعَ : اْلَحاِضرِ   .فَيَتَبَيََّن أَنَّهُ بَارٌّ َوأَنَّهُ يُبَرِّ

 



هللا رحيما ويغفر الخطايا ويكون كامل القداسة والعدل كيف يمكن أن يكون  

 

من أجل الخالص، فأنت تحتاج ألن تتمنى أن هللا ليس كامل القداسة في وهذه هي المشكلة التي تواجهها إذا لم تكن تثق في يسوع 
وتحتاج ألن تتمنى أن . أفكارك وكلماتك وأفعالك: كل أحكامه، وتحتاج ألن تتمنى أن هللا ليس كامل العدل عندما يفحص حياتك

 .الخطيئة، ولن يعلن براءة المذنب هللا سيتغاضى عن حقيقة أنك لم تحافظ على كل متطلبات شريعته، لكن هللا لن يتغاضى عن
 

 ).24: 8يوحنا " (.»َستَُموتُوَن فِي َخطَايَاُكْم، ألَنَُّكْم إَِذا لَْم تُْؤِمنُوا بِأَنِّي أَنَا هَُو، تَُموتُوَن فِي َخَطايَاُكمْ : لِذلَِك قُْلُت لَُكمْ : "قال يسوع
 

 .األبديوعندما تموت تأخذ ذنوبك معك، وسوف تنفصل نهائيا عن هللا 
 

وبسبب أنه مات من أجل خطايا من يؤمنون به فقد وعد  لكن بسبب إبقاء يسوع على متطلبات الشريعة من أجل الحياة الخالدة
ةُ، َوالَ يَُحاَكُم فِي اْليَْوِم األَِخيِر، ألَنَّهُ ِديَّ اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَ : "قائال

 ).24: 5يوحنا " (.قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحيَاةِ 
 

أنت تؤمن بما قاله محمد عن يسوع، . وأنت تقول أنك تؤمن بيسوع، لكنك ال تؤمن بما علمه يسوع أو ما علمه الرسل عن يسوع
تقول أنني أعبد مجرد رجل، وهذه وثنية، وأنا أقول أنك ال تعبد هللا كما أظهر نفسه، وهذه وثنية أنت . ذاته بيسوعلكن ليس 

يدعي كالنا اإليمان بال الواحد الحق، لكن السؤال يتلخص في ما إذا كانت الكتابات المقدسة المسيحية تعطي التعريف . أيضا
أحد الطرق إلظهار أن القرآن ليس حقا هو إنكاره لموت يسوع على و. الحق ل الواحد الحق أم أن القرآن هو ما يعطي ذلك
وطريقة أخرى إلظهار أن القرآن ليس حقا هو أنه في خالصته ينكر هللا . الصليب، فموت يسوع على الصليب حقيقة تاريخية

ج ألن تتمنى أن هللا سوف الواحد الحق، وقد يبدو هذا صادما لك، لكن لكي تؤمن برحمة هللا وأنه سوف يغفر ذنوبك فأنت تحتا
ينكر عدالته وقداسته المطلقة، وبمعنى آخر فأنت تقول أنك تؤمن بال، لكنك تحتاج ألن تتمنى أن هللا لن يكون هللا وذلك بأن 

 .يتعامل مع خطيئتك بعدالة وقداسة مطلقة
 

 تحياتي،
آرون



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
 

 

 
53 

 

 

ن بيسوع؟وهل يؤمن المسلم  
 

 24-18: 2يوحنا  1
َمِن األَِخيرِ  18 الٌ «َوَكَما َسِمْعتُْم أَنَّهُ َسْوَف يَأْتِي أَِخيراً . أَيُّهَا األَْوالَُد، اْعلَُموا أَنَّنَا نَِعيُش اآلَن فِي الزَّ ، فَقَْد »َمِسيٌح َدجَّ

الِيَن اْلُمقَاِوِميَن لِْلَمِسيحِ  َمِن األَِخيرِ . ظَهََر َحتَّى اآلَن َكثِيُروَن ِمَن الدَّجَّ ُد أَنَّنَا نَِعيُش فِي الزَّ  .ِمْن هُنَا نَتَأَكَّ
الُوَن اْنفَ  19 فَاْنفَِصالُهُْم َعنَّا إَِذْن  .َولَْو َكانُوا ِمنَّا لَظَلُّوا َمَعنَا. َصلُوا َعنَّا، لِكنَّهُْم فِي اْلَواقِِع لَْم يَُكونُوا ِمنَّاهَُؤالَِء الدَّجَّ

 .بُْرهَاٌن َعلَى أَنَّهُْم َجِميعاً لَْيُسوا ِمنَّا
ا أَْنتُْم فَلَُكْم َمْسَحةٌ ِمَن اْلقُدُّوِس، َوَجِميُعُكمْ  20  .تَْعِرفُوَن اْلَحقَّ  أَمَّ
، بَْل ألَنَُّكْم تَْعِرفُونَهُ َوتُْدِرُكوَن أَنَّ ُكلَّ  21  . َما هَُو َكِذٌب الَ يَأْتِي ِمَن اْلَحقِّ فَأَنَا أَْكتُُب إِلَْيُكْم لَْيَس ألَنَُّكْم الَ تَْعِرفُوَن اْلَحقَّ
اُب؟ إِنَّهُ الَِّذي يُْنِكُر أَنَّ  22  .إِنَّهُ ِضدٌّ لِْلَمِسيِح يُْنِكُر اآلَب َواالْبَن َمعاً . يَُسوَع هَُو اْلَمِسيُح َحقّاً َوَمْن هَُو اْلَكذَّ
 .َوَمْن يَْعتَِرُف بِاالْبِن، فَلَهُ اآلُب أَْيضاً . َوُكلُّ َمْن يُْنِكُر االْبَن، الَ يَُكوُن اآلُب أَْيضاً ِمْن نَِصيبِهِ  23
ا أَْنتُْم، فَاْلَكالَُم الَّذِ  24 ُخ َذلَِك اْلَكالَُم فِي َداِخلُِكْم، تَتََوطَُّد . ي َسِمْعتُُموهُ ُمْنُذ اْلبََدايَِة، فَْليَُكْن َراِسخاً فِيُكمْ أَمَّ فَِحيَن يَتََرسَّ

 .ِصلَتُُكْم بِاالْبِن، َوبِاآلبِ 
 

 
 

 خــلــفــيــة
 

 25آية، كما أنه مذكور باالسم  93سورة ومخصص له  15، وهو مذكور في )عيسى(يركز المسلمون على أنهم يؤمنون بيسوع 
أن عيسى ولد من  المسلمونويؤمن ". المسيح عيسى بن مريم"أو " ابن مريم"ويسوع يشار إليه كثيرا على أنه . مرة في القرآن

ويعتقد بعض المسلمين أنهم . ، وأنه أتى بالمعجزات، وأنه قد رفع إلى السماءرحم مريم العذراء، ويؤمنون أنه كان رسوال
االعتراف بأنه سيأتي في المستقبل ويهزم المسيخ الدجال ويحكم في عصر يسود فيه السالم والعدل العالمي، ب عيسىيمجدون 

في ويكيبيديا " يسوع في اإلسالم"انظر ( .وبعد ذلك سيموت ويدفن في المدينة المنورة بجانب محمد حيث يوجد حاليا قبر خال
 الموسوعة الحرة؛

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam#References_to_Jesus_in_the_Qur.27an 
 

 .تشابهات إال أنه يوجد كذلك اختالفات تاريخية وعقائدية كبيرةوبالرغم من وجود 
 

يعتبر موت يسوع على الصليب من أجل غفران الخطايا مركزي بالنسبة للمسيحية، وأن يسوع أتى إلنقاذ شعبه من الخطايا هو 
 :المعنى الذي أعطاه الملك جبريل السم يسوع

 
 21-20: 1متى 

ُر فِي بِّ قَْد ظَهََر لَهُ فِي ُحْلٍم يَقُولُ  َوبَْينََما َكاَن يُفَكِّ الَ تََخْف أَْن تَأْتَِي ! يَايُوُسُف اْبَن َداُودَ «: األَْمِر، إَِذا َمالٌَك ِمَن الرَّ
وِح اْلقُُدسِ   .بَِمْريََم َعُروِسَك إِلَى بَْيتَِك، ألَنَّ الَِّذي ِهَي ُحْبلَى بِِه إِنََّما هَُو ِمَن الرُّ

يِه يَُسوَع، ألَنَّهُ هَُو الَِّذي يَُخلُِّص َشْعبَهُ ِمْن َخطَايَاهُمْ فََستَلُِد اْبناً،   .»َوأَْنَت تَُسمِّ
 

ِل األَْمِر، َما ُكْنُت قَْد تََسلَّْمتُهُ، َوهَُو أَنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن أَ : "وقد كتب الحواري بولس َوْفقاً ْجِل َخطَايَانَا فَاْلَواقُِع أَنِّي َسلَّْمتُُكْم، فِي أَوَّ
 .ال يؤكد القرآن موت يسوع على الصليب وال بعثه من الموت في القرن األول وتاريخيا). 3: 15كورنثوس  1" (لَِما فِي اْلِكتَابِ 

 
معارض للرحمة والعدل اإللهيين كما أنه معارض للمنطق "على أنه  من أجل الخطايايرفض المسلمون موت يسوع  وعقائديا

من لميمان بعقيدة أن يسوع مات  تاريخية، وهذا أمر مشكل ألن المسيحيين لديهم أسباب )مقاالت اإليمان" (والكرامة اإلنسانية
قَْد َجاَء الَ لِيُْخَدَم، بَْل لِيَْخِدَم : اْبُن اِإلْنَسانِ  فَهََكَذا: "لميمان بأن هذا أمر علمه يسوع تاريخية، فنحن نمتلك أسبابا أجل الخطايا

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam#References_to_Jesus_in_the_Qur.27an�


 هل يؤمن المسلمون بيسوع؟

 

ذكرى الحدث التاريخي لخروج إسرائيل من (وخالل احتفاالت عيد الفصح ). 28: 20متى " (.َسهُ فِْديَةً َعْن َكثِيِرينَ َويَْبُذَل نَفْ 
 :أقام يسوع العشاء اإللهي الذي يعتبر ذكرى لموته من أجل الخطايا) مصر

 
 28-27: 26تى م

 .اْشَربُوا ِمْنهَا ُكلُُّكمْ «: ثُمَّ أََخَذ اْلَكأَْس، َوَشَكَر، َوأَْعطَاهُْم قَائِالً 
 .فَإِنَّ هََذا هَُو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد َوالَِّذي يُْسفَُك ِمْن أَْجِل َكثِيِريَن لَِمْغفَِرِة اْلَخطَايَا

 
ع، لكنهم ال يحتفلون بالعشاء اإللهي كما أمر يسوع، وهم يقولون أنهم يؤمنون بيسوع، لكنهم ويقول المسلمون أنهم يؤمنون بيسو

 .ال يؤمنون بيسوع التاريخ الذي علمنا عن موته وغفران الخطايا
 

: 1؛ العبرانيين 33: 13؛ انظر كذلك األعمال 16: 16؛ متى 12-7: 2المزمور (يؤمن المسيحيون أن يسوع ابن هللا  وعقائديا
وال يؤكد القرآن أن يسوع هو ابن هللا لكنه يقول ). 64-63: 26متى (شهد يسوع تحت القسم أنه ابن هللا  تاريخيا و).5: 5؛ 5

وال يؤكد القرآن على ). 92-88: 19؛ 68: 10؛ 30: 9؛ 17: 5القرآن (ملعونة عوضا عن ذلك أن مثل هذه العقيدة منحرفة و
الحواري يوحنا من أن مثل هذا اإلنكار سيكون من جانب المسيخ وقد حذر . كون هللا هو اآلب، وينكر كل من اآلب واالبن

اُب؟ إِنَّهُ الَِّذي يُْنِكُر أَنَّ يَُسوَع هَُو ا: "الدجال  ).22: 2يوحنا  1" (.إِنَّهُ ِضدٌّ لِْلَمِسيِح يُْنِكُر اآلَب َواالْبَن َمعاً . ْلَمِسيُح َحقّاً َوَمْن هَُو اْلَكذَّ
 

 .ويوجد حتى مشاكل في األمور التي يبدو أن اإلسالم متفق فيها مع المسيحية، ولسوف أشرح لك ذلك
 

العذراء، وأحد أهم الشهود على هذه الحادثة يؤمن المسلمون، مثلهم في ذلك مثل المسيحية، أن يسوع قد ولد من رحم مريم 
، وكان مريم موجودة )27-25: 19يوحنا (التاريخية هي مريم أم يسوع، ولكن مريم كانت كذلك شاهدة على موت ابنها 
ولعرض األمر ببساطة، فإن ). 14: 1األعمال (ومشاركة في شهادة الكنسية على بعث المسيح من الموت ورفعه إلى السماء 

 .شاهدة على المسيحية وليس على اإلسالم، فالمسلمين ال يؤمنون بنفس يسوع الذي آمنت به مريممريم 
 

ويؤمن المسلمون أن المسيح أتى بمعجزات، لكن أتباع المسيح الذين شهدوا بمعجزاته شهدوا كذلك بموته على الصليب، وبعثه 
-1: 3يوحنا (على عالمات يسوع التي يؤمن بها المسلمين  نيقوديموسعلى سبيل المثال، شهد . من الموت، ورفعه إلى السماء

ولعرض األمر ببساطة فإن من رأوا ). 42-38: 19يوحنا (، لكن نيقوديموس كان كذلك شاهدا على دفن جسد يسوع الميت )2
 .وشهدوا على عالمات يسوع شهدوا على يسوع الكتاب المقدس وليس يسوع اإلسالم

 
ية والقرآن على التوحيد، لكن وحدة هللا كما يعلمها اإلسالم مختلفة عن وحدة هللا كما تعلمها يؤكد كل من المسيح وعقائديا

بالتجديف، فيسوع  أدينإسرائيل يحكمون على يسوع بالموت هو أنه  وشيوخ رئيس الكهنةالكتابات المقدسة، والسبب الذي جعل 
 :ي لنفسه تحت القسمفي لغة الكتابات اليهودية ادعى السلطة اإللهية والمجد اإلله

 
 

 10-8: 24الخروج 
 
َم الَِّذي فِي الطُُّسوِس  8 هُ ثُمَّ أََخَذ ُموَسى الدَّ َعلَى  َوَرشَّ

بُّ  هَُوَذا َدُم اْلَعْهدِ «: الشَّْعِب قَائِالً  الَِّذي قَطََعهُ الرَّ
 .»َمَعُكْم بِنَاًء َعلَى َجِميِع هَِذِه األَْقَوالِ 

َونَاَداُب  ]رئيس الكهنة[ َوهَُرونُ ثُمَّ َصِعَد ُموَسى  9
 إِْسَرائِيَل، ُشيُوخِ َوأَبِيهُو َوَسْبُعوَن ِمْن 

، َوتَْحَت قََدَمْيِه أَْرِضيَّةٌ َكأَنَّهَا َوَرأَْوا إِلَهَ إِْسَرائِيلَ  10
فَّاِف تَُماثُِل  َمْصنُوَعةٌ ِمَن اْليَاقُوِت األَْزَرِق الشَّ

َماَء فِي النَّقَاِء،  السَّ

  66-63: 62متى 
 

: قَالَ : يَْسأَلُهُ  َرئِيُس اْلَكهَنَةِ فََعاَد . َولَِكنَّ يَُسوَع ظَلَّ َصاِمتاً  63
هَْل أَْنَت اْلَمِسيُح : ]الشيوخ[ أَْستَْحلِفَُك بِالِ اْلَحيِّ أَْن تَقُوَل لَنَا«

 »اْبُن هللاِ؟
َوأَقُوُل لَُكْم أَْيضاً إِنَُّكْم ُمْنُذ ! أَْنَت قُْلتَ «: فَأََجابَهُ يَُسوعُ  64

َجالِساً َعْن يَِميِن اْلقُْدَرِة ثُمَّ آتِياً  َسْوَف تََرْوَن اْبَن اِإلْنَسانِ اآلَن 
َماءِ   »!َعلَى ُسُحِب السَّ

الَ َحاَجةَ ! قَْد َجدَّفَ «: ثِيَابَهُ َوَصَرخَ  َرئِيُس اْلَكهَنَةِ فََشقَّ  65
 .قَْد َسِمْعتُْم تَْجِديفَهُ  ]الشيوخ[َوهَا أَْنتُْم . بِنَا بَْعُد إِلَى ُشهُودٍ 

 »!يَْستَِحقُّ ُعقُوبَةَ اْلَمْوتِ «: أََجابُوا» فََما َرْأيُُكْم؟ 66
 
 



 هل يؤمن المسلمون بيسوع؟

 

 .ادعى يسوع التساوي مع هللا، وقبل األلقاب اإللهية، واستقبل عبادة اآلخرين وتاريخيا
 

 53-50 :24لوقا 
 .َوبَاَرَكهُْم َرافِعاً يََدْيهِ . ثُمَّ اْقتَاَدهُْم إِلَى َخاِرِج اْلَمِدينَِة إِلَى بَْيِت َعْنيَا 50
َماءِ  51  َوبَْينََما َكاَن يُبَاِرُكهُْم، اْنفََصَل َعْنهُْم َوأُْصِعَد إِلَى السَّ
 َعِظيٍم، فََسَجُدوا لَهُ، ثُمَّ َرَجُعوا إِلَى أُوُرَشلِيَم بِفََرحٍ  52
 .َوَكانُوا يَْذهَبُوَن َدائِماً إِلَى اْلهَْيَكِل، َحْيُث يَُسبُِّحوَن هللاَ َويُبَاِرُكونَهُ  53

 
 :وقد اعترف الشهود العيان على حياة يسوع وتعاليمه وبعثه بربوبيته وألوهيته

 
 28-26: 20يوحنا 

ْجتَِمِعيَن ثَانِيَةً َداِخَل اْلبَْيِت َوتُوَما َمَعهُْم، َحَضَر يَُسوُع َواألَْبَواُب ُمَغلَّقَةٌ، َوَوقََف َوبَْعَد ثََمانِيَِة أَيَّاٍم، إِْذ َكاَن تَالَِميُذهُ مُ  26
 »!َسالٌَم لَُكمْ «: فِي اْلَوَسِط َوقَالَ 

، َوهَاِت يََدَك َوَضْعهَا فِي جَ «: ثُمَّ قَاَل لِتُوَما 27 َوالَ تَُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن بَْل ُكْن . ْنبِيهَاِت إِْصبََعَك إِلى هُنَا، َواْنظُْر يََديَّ
 »!َمْؤِمناً 

 .»َربِّي َوإِلَِهي«: فَهَتََف تُوَما 28
 

ويجب أن نختم بأن يسوع المسلمين ليس يسوع الحق، فيسوع المسلمين ليس يسوع التاريخ، وليس يسوع الذي عاش ومات 
 .ونهض مجددا في العالم الحقيقي

 
 

 :ن مسلمينرسائل بريد إلكتروني م
 

 .أحب عيسى ومريم كما ذكرا في القرآن 
 
وذلك لكونه شخص إلهي أتى إلى ظهر البسيطة ) عليه السالم(كما أحب محمد ) عليه السالم(أحب عيسى  

عليه (، وأن تعاليم موسى فلتوصيل واستعادة نفس الرسالة التي أرسلت إلى موسى من قبل؛ كما نعر
، وإذا كنا نؤمن بكل األنبياء والرسل التي أرسلها هللا قبل عيسى ومحمد. قد غيرها قومه بشكل ما) السالم

 .وجميعهم نقلوا نفس النبرة
 

 ...نؤمن أن عيسى رسول عظيم ونحبه كثيرا 
 
 

 :ردي المسيحي
 

كما ، )مات على الصليب ونهض من الموت(، لكنكم ال تؤمنون بما علمه يسوع أو قام به )وتحبونه(يسوع بتقولون أنكم تؤمنون 
 .إنكم تؤمنون بما قاله محمد عن يسوع، وليس بيسوع الحق. أنكم ال تؤمنون بما علمه األنبياء عن المسيح

 
 .كما سجل في الكتابات المقدسة) وحبه(أدعوكم لميمان بيسوع التاريخ 

 
 تحياتي،

آرون



 القرآن ليس كالم هللالماذا  
 

 

 
56 

 

 

 البولسية مقابل المسيحية
 

 خــلــفــيــة
 

 :م مدني المتخصص في الدراسات اإلسالميةاسكتب ب
 

إما لم يسمعوا عنه أبدا، أو أنهم سيقولون لك أنه أكبر وغد في ] المسلمين[اسم بولس ينتج عنه ردتي فعل، فهم 
ودائما ما كان يسعد الدارسين المسلمين . إليها المسيح أبدا المسيحية، وقد يقولون أن بولس اخترع عقائد لم يدع

قراءة أعمال النقاد الكبار، فإذا ظهر شيء تجديفي في أحد جرائد لندن أو نيويورك فتأكد أنه سيتم التقاطه وترجمته 
 ).اإلنجيل واإلسالم(وإعادة طبعه بالكامل في الجرائد اليومية التي تصدر في الشرق األوسط 

 
غالبا ما " الثقات"الليبرالية غريب بعض الشيء، فنادرا ما يبدو أنهم يدركون أن هذه " المسيحية"واالنجذاب اإلسالمي للدراسة 

يين يصدقون عن الليبرال" المسيحيين"ترفض أشياء عن يسوع المسيح يؤمن بها المسلمين، وبمعنى آخر فإن هؤالء الدارسين 
الليبراليين ال يؤمنون بالميالد العذري، وال بمبدأ " المسيحيين"على سبيل المثال، الكثير من ! يسوع أقل مما يصدقه المسلمين

ليس مسيحية " مسيحية ليبرالية"ولطرح األمر بوضوح، فالكثير مما يطلق عليه . الوحي الذي يكشف إرادة هللا، وال بالمعجزات
8Fحقيقية

دراسة ما أوحى به ( الهوتوليس ) دراسة معتقدات اإلنسان عن هللا( علم اإلنسانهو في الحقيقة شكل من أشكال ؛ بل 9
 ).هللا عن نفسه

 
أنه ، ففحص تعاليم الليبرالية يظهر "ةالليبرالي"المنافس الرئيسي الحديث للمسيحية هو "

جون غريشام " (يةفي كل نقطة في الحركة الليبرالية يوجد معارضة للرسالة المسيح
 .)53، الليبراليةوالمسيحية ماكن، 

 
وأحيانا ما تضع المسيحية الليبرالية الرسول بولس مقابل يسوع، وقد اقتنع المسلمون ببعض هذه الحجج والفكرة غير المؤمنة 

 .التي تقول أن بولس سطا على المسيحية، بل إنهم أحيانا ما يطلقون على هذا بازدراء اسم البولسية
 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

 ..اختر يسوع أو بولس.. اآلن األمر موكل إليك... بولس يناقض يسوع 
 
إن بولس الطرطوسي هو من أفسد تعاليم يسوع الحقيقية، ويعتقد بعض الدارسين أن بولس هو من وضع  

وال يمكن أن ينجوا من ) األصليةالخطيئة (الالهوت المسيحي األول، وبالتحديد أن كل البشر يرثون ذنب آدم 
وكثيرا ما يقال أن المسيحية تدين لبولس بقدر ما . موت ابن هللا، وهو صلب يسوعالموت إال باالعتراف ب

؛ 320-316صفحة . 1985. مايفيلد: بالو ألتو. ، فهم الكتاب المقدس.هاريس، ستيفن ل(تدين به ليسوع 
. قيصر والمسيحويل ديورانت، . سس الالهوت المسيحيوأطلق المؤرخ ويل ديورانت على بولس لقب مؤ

وبناء على هذه الحقائق، فمن الواضح أن بولس أراد أن يسيطر على ). 1972. سيمون وشوستر: نيويورك
 .المسيحية

 

                                                 
أسطورة المسيحية "دان واالس، " (رغم الغرابة التي قد يبدو عليها ذلك، فإن معظم علماء للكتاب المقدس ليسوا مسيحيين"  9

 )24/2/2010؛ جلبت في "ليةالليبرا

http://www.levant.info/BAI-I.2.html�
http://www.reclaimingthemind.org/blog/2009/11/frustrations-from-the-front-the-myth-of-theological-liberalism/#comments�
http://www.reclaimingthemind.org/blog/2009/11/frustrations-from-the-front-the-myth-of-theological-liberalism/#comments�
http://www.reclaimingthemind.org/blog/2009/11/frustrations-from-the-front-the-myth-of-theological-liberalism/#comments�


 البولسية مقابل المسيحية

 

؟ الذي تحول عندما اعتقد )عليه السالم(ومن هو بولس؟ عدو يسوع المسيح . المسيحية اختراع القديس بولس 
موجودا في هذا العالم ولن ) الرسول(أنها فكرة جيدة لنيل الشعبية والمال عندما لم يصبح المرشد الحقيقي 

ولس ضمن الحواريين االثنى عشر ولم يكن ب. على المدى القريب) الرسول التالي(يأتي مرشد حقيقي آخر 
 .وقد قام بنشر الرسالة الخاطئة). عليه السالم(وال من أتباع المسيح عيسى المختارين 

 
 

 :ردي المسيحي
 

من سورة آل عمران تقول أن أتباع يسوع سوف  55علم القرآن أن األمر كذلك، فاآلية هل أفسد بولس الرسالة الحقة ليسوع؟ ال يُ 
 ع يسوع إلى هللا إلى يوم القيامة،يسودون من زمن رف

 
 من سورة آل عمران 55اآلية 

ُ يَا ِعيَسى إِنِّي ُمتََوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكفَُروْا َوَجاِعُل الَّذِ  يَن اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذيَن َكفَُروْا إِلَى إِْذ قَاَل هللاَّ
 .مَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأَْحُكُم بَْينَُكْم فِيَما ُكنتُْم فِيِه تَْختَلِفُونَ يَْوِم اْلقِيَاَمِة ثُ 

 
 :من سورة الصف أن المؤمنين المخلصين لرسالة يسوع سوف يكون لهم الكلمة العليا على الكافرين 14وتشير اآلية 

 
 من سورة الصف 14اآلية 

ِ قَاَل الَْحَواِريُّوَن نَْحُن  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا أَنَصارَ  ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم لِْلَحَواِريِّيَن َمْن أَنَصاِري إِلَى هللاَّ هللاَّ
ن بَنِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرت طَّائِفَةٌ فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آَمنُوا َعلَى َعُدوِّ  ِ فَآَمنَت طَّائِفَةٌ مِّ  .بَُحوا ظَاِهِرينَ ِهْم فَأَصْ أَنَصاُر هللاَّ

 
 :معنى القرآن الكريممن سورة الصف في  14تعليقات يوسف علي على اآلية 

 
آمنوا بعيسى واتبعوا إرشاداته، لكن الجانب  –هؤالء الذين كانوا مهتمين فعال بالحقيقة  –جانب من أبناء إسرائيل 

في  ابدوقد . األكبر منهم كانوا غليظي القلب وظلوا في طريقهم المطروق وهو الرسمية والفخر العرقي الكاذب
عادوا إلى صوابهم، فقد ، لكنهم سريعا ما البداية أن لألغلبية اليد العليا عندما ظنوا أنهم صلبوا المسيح وقتلوا رسالته

" اليهودي المتجول"ذلك الحين، كما أصبح مصطلح  بعد الميالد وتفرق اليهود منذ 70دمر تيتوس أورشليم عام 
وعلى الجانب اآلخر فإن من اتبعوا عيسى تخللوا اإلمبراطورية الرومانية وجذبوا . موجود في الكثير من الثقافات

ق الجديدة إلى دائرتهم وأصبحت المسيحية عبر اإلمبراطورية الرومانية الدين السائد في العالم الكثير من األعرا
 .)مضاف التضخيم، 5448، تعليق 1543صفحة ... (حتى نزول اإلسالم

 
، "بولسيةالمسيحية ال"اسم  استحقاراوهيئة المسيحية التي تخللت اإلمبراطورية الرومانية هو ما أطلق عليه المسلمين فيما بعد 

الحقيقيين،  يسوعلذا فإن سيادة رسالة بولس عالمة على أن إنجيله هو ذلك الذي أعطاه هللا ألتباع : "وكما قال أحد األشخاص
وإذا قيل جدال أن نسخة بولس من المسيحية هي خروج عن الحقيقة، فإن هذا يعني ضمنا أن القرآن مخطئ في ادعائه أن هللا 

إبطال أغراض هللا، يين يسودون وأنه جعلهم األعلون حتى يوم القيامة، كما يعني أن بولس كان بإمكانه جعل أتباع المسيح الحقيق
 ."وكان بإمكانه إلغاء ما قال هللا أنه سيحدث

 
أن ) ترجمة سيرة رسول هللا البن إسحق، أوكسفورد يونيفرستي بريس كاراتشي(ويشير كتاب ألفريد غيلوم المسمى حياة محمد 

 :المسلمين آمنوا أن بولس كان من أتباع تعاليم المسيحأوائل 
 

فَقَاَل . يَسى اْبِن َمْريَمَ يّهَا النّاُس إّن ّهللاَ قَْد بََعثَنِي َرْحَمةً َوَكافّةً فََال تَْختَلِفُوا َعلَّي َكَما اْختَلََف اْلَحَواِريّوَن َعلَى عِ أ"
ا َرُسوَل ّهللاِ؟ قَاَل َدَعاهُْم إلَى الِّذي َدَعْوتُُكْم إلَْيِه فَأَّما َمْن بََعثَهُ َمْبَعثًا قَِريبًا فََرِضَي أَْصَحابُهُ َوَكْيف اْختَلََف اْلَحَواِريّوَن يَ 

وَن َوُكّل َواِحٍد ِمْنهُْم يَتََكلُّم اْلُمتَثَاقِلُ َوَسلَّم َوأَّما َمْن بََعثَهُ َمْبَعثًا بَِعيًدا فََكِرهَ َوْجهَهُ َوتَثَاقََل فََشَكا َذلَِك ِعيَسى إلَى ّهللاِ فَأَْصبََح 
 .بِلَُغِة اْألُّمِة الّتِي بُِعَث إلَْيهَا

 

http://www.amazon.com/Meaning-Holy-Quran-Abdullah-Yusuf/dp/0915957329/ref=pd_sim_b_2#reader�
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فِي اْألَْرِض بُْطُرُس َوَكاَن َمْن بََعَث ِعيَسى اْبُن َمْريََم َعلَْيِه الّسَالُم ِمْن اْلَحَواِريّيَن َواْألَْتبَاِع الِّذيَن َكانُوا بَْعَدهُْم 
َوأَْنِدَرائُِس َوَمْنتَا إلَى اْألَْرِض  ولُُس َوَكاَن بُولُُس ِمْن اْألَْتبَاِع َولَْم يَُكْن ِمْن اْلَحَواِريّيَن إلَى ُروِميّةَ َوَمَعهُ بُ اْلَحَواِرّي، 

ةَ، َوِهَي إْفِريقِيَةُ الّتِي يَأُْكُل أَْهلُهَا النّاَس َوتُوَماُس إلَى أَْرِض بَابَِل، ِمْن أَْرِض اْلَمْشِرِق َوفِيلِبُّس إلَى أَْرِض قَْرطَاَجنّ 
ْيِت اْلَمْقِدِس، َواْبُن ثَْلَماَء َويَُحنُّس إلَى إفسوس، قَْريَِة اْلفِْتيَِة أَْصَحاِب اْلَكْهِف، َويَْعقُوبُُس إلَى أُوَراَشلُِم َوِهَي إيلِيَاُء، قَْريَةُ بَ 

" .اِريّيَن ُجِعَل َمَكاَن يُوِدسَ اْلبَْربَِر، َويَهُوَذا، َولَْم يَُكْن ِمْن اْلَحوَ إلَى اْألَْعَرابِيِّة َوِهَي أَْرُض اْلِحَجاِز، َوِسيُمُن إلَى أَْرِض 
 )التضخيم مضاف ؛من الترجمة 653صفحة . 394، الجزء الرابع صفحة مأخوذ عن النص العربي األصلي(

 
ترجمة ألول سيرة لحياة محمد، وهذه السيرة تشير إلى أن أوائل المسلمين آمنوا أن بولس كان  هو وحسب علمي فإن ما أوردته

 من أفسد الرسالة الحقة لمسالم فيما يتعلق ببولس ومتى حدث هذا اإلفساد؟: وهذا إذن يثير سؤاال آخر مهمامن أتباع يسوع، 
 

ْخَرِة أَْبِني َكِنيَستِ : "يقول يسوع ، وحتى صلب يسوع وموته )18: 16متى " (!ي َوأْبَواُب اْلَجِحيِم لَْن َتْقَوى َعلَْيَهاَوَعلَى َهِذِه الصَّ
لم تقوى عليه وعلى بناء كنيسته، وال حتى الرسل المزيفين الذين أتوا تباعا بعد يسوع لم يقووا على ذلك، وسبب ذلك أن يسوع 

 :لمه يسوع ألتباعه قبل ارتفاعه إلى السماءحي وأن يسوع أعطي كامل السلطان في السماء واألرض، وهذا ما ع
 

 20-18: 28متى 
َم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقاِئالً  18 َماِء َوَعلَى األَْرِض «: َفَتَقدَّ  .ُدِفَع إِليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ِفي السَّ
ُدوُهْم ِباْسِم اآلِب  19 وِح اْلقُُدِس؛َفاْذَهُبوا إَِذْن، َوَتْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم، َوَعمِّ  َواالِْبِن َوالرُّ
َمانِ . َوَعلُِّموُهْم أَْن َيْعَملُوا ِبُكلِّ َما أَْوَصْيُتُكْم ِبهِ  20 اِم إِلَى اْنِتَهاِء الزَّ  .»! َوَها أََنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّ

 
 :مولد يسوع من مريم العذراءعام من  1000كذلك الملك داود، قبل حوالي  يسوع القائم والذي ارتفع تنبأ بهوهذا السلطان ل

 
 :2المزمور 

ِت األَُمُم؟ َولَِماَذا َتَتآَمُر الشُُّعوُب َباِطالَ؟ 1  لَِماَذا َضجَّ
بَّ َوَمِسيَحُه، َقاِئلِينَ  2  :اْجَتَمَع ُملُوُك األَْرِض َوُرَؤَساُؤَها، َوَتَحالَفُوا لُِيَقاِوُموا الرَّ
ا قُُيوَدُهَما، َونَ « 3 ْم َعنَّ ِتِهَمالُِنَحطِّ ْر ِمْن ِنيِر ُعُبوِديَّ  .»َتَحرَّ
َماَواِت َيْضَحكُ  4 بُّ َيْسَتْهِزيُء ِبِهمْ . لَِكنَّ اْلَجالَِس َعلَى َعْرِشِه ِفي السَّ  .الرَّ
ِة َسَخِطِه، 5 ُعُهْم ِبِشدَّ  ِعْنَدِئٍذ ُيْنِذُرُهْم ِفي ُحُموِّ َغَضِبِه، َوُيَروِّ
ا أََنا َفَقْد «: َقاِئالَ  6 سِ أَمَّ  .»َمَسْحُت َملِِكي، َوأَْجلَْسُتُه َعلَى ِصْهَيْوَن، َجَبلِي اْلُمَقدَّ
بُّ  7 بُّ : َوَها أََنا أُْعلُِن َما َقَضى ِبِه الرَّ  .أَْنَت اْبِني، أََنا الَيْوَم َولَْدُتكَ «: َقاَل لَِي الرَّ
 .ُمْلكاً لَكَ  اْطلُْب ِمنِّي َفأُْعِطَيَك األَُمَم ِميَراثاً، َوأََقاِصَي األَْرِض  8
ارِ  9 َمُهْم َكآِنَيِة اْلَفخَّ َرُهْم ِبَقِضيٍب ِمْن َحِديٍد، َوُتَحطِّ  .»َفُتَكسِّ

اَم األَْرِض  10 َها اْلُملُوُك، َواْحَذُروا َياُحكَّ  .َواآلَن َتَعقَّلُوا أَيُّ
بَّ ِبَخْوٍف، َواْبَتِهُجوا ِبِرْعَدةٍ  11  .اْعُبُدوا الرَّ
لُوا االْبَن لِ  12 َج َغَضُبُه َسِريعاً َقبِّ ِريِق، لَِئالَّ َيَتَوهَّ ِكِليَن َعلَْيهِ . َئالَّ َيْغَضَب، َفَتْهلُِكوا ِفي الطَّ  .ُطوَبى لَِجِميِع اْلُمتَّ

 
 .آمن بيسوع وتعمد. يوم الخالصهو يسوع المسيح، واليوم  ريوجد حد ونهاية لصب

 
 تحياتي،

 آرون
 
 
 
 
 
 



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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أمير السالم هو يسوع  
 

 7-6: 9إشعيا 
يَاَسةَ َعلَى َكتِفِِه، َويُْدَعى اْسُمهُ َعِجيباً، ُمِشير 6 اً، إِلَهاً قَِديراً، أَباً ألَنَّهُ يُْولَُد لَنَا َولٌَد َويُْعطَى لَنَا اْبٌن يَْحِمُل الرِّ

 .أَبَِديّاً، َرئِيَس السَّالَمِ 
، َوالَ تَُكوُن نِهَايَةٌ لِنُُموِّ ِريَاَستِِه َولِلسَّالَِم اللََّذْيِن يَُسوَداِن َعْرَش َداُوَد َوَمْملََكتَهُ، لِيُثَبِّتَ  7 هَا َويَْعُضَدهَا بِاْلَحقِّ َواْلبِرِّ

ُم هََذابِّ الْ إِنَّ َغْيَرةَ الرَّ . ِمَن اآلَن َوإِلَى األَبَدِ   .قَِديِر تُتَمِّ
 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

دعني أسألك، فلنفترض أن صديق مقرب أو قريب لك قتل شخص ما، فهل تسمح أن يقتل ابنك البريء مكانه  
 وتقول أنك تود تعويض فعل هذا الشخص؟ أعني هل هذا منطقي بالنسبة لك أو أي شخص ذكي؟

 
على الصليب ذنب ماليين الماليين من الخطايا العظام التي ارتكبها  بريءموت شخص واحد زيل إذن كيف ي 

إذا أدخلوا . عادال دون حل هذه المشكلة؛ ويوجد الماليين من المذنبين العظام’ اإلله’إذن كيف يكون . الناس
 !في غاية الظلم؟’ إلهك’الجنة أفال يكون 

 
 

 :ردي المسيحي
 

، فيسوع يسترجع سالم االسترجاعع هو أنه يجلب التي يمكن التفكير بها في عمل يسويسوع هو أمير السالم، وأحد الطرق 
؛ 5: 53إشعيا (العالقات المنقطعة والمقاطعة، وسالم اإلنجيل يبدأ أوال وقبل كل شيء بتصالحنا مع هللا عبر عنف الصليب 

يوجد سالم مع هللا في اإلسالم في هذا العالم وال ). 26، 21، 19: 20؛ انظر أيضا يوحنا 10، 1: 5؛ رومة 20-19: 1كولوسي 
 :ألن المسلمين ال يعرفون ما سيحدث لهم عندما يقفون أمام كرسي حكم هللا

 
 .قد يغفر لهم هللا

 9F10.وقد ينتقم هللا
 
 

ودون نمطية أو تعميم زائد يمكننا بثقة القول أن اإلسالم ليس دين سالم ألنه ال يستطيع أن يقدم السالم مع هللا، ولم يستطع محمد 
ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفَعلُ : "تقديم ضمانات للخالص ومن الواضح أنه لم يكن عنده هو نفسه هذا السالم ْن الرُّ بِي  قُْل َما ُكنُت بِْدًعا مِّ

بِينٌ  وعندما تتكلم مع مسلمين ستالحظ أنهم عندما ). 9سورة األحقاف اآلية " (َوال بُِكْم إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ َوَما أَنَا إِالَّ نَِذيٌر مُّ
 ".معصل"أو أحيانا يحفظون جهدهم ويستخدمون االختصار " عليه السالم"يتبعون االسم بقول " محمد"يقولون 

 

                                                 
بالرغم من عظمة أن يقرر أحد اإليمان من وجهة نظر اإلسالم، فال يمثل الدخول ضمانا على "يصر الفاروقي على أنه   10

غايسلر، وصليب، ." (فال يوجد ما يمكن للمؤمن الجديد أن يفعله لضمان خالصه أو خالصها... التبرير الشخصي أمام هللا
 )128، الهالل في ضوء الصليب: اإلسالماإلجابة على 
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: كما لم يكن عنده هو نفسه ضمانات) 13: 17؛ 95، 93: 16(لم يستطع محمد تقديم أي ضمانات على الخالص 
ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفَعُل بِي َوال بُِكْم إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ وَ " ْن الرُّ بِينٌ قُْل َما ُكنُت بِْدًعا مِّ سورة (" َما أَنَا إِالَّ نَِذيٌر مُّ

ِ َما يُْفَعُل بِي َوَال بُِكمْ "؛ )9األحقاف اآلية  ِ َما أَْدِري َوأَنَا َرُسوُل هللاَّ . 7؛ انظر كذلك 6500صحيح البخاري، " (َوهللاَّ
وال يرى المسلمون أن محمد نفسه قد أنقذ، فكلما يذكرون اسم ). 470: 76. 8؛ 88-374: 75. 8؛ 577: 70

وعلى الرغم من جهل الكثير من المسلمين بذلك، فإن محمد ). 56: 33 القرآن" (مصلى هللا عليه وسل: "يبتهلون
-378، 374: 75. 8؛ 577: 70. 7؛ 3: 60. 6؛ البخاري 3-1: 94؛ 1: 48؛ 19: 47؛ 55: 40(اعترف بذنوبه 

10F).16: 51. 4البخاري (وعجزه عن إنقاذ اآلخرين ) 482: 93. 9؛ 388، 386، 82
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  607: 9إشعيا " (أمير السالم"تحدث النبي إشعيا عن مولد يسوع من عذراء وأطلق عليه.( 
 َوَعلَى األَْرِض السَّالُم؛ َوبِالنَّاِس اْلَمْجُد ِلِ فِي األََعالِي، : "عندما ولدت مريم العذراء يسوع غنى مالئكة السماء قائلين

ةُ   )14: 2لوقا " (!اْلَمَسرَّ
 44: 5متى ( أحبوا أعدائنا وصلوا ألجل الذين يضطهدوننا: وعلم أن أتباعه عليهم أن بارك يسوع المسالمين.( 
  الَ  يَاأَبِي، اْغفِْر لَهُْم، ألَنَّهُمْ : "الدعاء ألعدائه من فوق الصليبكان يسوع مثاال على السالم خالل فترة بعثه بما في ذلك

 ).34: 23لوقا ( "!يَْدُروَن َما يَْفَعلُونَ 
  14؛ انظر كذلك يوحنا 26، 21، 19: 20يوحنا " (السالم عليكم: "حوارييه السالم بعد أن قام من الموتمنح يسوع :

27.( 
 

 .يجلب المصالحة النسبية مع هللا لمن يؤمنون به ويسوع أمير السالم ألنه
 

 10-6: 5رومة 
 .اْلَوْقِت اْلُمَعيَّنِ  فَإِنَّهُ َونَْحُن بَْعُد َعاِجُزوَن، َماَت اْلَمِسيُح َعِن اْلُعَصاِة فِي

أُ أََحٌد أَْن يَُموَت فَِدى إِْنَساٍن َصالِحٍ  ، بَْل قَْد يَتََجرَّ  .إِْذ قَلََّما يَُموُت أََحٌد فَِدى إِْنَساٍن بَارٍّ
 .َولَِكنَّ هللاَ أَْثبََت لَنَا َمَحبَّتَهُ، إِْذ َونَْحُن َماِزْلنَا َخاِطئِيَن َماَت اْلَمِسيُح ِعَوضاً َعنَّا

ْرنَا بَِدِمِه، فََكْم بِاألَْحَرى نَْخلُُص بِِه ِمَن اْلَغَضِب اآلتِي  !َوَماُدْمنَا اآلَن قَْد تَبَرَّ
 !ْحُن ُمَصالَُحونَ فَإِْن ُكنَّا، َونَْحُن أَْعَداٌء، قَْد تََصالَْحنَا َمَع هللاِ بَِمْوِت اْبنِِه، فََكْم بِاألَْحَرى نَْخلُُص بَِحيَاتِِه َونَ 

 
 :الناتجة عن الخطايايغفر الخطايا ويعالج األمراض أمير السالم ألنه  ويسوع

 
 7-2: 9متى 

ا َرأَى يَُسوُع إِيَمانَهُْم، قَاَل لِْلَمْشلُولِ . فََجاَءهُ بَْعُضهُْم يَْحِملُوَن َمْشلُوالً َمْطُروحاً َعلَى فَِراشٍ  قَْد ! اِْطَمئِنَّ يَابُنَيَّ «: فَلَمَّ
 »اكَ ُغفَِرْت لََك َخطَايَ 

 »!إِنَّهُ يَُجدِّفُ «: فَقَاَل بَْعُض اْلَكتَبَِة فِي أَْنفُِسِهمْ 
ُروَن فِيِه، فََسأَلَهُمْ  ُروَن بِالشَّرِّ فِي قُلُوبُِكْم؟«: َوأَْدَرَك يَُسوُع َما يُفَكِّ  لَِماَذا تُفَكِّ

 قُْم َواْمِش؟: أَْن يُقَالَ قَْد ُغفَِرْت لََك َخطَايَاَك، أَْم : أَْن يُقَالَ : أَيُّهَُما األَْسهَلُ 
قُِم اْحِمْل «: ِعْنَدئٍِذ قَاَل لِْلَمْشلُولِ . »لَِكْي تَْعلَُموا أَنَّ ِالْبِن اِإلْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلطَةَ ُغْفَراِن اْلَخطَايَا) قُْلُت َذلِكَ (َولَِكنِّي 

 »!فَِراَشَك، َواْذهَْب إِلَى بَْيتِكَ 
 .ْيتِهِ فَقَاَم، َوَذهََب إِلَى بَ 

 
مرقس " (!فَاْذهَبِي بَِسالٍَم َوتََعافَْي ِمْن ِعلَّتِكِ . يَااْبنَةُ، إِيَمانُِك قَْد َشفَاكِ : "وعندما مست امرأة مسوح يسوع وشفيت، قال يسوع لها

5 :34( 
 

                                                 
؛ "طريق واحد فقط للجنة؟ هل يسوع المسيح الطريقة الوحيدة للوصول ل؟"بويت أوالف،   11

http://www.leaderu.com/theology/onlyoneway.html 
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وقد ارتجف  ،والعفاريت، والعديد من معجزات يسوع أكدت سلطته على الشيطان سحق رأس الشيطانويسوع أمير السالم ألنه 
أمام يسوع وشرح يسوع أن الكثير من معجزاته تعتبر دالئل على أنه قد سلسل الشيطان وكان يحرر من أخذهم  العفاريت

 :الشيطان أسرى
 

 29-22: 12متى 
 .ثُمَّ أُْحِضَر إِلَْيِه َرُجٌل أَْعَمى َوأَْخَرُس يَْسُكنُهُ َشْيطَاٌن، فََشفَاهُ َحتَّى أَْبَصَر َوتََكلَّمَ 

 »!لََعلَّ هََذا هَُو اْبُن َداُودَ «: فَُدِهَش اْلُجُموُع ُكلُّهُْم، َوقَالُوا
ا َسِمُعوا بِهََذا قَالُوا يِسيُّوَن، فَلَمَّ ا اْلفَرِّ يَاِطينِ «: أَمَّ يَاِطيَن إِالَّ بِبَْعلََزبُوَل َرئِيِس الشَّ  »!إِنَّهُ الَ يَْطُرُد الشَّ

 .َوُكلُّ َمِدينٍَة أَْو بَْيٍت يَْنقَِسُم َعلَى َذاتِِه، الَ يَْصُمدُ . ُكلُّ َمْملََكٍة تَْنقَِسُم َعلَى َذاتِهَا تَْخَربُ «: قَاَل لَهُمْ َوَعلَِم يَُسوُع أَْفَكاَرهُْم، فَ 
ْيطَاَن، يَُكوُن قَِد اْنقََسَم َعلَى َذاتِِه، فََكْيَف تَْصُمُد َمْملََكتُهُ؟ ْيطَاُن يَْطُرُد الشَّ  فَإِْن َكاَن الشَّ

يَاِطيَن بِبَْعلََزبُوَل، فَأَْبنَاُؤُكْم بَِمْن يَْطُرُدونَهُْم؟ لَِذلَِك هُْم يَْحُكُمونَ   َعلَْيُكْم؟ َوإِْن ُكْنُت أَنَا أَْطُرُد الشَّ
 !َولَِكْن إِْن ُكْنُت بُِروِح هللاِ أَْطُرُد الشَّيَاِطيَن، فَقَْد أَْقبََل َعلَْيُكْم َملَُكوُت هللاِ 

الً؛ َوبَْعدَ َوإِالَّ، فَكَ   ئٍِذ يَْنهَُب بَْيتَهُ؟ْيَف يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَْدُخَل بَْيَت اْلقَِويِّ َويَْنهََب أَْمتَِعتَهُ إَِذا لَْم يَْربِِط اْلقَِويَّ أَوَّ
 

ز ؛ ومضاعفته لألسماك والخب)11-1: 2يوحنا (كما ظهر من تحويل الماء إلى خمر  سيد الخليقةويسوع أمير السالم ألنه 
 ).41-35: 4مرقس (تهدئة الرياح واألمواج و) 33-22: 14يوحنا (؛ وسيره على الماء )6يوحنا (
 

: 15كورنثوس  1؛ 11يوحنا (كما ظهر من بعثه وإحيائه آلخرين  انتصر على الموت عدونا األكبرويسوع أمير السالم ألنه 
بإمكاني إعطائك أمثلة أخرى على معجزات المسيح كما سجلت في ت فإن دإذا أر). (8: 25؛ انظر كذلك إشعيا 4: 21؛ رؤيا 26

 )األناجيل
 

 :الرسول إشعيا قيل عنوهو ما  للخليقة جمعاءويسوع يجلب السالم 
 

ْئُب َمَع اْلَحَمِل، َويَْربُِض النِّْمُر إِلَى ِجَواِر اْلَجْدِي، َويَتَآلَُف اْلِعْجُل َواألََسُد َوُكلُّ حَ  َواٍن َمْعلُوٍف َمعاً، َويَُسوقُهَا َجِميعاً َصبِيٌّ يَ فَيَْسُكُن الذِّ
 .َصِغيرٌ 

 تَْرَعى اْلبَقََرةُ َوالدُّبُّ َمعاً، َويَْربُِض أَْوالَُدهَُما ُمتَجاِوِريَن، َويَأُْكُل األََسُد التِّْبَن َكالثَّْوِر،
ِضيُع فِي  ، َويَُمدُّ ) أََمانٍ (َويَْلَعُب الرَّ لِّ  )11إشعيا ( ).فَالَ يُِصيبُهُ ُسوءٌ (الفَِطيُم يََدهُ إِلَى َوْكِر األَْفَعى ِعْنَد ُجْحِر الصِّ

 
الجنس البشري (بالنيابة عن المخطئين هو بسبب كون يسوع يصلح ما أفسدناه  وموتهالمسيح  حياةوعدالة هللا في قبوله 

 ).عامة
 

حسب شريعة هللا فإن الجزاء العادل . ام قاضنك أمسكت بي وأحضرتني أمدوالر منك وأ 100افترض للحظة أنني قد سرقت 
انظر (دوالر وأدفع لك مقدار إضافي من المالي للمساعدة في تعويضك عن األذى الذي سببته بسرقتي  100يكون أن أعيد لك 

 افترض اآلن للحظة أنه ليس معي. دوالر 400افترض أن القاضي قال أن علي دفع مبلغ إجمالي مقداره ). 4-1: 22الخروج 
هي يوجد أي وجه من وجوه الظلم في ذلك؟ كال، فال يوجد أي ظلم . دوالر لكن أخي الغني كان مستعدا ألن يعطيني المال 400

 .إذا عوض أخي الخطأ الذي ارتكبته
 

، ، بل أنه في الواقع قد أعطي كامل السلطان في السماء واألرض"غني جدا"ويسوع يفعل ما يشبه ذلك نيابة عن المخطئين، فهو 
وحتى الموت،  واألدواء، وله سلطان على الخليقة كافة، وله سلطان على األمراض والعفاريتوليسوع سلطان على الشيطان 

 .وله سلطة غفران الخطايا
 

وقد دفع يسوع غرامة الخطايا وهو يقوم بالتعويض، لكنه يفعل المزيد كذلك، فهو يعطي من يثقون فيه طبيعة جديدة تمكنهم من 
ى الرغبة في الخطيئة، وهذا ما تحدث عنه يسوع عندما قال أن المرء يجب أن يولد مجددا، وأن من ولد مجددا سيكون التغلب عل

 .عنده رغبة أكبر للمشاركة مع المحتاجين بدال من السرقة من اآلخرين
 



 يسوع هو أمير السالم

 

ر أكبر، وإذا وثقت فيه والجيد في المسيحية هو أنه مهما كنت خاطئا كبيرا، فإن سلطان يسوع على الغفران وتصحيح األمو
سؤال لم يستطع "ل السابقة وعنوانه وانظر أحد الفص(تذكر ما كتبته من قبل عن الخطيئة . فسوف يصلح هو ما أفسدته أنت

وكما أشرت . والخطيئة تؤثر على عالقتنا بال، وعلى حياتنا ذاتها، وعلى عالقاتنا، بل وعلى الخليقة"). المسلمون اإلجابة عليه
عنده السلطان إلزالة فإن أحد األهداف من وراء معجزات يسوع هو إظهار أن عنده السلطان لغفران الخطيئة وأن من قبل 

فحيث ذهب المسيح لم يعد هناك موت وال ندب وال بكاء وال ألم، فيسوع يجلب التجديد والكمال لمن يؤمنون به، . نتائج الخطيئة
 .يسوع معالجة ذلك ألن بإمكانه إحياء الموتى وألنه يمنح الحياة األبدية وحتى إذا ارتكب المرء جريمة قتل فإن بإمكان

 
ويسوع أمير السالم، وهذا هو السبب الذي جعلني أكتب إليك وأحثك على التكفير عن خطاياك بالتحول إلى يسوع المسيح وحده 

يخضعوا لشروط سالمه، فاآلن هو وقت فلتحذر من أنه عندما يعود المسيح فإن ذلك سيكون لمحاربة من لم . من أجل خالصك
 .الخالص

 
 تحياتي،

أرون



 ن ليس كالم هللالماذا القرآ 
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 األحمدية
 

 من هم األحمدية؟
 

حركة مهدية حديثة، وقد أسسها ميرزا غالم أحمد ) ہياحمدِ : باألردية(تعتبر حركة األحمدية في اإلسالم "
. المقاطعة الهندية البنجاب وثار عليها خالف كبير في الدوائر اإلسالمية المعاصرةفي ) 1835-1908(

وقد ادعى مؤسس الحركة األحمدية بأن له مركزا مهدويا ونبويا، مما أثار معارضة شرسة من االتجاه 
وتحت الحكم البريطاني كان . وأدى التهامها برفض عقيدة أن محمد كان آخر الرسل اإلسالمي السائد

الخالف مجرد خصومة عقائدية بين أفراد أو منظمات تطوعية، لكن عندما انتقل المقر الرئيسي للحركة 
والكثير من األحمديين إلى دولة باكستان اإلسالمية أصبح األمر مشكلة دستورية كبيرة وطالب االتجاه 

عندما تبنى  1974عام  اإلسالمي السائد باإلبعاد الرسمي لألحمديين من الجماعة اإلسالمية، وحدث ذلك
يوهانان فريدمان، ." (البرلمان الباكستاني تعديال دستوريا يعلن فيه أن األحمديين ليسوا مسلمين

نسخة . 2005، )ليدن وبوسطن(بريل . جين دامن مكوليف: رئيسة التحرير. موسوعة القرآن." األحمدية"
 ).االسطوانة المدمجة

 
لكنه لم يمت على الصليب، ويبنون اعتقادهم هذا على تفسير ) 157: 4القرآن (ن األحمدية بأن يسوع قد صلب ويؤمن المسلم

ُ يَا ِعيَسى إِنِّي ُمتََوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكفَُروْا "من سورة آل عمران  55 لآليةميرزا غالم أحمد للقرآن  إِْذ قَاَل هللاَّ
 ."ْينَُكْم فِيَما ُكنتُْم فِيِه تَْختَلِفُونَ َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذيَن َكفَُروْا إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأَْحُكُم بَ 

 
ضائعة، وهناك أسمى نفسه يوز وتعلم األحمدية أن يسوع بعث إلى الحياة في القبر، وذهب للهند ليبحث عن قبيلة إسرائيل ال

 .عاما ودفن في مقاطعة سريناغار 120أساف وتزوج من مريم وأنجب أطفاال، ثم توفي وعمره 
 

 :وأحد األمور التي أركز عليها عند الحديث من األحمدية هو أن معتقدات المسيحية متأصلة في التاريخ، على العكس من آرائهم
 

يمكنك اإلبقاء على اإليمان بال، لكن الالهوت الفلسفي لم . عن التاريخ ويمكنك اإلبقاء على بعض األشياء تخل
أنك : بقاء على مثل أعلى أخالقي رفيع، لكن لتكن واضحا في نقطة معينةيمكنك اإل. يكن أبدا قوة فاعلة في العالم

أو أنباء أو معلومات عن شيء ما حدث، وبمعنى " سارةأخبار "لن يمكنك اإلبقاء على إنجيل، ألن اإلنجيل يعني 
جون غريشام ماكن، " (اإلنجيل المتحرر من التاريخ هو ببساطة تضارب في المصطلحات. آخر يعني التاريخ
 ).التاريخ واإليمان

 
مسلمين فلديهم قبر فارغ أن يسوع دفن في الهند وأنهم يعرفون أين قبره، أما باقي البوتدعى األحمدية االدعاء التاريخي القائل 

لة دوكل ما يحتاج األحمدية لفعله هو السماح للدارسين بدراسة األ. ليسوع بجانب قبر محمد الذي دفن فيه في المدينة المنورة
 .إلثبات أن ادعاءاتهم تاريخية، وعجزهم عن ذلك دليل على أن ادعاءات األحمدية باطلة

 
 
 



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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 يسوع في الهند
 

 53-50: 24لوقا 
 .َوبَاَرَكهُْم َرافِعاً يََدْيهِ . ثُمَّ اْقتَاَدهُْم إِلَى َخاِرِج اْلَمِدينَِة إِلَى بَْيِت َعْنيَا 50
َماءِ َوبَْينََما َكاَن يُبَاِرُكهُْم، اْنفََصَل َعْنهُْم َوأُْصِعَد إِلَى  51  السَّ
 فََسَجُدوا لَهُ، ثُمَّ َرَجُعوا إِلَى أُوُرَشلِيَم بِفََرٍح َعِظيٍم، 52
 .َوَكانُوا يَْذهَبُوَن َدائِماً إِلَى اْلهَْيَكِل، َحْيُث يَُسبُِّحوَن هللاَ َويُبَاِرُكونَهُ  53

 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من أحد أتباع ميرزا غالم أحمد
 

أحمد القادياني عليه السالم، وجماعته عليه السالم معروفة بالجماعة األحمدية  أنا من أتباع ميرزا غالم 
بالنسبة لكل من المسيحيين ) أو القدوم الثاني لعيسى عليه السالم(اإلسالمية، وهو المهدي المنتظر 

 .والمسلمين
نوعه الذي يقول أن لقد كان أول من كشف الحقيقة عن عيسى عليه السالم، ونحن نعتقد االعتقاد الفريد من 

 .عيسى عليه السالم نجا من الصلب وسافر إلى الهند لالستمرار في رسالته وسط قبائل إسرائيل الضائعة
وزيادة على ذلك فنحن ندعي أن قبره الذي يحتوي على جسده قد كشف حديثا في الهند حيث يمكن رؤيته 

القرآن وأحاديث محمد عليه السالم، بل وبالكتاب حتى اليوم، كما نؤكد على أن هذا االعتقاد ليس مدعما فقط ب
 .المقدس نفسه

 
 

 :ردي المسيحي
 

 تحياتي
 

 .شكرا على رسالتك
 

األطروحة الرئيسية الموضحة في الرسالة هو أن هروب المسيح من الموت الشائن على : "أن يسوع في الهندذكر في مقدمة 
وقد قدمت . الضائعة التي كان عليه جمعها إليه كما ذكر في العهد الجديد قبائل إسرائيل عن الصليب ورحلته التالية للهند بحثا

أدلة عديدة من كل من الكتابات المقدسة المسيحية واإلسالمية والكتب الطبية القديمة وكتب التاريخ، بما في ذلك سجالت بوذية 
 ."قديمة، لرسم الموضوع

)india/preface.html-in-http://www.alislam.org/library/books/jesus( 
 

ال : "الهند، أستاذ التاريخ والدراسات الدينية المعروف بجامعة والية بنسلفانيا، عن سفر يسوع إلى فيليب جنكينز ويقول
على  ة، لكن ال يوجد أي دليل من أي نوع من السجالت التاريخييمكنني إثبات العكس، وال يمكنني إثبات أن يسوع لم يسافر أبدا

ند، ألنه إذا كان يوجد ولو ذكرى مشوشة ضئيلة على تقليد تاريخي هويبدو من غير المرجح أنه ذهب إلى ال. أنه ذهب إلى الهند
أسس كنيستهم، بل كانوا  قد لم يكن للمسيحيين الذين يعيشون في الهند أن يدعوا أن توما –د زار الهند يدعي أن المسيح ق

محادثة مع ( "سيدعون أن يسوع هو من أسسها، والتقليد القائل بتأسيس توما له أسس تاريخية محددة ومعروفة وطويلة المدى
 ).فيليب جنكينز

 

http://www.alislam.org/library/books/jesus-in-india/preface.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Jenkins�
http://www.readthespirit.com/explore/2008/12/31.html�
http://www.readthespirit.com/explore/2008/12/31.html�
http://www.readthespirit.com/explore/2008/12/31.html�
http://www.readthespirit.com/explore/2008/12/31.html�


 يسوع في الهند

 

ال يوجد أدلة تاريخية على سفر يسوع إلى الهند، ولذلك ما الذي يدعوني لتصديق شخص ولد بعد مئات األعوام من : الملخص
 الحدث التاريخي لموت يسوع على الصليب؟

 
 تحياتي،

آرون



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
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 إنجيل برنابا
 
 

 20: 8إشعيا 
ِريَعِة َوإِلَى الشَّهَاَدةِ   .َوَمْن الَ يَْنِطْق بِِمْثِل هََذا اْلقَْوِل، فَالَ فَْجَر لَهُ : فَإِلَى الشَّ

 
 

 خــلــفــيــة
 

تغيير العهد الجديد أو نجح في ذلك يحتاج المسلمون أن يبينوا بأدلة من مخطوطات أو أدلة تاريخية أنه يوجد قبلهم من حاول 
ويقوم المسلمون أحيانا بتقديم إنجيل برنابا على أنه دليل، وفي ذلك جانب من . علم اآلن أن يسوع مات على الصليببحيث جعله يُ 

ضافة لتعاليم إلنجيل برنابا مدانون بفعل نفس الشيء الذين يتهمون اآلخرين به، أال وهو اإل يلجئونالسخرية ألن المسلمين الذين 
 .يسوع والعهد الجديد أو إفسادها

 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين ومن أتباع ميرزا غالم أحمد
 

عرف أن البشرية ستجعل منه إلها بعد رحيله وحذر ) عيسى عليه السالم(قيل لنا في إنجيل برنابا أن يسوع  
 .أتباعه بشدة من أن يكون لهم أي تعامل مع مثل هؤالء

 
حاول قراءته ومشاهدة . أال وهو برنابا! قرأت الكتاب المقدس بالفعل، كما قرأت الكتاب المحرم قراءتهلقد  

 .الفرق، وليهدك هللا إلى الحق
 
 .حتى اآلن يعتبر إنجيل برنابا هو الشاهد العيان الوحيد على حياة ومهمة يسوع 

 
 .يسوع والقرآن كذلكإذا كان بإمكانك قراءة كتاب برنابا فسوف تعرف الحقيقة عن  

 
إنهم يعلنون لمجرد التحامل أن األناجيل المتفقة مع القرآن الكريم مفبركة، ولذا فقد أعلنوا أن إنجيل برنابا  

 ].الرسول الكريم[مزور ألنه يحتوي على نبوءة واضحة عن الرسول القادم 
 
 

 :ردي المسيحي
 

 :كتب ميرزا غالم أحمد
 

في  متاح هيوضع في االعتبار أنه في إنجيل برنابا، والذي البد أنبعد كل ما تم توضيحه، يجب أن "
اآلن يمكننا بأريحية أن . المتحف البريطاني، منصوص على أن يسوع لم يتم صلبه ولم يمت على الصليب

نقول أنه رغم عدم إدراج هذا الكتاب ضمن األناجيل وأنه تم رفضه تلخيصا، إال أنه ليس من شك في كونه 
أليس بمقدورنا اعتبار هذا الكتاب . وأنه ينتمي إلى الحقبة التي كتبت فيها األناجيل األخرى كتاب قديم،



 إنجيل برنابا

 

" القديم كتاب تاريخي عن األزمنة القديمة واستخدامه ككتاب تاريخ؟
)india/ch1.html-in-books/jesushttp://www.alislam.org/library/( 

 
نه ينتمي إلى الحقبة التي كتبت فيها األناجيل األخرى هو أكتاب قديم، و) إنجيل برنابا(لكن تأكيد أنه ليس من شك في أن الكتاب 

ما  الحقيقة أن التعليقات الموجودة باألعلى يجب أن تلقي بظالل الشك على كون ميرزا غالم أحمد كان يعرف. ببساطة خطأ
يكتب على يد برنابا الذي عاش في القرن األول الميالدي، بل يبدو أنه كتب في القرن السادس عشر  لمإنجيل برنابا . يتحدث عنه
متأخر ) بما في ذلك مسيحيون وبعض المسلمين(يعتبر من وجهة نظر غالبية األكاديميين ) برنابا(إنجيل "الميالدي، 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_barnabas." وسوديبيجرافيا
 :أنا أعرف أن ويكيبيديا ليست دائما أفضل مصدر للمعلومات، لذا فها هو اقتباس من موسوعة أكاديمية ذائعة الصيت

 
العصر الحديث، وقد تم اكتشافه في مخطوط إيطالي في يوجد لنص اسمه إنجيل برنابا ذيوع كبير في "

، ومنذ ترجمته إلى العربية في أوائل القرن العشرين ادعى البعض أنه يحافظ على 1709أمستردام عام 
الواقع أنه تم إثبات وجود أصول له في العالم غرب المتوسطي، . اإلنجيل األصلي الذي يتحدث عنه القرآن

 ".القرن السادس عشروغالبا في أسبانيا، في 
، )ليدن وبوسطن(بريل . جين دامن مكوليف: موسوعة القرآن، رئيسة التحرير." اإلنجيل" :االستشهاد

 .نسخة االسطوانة المدمجة. 2005
 

 مع تحياتي،
 آرون

 
 

 :مينلردود من مس
 

وفي عام ميالديا،  325تم قبول إنجيل برنابا على أنه إنجيل مشروع في كنائس اإلسكندرية حتى عام  
ميالديا حصل البابا على نسخة من اإلنجيل في مكتبته الخاصة، ونفس إنجيل برنابا وترجماته متداول  383
 .أرجو أال تقدم على إنكار حقائق تاريخية. اليوم
 
 عزيزي آرون، 

 :بما أنك تمتلك رأيا مخالفا فهذا ما يمكنني كتابته عن موضوعك األول...
 

ميالديا، وقد كتب  325كنائس اإلسكندرية حتى عام إنجيل برنابا تم قبوله على أنه إنجيل مشروع في 
داعما التوحيد الكامل وعارض بولس ألنه حقن المسيحية بمعتقدات دينية ) 200 – 130(إيرانيوس 

رائه، وهذا يظهر أن وثنية رومانية وفلسفية أفالطونية، وقد قام باالقتباس كثيرا من إنجيل برنابا لدعم آ
. إنجيل برنابا كان متداوال في القرنين األول والثاني للمسيحية

http://barnabas.net/how_survived.htm 
 

 :وقد قلت
 

 :فها هو اقتباس من موسوعة أكاديمية ذائعة الصيت
 
ذيوع كبير في العصر الحديث، وقد تم اكتشافه في مخطوط يوجد لنص اسمه إنجيل برنابا "

، ومنذ ترجمته إلى العربية في أوائل القرن العشرين ادعى 1709إيطالي في أمستردام عام 
الواقع أنه تم إثبات وجود . البعض أنه يحافظ على اإلنجيل األصلي الذي يتحدث عنه القرآن

 ."أسبانيا، في القرن السادس عشر أصول له في العالم غرب المتوسطي، وغالبا في
ليدن (بريل . جين دامن مكوليف: موسوعة القرآن، رئيسة التحرير." اإلنجيل" :االستشهاد
 .نسخة االسطوانة المدمجة. 2005، )وبوسطن

http://www.alislam.org/library/books/jesus-in-india/ch1.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_barnabas�
http://barnabas.net/how_survived.htm�


 إنجيل برنابا

 

 
السلطة؟ وما هي ] موسوعة القرآن[من أعطى ذلك الشخص الذي كتب الموسوعة . إن هذا هو األمر ذاته

 .تمد عليهااألبحاث التي اع
 
 

 :ردي
 

 .شكرا لك على رسالتك
 

تمتلك رصيدا مقداره أكثر  دار نشر بريلالتي قامت بريل بنشرها، فإن  بموسوعة القرآنأنا مندهش من كونك ال تأبه 
عاما من النشر األكاديمي، وهي معروفة بمقاييسها األكاديمية المرتفعة على العكس من الكثير من المصادر على  300من 

يجب عليك أن تكون حريصا في استخدامك وفحصك لمصادر اإلنترنت ألنه يمكنك أن تجد مواقع على . اإلنترنت
إنك تعتمد على ... يبدو أنك قد حسمت رأيك على الرغم من الدراسة واألدلة والحقيقة. اإلنترنت لدعم أي معتقد تريده

 :مصادر غير موثوق فيها من اإلنترنت، وهذا واضح من االقتباس الذي أوردته
 

ميالديا، وقد كتب  325إنجيل برنابا تم قبوله على أنه إنجيل مشروع في كنائس اإلسكندرية حتى عام 
داعما التوحيد الكامل وعارض بولس ألنه حقن المسيحية بمعتقدات دينية ) 200 – 130(إيرانيوس 

وثنية رومانية وفلسفية أفالطونية، وقد قام باالقتباس كثيرا من إنجيل برنابا لدعم آرائه، وهذا يظهر أن 
. إنجيل برنابا كان متداوال في القرنين األول والثاني للمسيحية

)http://barnabas.net/how_survived.htm( 
 

يا صديقي، إن هذا مثال جيد على حاجتك لمزيد من الحرص فيما يخص مصادر اإلنترنت، فإنك أنت ومصدرك السابق 
عمل مسيحي متقدم يعلم أن يسوع مات على  رسالة برنابا !، وهو عمل مختلف تماماتخلطون إنجيل برنابا برسالة برنابا

 .الصليب
 

هل درست بعناية هذه المصادر والحجج؟ . تبدو وكأنها تدعم موقفك" أدلة"عن  بدون تمعنيبدو أنك تبحث على اإلنترنت 
علم يسوع أن أول وأعظم وصية تتضمن حب . ل لي مصادر ليس بها ولو مسحة من الحقيقةإذا كنت قد فعلت لم تكن لترس

وعلم المسيح . عقلكأدعو هللا أن يفتح عينيك على رؤية أنك مذنب بعدم حبه بكامل . وروحك وقوتك وعقلكهللا بكامل قلبك 
 .رسالك مصادر غير صحيحةأن ثاني أعظم وصية هي أن تحب جارك كما تحب نفسك، وأنت تخرق هذه الوصية بإ

 
وقد قام . تذكر أن موت يسوع على الصليب هو على أقصى درجة من األهمية، فهو ليس موضوعا من المستوى الثاني

على أن يسوع لم يمت على الصليب بإنجيل برنابا على أنه دليل من القرن  زورا ميرزا غالم أحمد مسيحكم باالستشهاد
وبما أن ميرزا غالم أحمد لم يكن يدرك ما يتحدث عنه فيما يخص . بدي على مغالطةاألإنك تقوم ببناء أساسك . األول

 فلماذا تصدقه في األمور السماوية؟) أعني إنجيل برنابا(األمور الدنيوية 
 

 تحياتي،
آرون

http://www.brill.nl/�
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من سورة النساء 157اآلية   
 

 60-57: 27متى 
اَمِة، اْسُمهُ يُوُسُف، َوَكاَن أَْيضاً تِْلِميذاً لِيَُسو 57 ا َحلَّ اْلَمَساُء، َجاَء َرُجٌل َغنِيٌّ ِمْن بَْلَدِة الرَّ  .عَ َولَمَّ
َم إِلَى بِيالَطَُس يَْطلُُب ُجْثَماَن يَُسوعَ  58  فَأََمَر بِيالَطُُس أَْن يُْعَطى لَهُ . فَتَقَدَّ
،فَأََخَذ  59  يُوُسُف اْلُجْثَماَن، َوَكفَّنَهُ بَِكتَّاٍن نَقِيٍّ
ْخِر؛ َوَدْحَرَج َحَجراً َكبِيراً َعلَى بَاِب اْلقَبْ  60 ِر، ثُمَّ َوَدفَنَهُ فِي قَْبِرِه اْلَجِديِد الَِّذي َكاَن قَْد َحفََرهُ فِي الصَّ

 .َذهَبَ 
 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من أحد أتباع ميرزا غالم أحمد
 

يمكنني أن أثبت لك من كتابات حضرة ميرزا غالم أحمد والقرآن الكريم وكتابات أخرى لعلماء أن يسوع لم  
واد في (يمت على الصليب، بل نجا وذهب إلى الهند وقضى ما تبقى من حياته في مكان اسمه كشمير 

 ).الهند
 

واإلمام المهدي الذي تنتظره جميع من المؤكد أن حضرة ميرزا غالم أحمد هو المسيح الموعود .. وكذلك
األديان بما فيها المسيحية، وسوف أثبت لك هذه الحقيقة أيضا أن حضرة ميرزا غالم أحمد هو المنتظر وال 

لكن المناقشة سوف تستمر فقط إذا كان عقلك متفتحا ومستعدا لسماع حقائق ال يمكن إنكارها ... أحد غيره
 تظر ردكوالتفكير فيما سيتم طرحه عليك، وأن

 
 
 :ردي المسيحي

 
قد مات، بينما ال يؤمن غالبية المسلمين اآلخرين بأن يسوع قد ) عيسى(المجتمع األحمدي في كامل أنحاء العالم بأن يسوع يؤمن 

 :من سورة النساء خاطئة 157وهذا االختالف في الرأي دليل على أن اآلية . مات
 

 من سورة النساء 157اآلية 
ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكن ُشبِّهَ لَهُْم َوإِ َوقَْولِِهْم  نَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوْا إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل هللاَّ

ْنهُ َما لَهُم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ يَقِينًا  فِيِه لَفِي َشكٍّ مِّ
 

وال يستطيع مجتمع األحمدية والمسلمين اآلخرين االتفاق على ما حدث أثناء الصلب، فمجتمع األحمدية يقول أن يسوع قد دفن، 
من  157اآلية وهذا االختالف في الرأي دليل على أن . بينما باقي العالم اإلسالمي يقول أن يسوع لم يدفن بل رفع إلى السماء

 .خاطئة سورة النساء
 

 تحياتي،
آرون
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رحلة من الحقائق إلى الخيال؟: المسيحية  
 

 5-4: 24متى 
 !الَ يَُضلِّْلُكْم أََحدٌ ! اْنتَبِهُوا«: فَأََجاَب يَُسوعُ  4
 .بِاْسِمي قَائِلِيَن إِنِّي أَنَا هَُو اْلَمِسيُح، فَيَُضلِّلُوَن َكثِيِرينَ فَإِنَّ َكثِيِريَن َسيَأْتُوَن  5

 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من أحد أتباع ميرزا غالم أحمد
 

المسمى ) رضي هللا عنه(كتاب حضرة ميرزا طاهر أحمد ... أردت أن أستعلم ما إذا كنت قد قرأت 
 ".المسيحية، رحلة من الحقائق إلى الخيال"

 
 هما صغيري الحجمو www.alislam.orgيمكن العثور على كال الكتابين في قسم المكتبة بموقع 

أريد أن أطلب منك قراءة هذين الكتابين حيث أنهما يظهران . ويمكن فهمهما وإنهائهما في يوم أو اثنين
ا المحبوب عليه السالم وكذلك حقيقة أنه لم يمت على بوضوح كامل الرسالة الحقيقية وجمالها ليسوعن

الصليب، كما أنهما سيظهران التغيرات التي طرأت على المسيحية مع مرور الزمن، خاصة عبر الفلسفة 
 .البولسية

 
 

 :ردي المسيحي
 

إال أن يتوصل إلى نتيجة أن خيال، ال يسع المرء بعد قراءة كتاب ميرزا طاهر أحمد المسمى المسيحية، رحلة من الحقائق إلى ال
 :يدعي ميرزا طاهر أحمد أن. ما كتبه هذا الخليفة لميرزا غالم أحمد خيال

 
مرة أخرى وحسبما ذكر في الكتاب المقدس، عندما طعن جنبه تدفق الدم والماء، لكن عندما جاءوا إلى يسوع 

بطعن جنب يسوع بحربة جالبا سيل مفاجئ ووجدوه ميتا بالفعل، لم يكسروا رجليه، وبدال من ذلك قام أحد الجنود 
 )34، 33: 19يوحنا . (من الدم والماء

 
الذي يجعل الدم يتدفق أو يسيل يكون إذا كان قد مات وتوقف قلبه عن الخفقان، فإن مثل هذا النزيف النشط 

 .مستحيال، فعلى األكثر يمكن للدم والبالزما المتجلطة أن تسيل ببطء
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/chapte

r_4.html 
 

الطبي مجلة االتحاد  ها هو تفسير طبي لسيالن الدم والماء من. طبيا" مستحيال"هذا اإلقرار غير صحيح، فاألمر ليس 
 :، أحد أعرق المجالت الطبية في العالماألمريكي

 
يصف إنجيل يوحنا طعن جنب يسوع ويركز على التدفق المفاجئ للدم والماء، وقد فسر بعض المؤلفين تدفق 

التي استخدمها ) pleura(الماء على أنه استسقاء أو بول من ثقب باطني في المثانة، ولكن الكلمة اليونانية 
 .بوضوح إلى المعني الحرفي وكثيرا ما تشير إلى الضلوعيوحنا تشير 

 
 .لذلك يبدو محتمال أن الجرح كان في الزور وبعيدا جدا عن منتصف البطن

http://www.alislam.org/�
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 المسيحية، رحلة من الحقائق إلى الخيال؟

 

ورغم أن الجانب الذي حدث فيه الطعن لم يحدده يوحنا، فإنه تم 
الجانب األيمن، ويدعم هذه التقاليد حقيقة أن  أنه تصويره تقليديا على

 األيمن أو البطين م يحتمل حدوثه أكثر من ثقب األذينتدفق كبير للد
المتضخم رفيع الجدار، وليس من األذين األيسر المنكمش غليظ 

وعلى الرغم من كون جانب الجرح لن يتم التأكد منه بصورة . الجدار
 .أكيدة أبدا، فإن اليمين يبدو أكثر احتماال من اليسار

من صعوبة شرح تدفق وبعض التشكك في قبول وصف يوحنا قد نبع 
كال من الدم والماء بدقة طبية، وجانب من هذه الصعوبة قد بني على افتراض أن الدم ظهر أوال وتاله الماء، 

ولذلك . ولكن في اليونانية القديمة ترتيب الكلمات عادة ما يشير إلى األهمية وليس بالضرورة الترتيب الزمني
 .ة الدم وليس ظهوره قبل الماءيبدو محتمال أن يوحنا كان يؤكد على أهمي

سائل جنبي وتأموري، وكان ليتبعه تدفق الدم ويكون مقداره أقل من ولذلك فإن الماء يمكن أن يكون قد تمثل في 
نقص حجم الدم وفشل القلب الحاد الوشيك، فإنه من المحتمل أن االنبجاسات الجنبية  ظلوربما يكون في . الدم

أما الدم على العكس من ذلك فقد يكون قادم . تكون أضافت إلى مقدار الماء الظاهروالتأمورية قد تطورت وقد 
 .من البطين األيمن أو األذين األيمن أو ربما من تدمي التأمور

 :االستشهاد
هوسمر، . ؛ فلويد إ ماجسيتير في العلوم الدينية غابيل،. إدواردز، دكتوراة في الطب ؛ويزلي ج. ويليام د

مارس  21؛ مجلة االتحاد الطبي األمريكي "عن الموت الجسدي ليسوع المسيح" ماجستير جراحة؛
 .1463، 255؛ المجلد 1986

 
 :ونفس هذه المجلة الطبية المشتركة تختم قائلة

 
إلى أن يسوع كان قد مات قبل أن يتم إحداث هذا الجرح في من الواضح أن ثقل األدلة التاريخية والطبية يشير 

 بل ضلوعه اليمنى قد ثقبت ليس فقط الرئة اليمنى لتقليدية أن الحربة التي غرست فيجنبه ويدعم وجهة النظر ا
كذلك التأمور والقلب وبالتالي أكدت على موته، وبناء على ذلك فإن التفسيرات المبنية على افتراض أن يسوع 

 ).ذكر مسبقا(مت على الصليب تبدو وكأنها على خالف مع المعرفة الطبية الحديثة لم ي
 
 هل يمكنك تقديم أدلة طبية أفضل لنظرية الغيبوبة من مجلة طبية مشتركة وليس من مجرد أطباء معزولين؟
 

 تحياتي،
 آرون
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انميرزا غالم أحمد ويون  
 

 6: 12متى 
 !هَا هُنَا أَْعظَُم ِمَن اْلهَْيَكلِ : َولِكنِّي أَقُوُل لَُكمْ  6
 

 42-38: 12متى 
يِسيِّيَن، قَائِلِينَ  38  »!تُْجِريهَايَاُمَعلُِّم، نَْرَغُب فِي أَْن نَُشاِهَد آيَةً «: ِعْنَدئٍِذ أََجابَهُ بَْعُض اْلَكتَبَِة َواْلفَرِّ
يٌر َخائٌِن يَْطلُُب آيَةً؛ َولَْن يُْعطَى آيَةً إِالَّ آيَةَ يُونَاَن النَّبِيِّ «: فَأََجابَهُمْ  39  .ِجيٌل ِشرِّ
األَْرِض  فِ فََكَما بَقَِي يُونَاُن فِي َجْوِف اْلُحوِت ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َوثَالََث لَيَاٍل، هََكَذا َسيَْبقَى اْبُن اِإلْنَساِن فِي َجوْ  40

 .ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َوثَالََث لَيَالٍ 
ا أَْنَذَرهُْم يُو 41 ْينُونَِة َمَع هََذا اْلِجيِل َويَِدينُونَهُ؛ ألَنَّهُْم تَابُوا لَمَّ َوهَا هُنَا أَْعظَُم ِمْن . نَانُ َسيَقُِف أَْهُل نِينََوى يَْوَم الدَّ

 !يُونَانَ 
ْينُونَِة َمَع هََذا اْلِجيِل َوتَِدينُهُ، ألَنَّهَا َجاَءْت ِمْن أَْقَصى األَْرِض لِتَْسَمَع ِحْكَمةَ َوَستَقُوُم َملَِكةُ اْلَجنُوِب يَ  42 ْوَم الدَّ

 11F12 !َوهَا هُنَا أَْعظَُم ِمْن ُسلَْيَمانَ . ُسلَْيَمانَ 
 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من أحد أتباع ميرزا غالم أحمد
 

يسوع في "المسمى ) رضي هللا عنه(حضرة ميرزا غالم أحمد  كتابأردت أن أستعلم ما إذا كنت قد قرأت  
المسيحية، رحلة من الحقائق إلى "المسمى ) رضي هللا عنه(حضرة ميرزا طاهر أحمد وكتاب  "الهند

 ".الخيال
 

 هما صغيري الحجمو www.alislam.orgيمكن العثور على كال الكتابين في قسم المكتبة بموقع 
أريد أن أطلب منك قراءة هذين الكتابين حيث أنهما يظهران . ويمكن فهمهما وإنهائهما في يوم أو اثنين

بوضوح كامل الرسالة الحقيقية وجمالها ليسوعنا المحبوب عليه السالم وكذلك حقيقة أنه لم يمت على 
يحية مع مرور الزمن، خاصة عبر الفلسفة الصليب، كما أنهما سيظهران التغيرات التي طرأت على المس

 .البولسية
 
 

 :ردي المسيحي
 

 :كتب ميرزا غالم أحمد
 

                                                 
أَْعظَُم ِمْن "يسوع ". هَا هُنَا أَْعظَُم ِمَن اْلهَْيَكلِ "، حيث يقول عن نفسه 6: 12المعبد مشار إليه في متى ب ربط يسوع نفسه  12

" أَْعظَُم ِمْن ُسلَْيَمانَ "يسوع ). 41-39: 12متى (لثالثة أيام ثم يقوم  بالفعلكرسول وسيكون إنقاذه أعظم ألنه سيموت " يُونَانَ 
وجود هللا أظهر فيه من المعبد، وعليه "ويسوع كذلك أعظم من المعبد اآلن ألن ). 42: 12متى (ألنه ملك أعظم وأكثر حكمة 
وقد يكون في ذلك ترديد (بل وبطريقة أعظم مما سبق في المعبد ) 12: 1950كول ." (‘الشيكيناه‘وليس على المعبد يعتمد مجد 

ابِقِ َويَُكوُن َمْجُد هََذا اْلهَْيَكِل األَِخيِر أَْعظََم ِمْن َمْجِد اْلهَْيَكِل ال" 9: 2لصدى النبوءة في حجاي  ولذا فإن يسوع ليس فقط "). سَّ
ن المعبد هو المكان الوحيد على األرض حيث يظهر عالمعبد ألنه يدعي دور نظام التضحية، لكنه كذلك اآلن بديال مرتبط ب

جي بيل، روج" (ظهوره في أي بناء مادي لمعبديظهر هللا وجوده المجيد في يسوع بطريقة أكثر ظهورا من . وجود هللا الكاشف
 ).178، صفحة المعبد ومهمة الكنيسة

http://www.alislam.org/�


 ميرزا غالم أحمد ويونان

 

 

أنه كما بقي يونان ثالثة أيام وثالثة ليال في بطن الحوت، فإن ابن اإلنسان ) 40، اآلية 12الفصل (يقول متى 
يمت في بطن الحوت، فإن أقصى  ومن الواضح اآلن أن يونان لم. سيبقى ثالثة أيام وثالثة ليال في بطن األرض

وتشهد كتب هللا المقدسة أن يونان بقي حيا بقدرة هللا في . ما قد يكون حدث أنه كان في غيبوبة أو نوبة إغماء
في بطن قد مات ) عليه السالم(ولذلك إن كان يسوع . جوف الحوت وخرج حيا، وأن أهله قد قبلوه في النهاية

جل ميت ورجل كان حيا، وكيف يتم مقارنة رجل حي بآخر ميت؟ لذا فالحقيقة فما هو وجه الشبه بين ر" الحوت"
هي أنه كما كان يسوع نبيا حقا وكما أنه عرف أن هللا الذي يحبه سينجيه من موت لعين فإنه أدلى بنبوءة على 

بة اللعينة، بل هيئة مثل أظهره هللا له، وفيه ألمح إلى أنه لن يموت على الصليب، ولن يتخلى عن الروح على الخش
وقد ألمح كذلك في المثل الذي أعطاه أنه سوف . على العكس فإنه مثل الرسول يونان سيمر فقط بحالة غيبوبة

 .سيتم تمجيدهيخرج من بطن األرض وعندها سينضم للناس، وأنه مثل يونان 
)india/ch1.html-in-http://www.alislam.org/library/books/jesus( 

 
 .حلة من الحقائق إلى الخيالالمسيحية، ر في كتابه 12ويذكر كذلك ميرزا طاهر أحمد، خليفة ميرزا غالم أحمد، متى 

 
والحجة هي أن يونان لم يمت في بطن الحوت ولذلك فإن يسوع لم يمت على الصليب، وهذا ببساطة خطأ وينافي تعاليم يسوع 

 :ولتالحظ بعناية أن يسوع قال أنه أعظم من يونان. في مواضع أخرى
 

 41-39: 12متى 
يٌر َخائٌِن «: فَأََجابَهُمْ  39  .يَْطلُُب آيَةً؛ َولَْن يُْعطَى آيَةً إِالَّ آيَةَ يُونَاَن النَّبِيِّ ِجيٌل ِشرِّ
ِف األَْرِض ثَالَثَةَ أَيَّاٍم فََكَما بَقَِي يُونَاُن فِي َجْوِف اْلُحوِت ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َوثَالََث لَيَاٍل، هََكَذا َسيَْبقَى اْبُن اِإلْنَساِن فِي َجوْ  40

 .َوثَالََث لَيَالٍ 
ا أَْنَذَرهُْم يُو 41 ْينُونَِة َمَع هََذا اْلِجيِل َويَِدينُونَهُ؛ ألَنَّهُْم تَابُوا لَمَّ َوهَا هُنَا أَْعظَُم ِمْن . نَانُ َسيَقُِف أَْهُل نِينََوى يَْوَم الدَّ

 !يُونَانَ 
 

ر بأي حال من األحوال ما وبقوله أنه أعظم من يونان فإن يسوع ال ينك .يسوع أعظم من يونان ألنه مات ثم عاد إلى الحياة
 :علمه بكل وضوح في مواضع أخرى فيما يتعلق بموته

 
 21: 16متى 
يُوِخ َوُرَؤَساِء ِمْن َذلَِك اْلَوْقِت، بََدأَ يَُسوُع يُْعلُِن لِتَالَِميِذِه أَنَّهُ الَبُدَّ أَْن يَْمِضَي إِلَى أُوُرَشلِيَم، َويَتَأَلَّمَ  21  َعلَى أَْيِدي الشُّ
 .نَِة َواْلَكتَبَِة، َويُْقتََل، َوفِي اْليَْوِم الثَّالِِث يُقَامُ اْلَكهَ 

 
 19-17: 20متى 
 :َوفِيَما َكاَن يَُسوُع َصاِعداً إِلَى أُوُرَشلِيَم، اْنفََرَد بِالتَّالَِميِذ االْثنَْي َعَشَر فِي الطَِّريِق، َوقَاَل لَهُمْ  17
، َحْيُث يَُسلَُّم اْبُن اِإلْنَساِن إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة، َواْلَكتَبَِة، فَيَْحُكُموَن َعلَْيِه هَا نَْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشلِيمَ « 18

 بِاْلَمْوِت،
 .»ومُ َولِكنَّهُ فِي اْليَْوِم الثَّالِِث يَقُ . َويَُسلُِّمونَهُ إِلَى أَْيِدي األَُمِم، فَيَْسَخُروَن ِمْنهُ َويَْجلُِدونَهُ َويَْصلِبُونَهُ  19

 
 2-1: 26متى 

ا أَْنهَى يَُسوُع هَِذِه األَْقَواَل ُكلَّهَا، قَاَل لِتَالَِميِذهِ  1  :َولَمَّ
 .»فََسْوَف يَُسلَُّم اْبُن اِإلْنَساِن لِيُْصلَبَ . أَْنتُْم تَْعِرفُوَن أَنَّهُ بَْعَد يَْوَمْيِن يَأْتِي اْلفِْصحُ « 2
 

 12-6: 26متى 
 بَْيِت َعْنيَا ِعْنَد ِسْمَعاَن األَْبَرِص، َوإِْذ َكاَن يَُسوُع فِي 6
 .َجاَءْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ تَْحِمُل قَاُروَرةَ ِعْطٍر َغالِي الثََّمِن، َوَسَكبَْتهُ َعلَى َرْأِسِه َوهَُو ُمتَِّكىءٌ  7
ا َرأَْوا َذلَِك، َوقَالُوا 8  لَِماَذا هََذا التَّْبِذيُر؟«: فَاْستَاَء التَّالَِميُذ لَمَّ
 »فَقَْد َكاَن يُْمِكُن أَْن يُبَاَع هََذا اْلِعْطُر بَِماٍل َكثِيٍر، َويُْوهََب الثََّمُن لِْلفُقََراِء؟ 9

 .لَِماَذا تَُضايِقُوَن هَِذِه اْلَمْرأَةَ؟ إِنَّهَا َعِملَْت بِي َعَمالً َحَسناً «: َوإِْذ َعلَِم يَُسوُع بِذلَِك، قَاَل لَهُمْ  10
ا أَنَا فَلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم فِي ُكلِّ ِحينٍ فَإِنَّ  11  .اْلفُقََراَء ِعْنَدُكْم فِي ُكلِّ ِحيٍن؛ أَمَّ

http://www.alislam.org/library/books/jesus-in-india/ch1.html�
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 ميرزا غالم أحمد ويونان

 

 

 .فَإِنَّهَا إِْذ َسَكبَِت اْلِعْطَر َعلَى ِجْسِمي، فَقَْد فََعلَْت َذلَِك إِْعَداداً لَِدْفنِي 12
 

يونان، أما  ثلين، فعلى سبيل المثال لم يقم رئيس الكهنة بإدانةويوجد أوجه شبه بين يسوع ويونان، لكن يجب تذكر أنهما ليسا متما
لم يرد يونان و ،كاد يونان أن يموت بسبب عصيانه ألمر هللا، أما يسوع فلم يعص وصايا هللا أبداو يسوع فقد حدث له ذلك،

 .أعدائه أصدقاءالذهاب إلى نينوى بسبب خشيته من عدم إيمان أهلها، أما يسوع فقد ذهب إلى الصليب ليجعل من 
 

وهذا  ،)أتذكر سرير بروكروستس؟(جيل متى وال يمكن اعتبار الطريقة المثلى للتفسير أن تقرأ افتراضاتك عن الصلب في إن
وليس من الصحيح كذلك تجاهل السياق األعم لمتى والذي ." صناعة الحقائق من نظرية"يعتبر مغالطة منطقية تسمى أحيانا 

 ."التعلل الخاص"ع مجاال للشك، وهذا يعتبر كذلك مغالطة منطقية تسمى ينافي افتراضك بما ال يد
 

م أن ما سيحدث له سيكون أعظم مما حدث ليونان، فقد قهر يسوع الموت ولم يفعل لِّ عَ وبقوله أنه كان أعظم من يونان فإن يسوع يُ 
 !ذلك أحد قط

 
يوما  40"نان دعيا إلى رسالة التوبة، فنينوى قال ويوجد أمر آخر يجب أن نضعه نصب أعيننا، وهو أن كال من يسوع ويو

وقد تابت نينوى بدعوة يونان ولذلك لم تدمر، أما أورشليم فلم . ودعا يسوع اليهود كذلك إلى رسالة التوبة" وسوف تدمر نينوى
بوا فقد وقع حكم وألن اليهود لم يتو). عاما من صلب المسيح 40بعد ما يقرب من (ميالديا  70تتب بدعوة يسوع ودمرت عام 

 .يونان على اليهود
 

أعظم مما حدث ليونان، فإن يسوع سيصلب على يد اليهود أن ما سيحدث له سيكون يَُعلِّم ولتلخيص ما سبق نقول أن يسوع كان 
وقد جرى حكم يسوع على . الكفرة، وسوف يقوم مرة أخرى من الموت وإلثبات ملكوته سيحكم على أورشليم بسبب كفرها

 .كما قال بالضبط عاما من صلبه 40بعد ما يقرب من  أورشليم
 

وهذه العالمات العظيمة والدائمة التي أعطاها يسوع لليهود عن يومه هي كذلك عالمات لنا اليوم، فإن يسوع قد قهر الموت ولم 
 :صنا، فقد قال يسوعإن قبره فارغ، وألن يسوع قد أحياه هللا بعد موته فإن بإمكاننا الوثوق في خال! يفعل ذلك أحد أبدا

 
 24: 5يوحنا 

ِديَّةُ، َوالَ يَُحاَكُم فِي اْليَْوِم اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَ 
 .يَاةِ األَِخيِر، ألَنَّهُ قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلحَ 

 
 تحياتي،

آرون



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
 

 

 
75 

 

 

 استخدام التوابل في دفن يسوع
 

 14-12: 16أخبار األيام الثاني 
نَِة التَّاِسَعِة َوالثَّالَثِيَن ِمْن ُمْلِكِه، أََصابَهُ  12 ، بَْل لََجأَ فِي السَّ بِّ َمَرٌض َشِديٌد فِي ِرْجلَْيِه، َوَمَع َذلَِك لَْم يَْستَِغْث بِالرَّ

 .إِلَى األَِطبَّاءِ 
نَِة اْلَحاِديَِة َواألَْربَِعيَن لُِمْلِكهِ  13  .ثُمَّ َماَت آَسا فِي السَّ
َوأَْرقَُدوهُ َعلَى َسِريِرِه تَْغُمُرهُ األَْطيَاُب َوُمْختَلَُف أَْصنَاِف فََدفَنُوهُ فِي قَْبٍر َحفََرهُ لِنَْفِسِه فِي َمِدينَِة َداُوَد،  14

 .اْلُعطُوِر، أَعدَّهَا لَهُ َعطَّاُروَن َمهََرةٌ، َوأَْشَعلُوا لَهُ َحِريقَةً َكبِيَرةً تَْكِريماً لَهُ 
 

 
 :رسائل بريد إلكتروني من أتباع ميرزا غالم أحمد

 
لماذا تم تكفين يسوع في المقام األول؟ الكفن يوحي بأن من قاموا بتكفينه : السؤال الذي يجب البدء به هو 

 .كانوا متأكدين من أن يسوع لم يمت على الصليب
 
يسوع : هل مات يسوع على الصليب أم سقط في مجرد غيبوبة؟ من يجب أن نصدق"باإلشارة إلى مقالك   

الصفحات ذات الصلة وعنوان الموقع  فأنا أرسل لك بعض" أم حضرة ميرزا غالم أحمد القادياني؟
http://www.alislam.org/ .شكرا. أعتقد أنه سيكون مفيدا لمجابة على األسئلة الموجودة في مقالك. 

 
 

 :ردي المسيحي
 

 :ادعاء خيالي آخر من ادعاءات ميرزا غالم أحمد فيما يلي مشاهدةيمكن 
 

تم فورا نقله إلى موضع طبقا لرواية الكتاب المقدس فإنه بعد تسليم الجسم إلى يوسف الرامي . وها هو دليل آخر
 .دفن سري، وهو قبر به متسع ليس فقط ليسوع بل كذلك الثنين من خدامه للجلوس واالعتناء به

 
ا َمْريَُم فَظَلَّ  .ثُمَّ َرَجَع التِّْلِميَذاِن إِلَى بَْيتِِهَما َوفِيَما ِهَي تَْبِكي، . ْت َواقِفَةً فِي اْلَخاِرِج تَْبِكي ِعْنَد اْلقَْبرِ أَمَّ

فََرأَْت َمالََكْيِن بِثِيَاٍب بِيٍض، َجالَِسْيِن َحْيُث َكاَن ُجْثَماُن يَُسوَع َمْوُضوعاً، َواِحداً  .اْنَحنَْت إِلَى اْلقَْبرِ 
ْأِس َواآلَخَر ِعْنَد اْلقََدَمْينِ   )12-10: 20يوحنا ( .ِعْنَد الرَّ

 
وليس هذا كل شيء، بل يخبرنا العهد الجديد أن مرهما كان معدا سلفا تم وضعه على جروح يسوع، وأن هذا 

. يسوع احتوى على مكونات لها خصائص شفاء الجروح والحد من اآلالم وما إلى ذلك تالميذالمرهم الذي أعده 
تحضير مرهما؟ الوصفة التي استخدمت مذكورة في الكثير ا لعنصرا نادر 12لماذا كل هذا العناء والجهد لجمع 

طالع الملحق لقائمة بمثل (الذي وضعه ابن سينا والقانون  المسمى من الكتب القديمة مثل الكتاب الطبي الشهير
أسبابا قوية  للتالميذما هي الحاجة لوضع مرهم على جسد ميت؟ إن هذا يكون له معنى فقط إن كان ). هذه الكتب

المسيحية، رحلة من الحقائق إلى . (عوهم لميمان بأن يسوع سيتم نقله حيا من الصليب وليس ميتاتد
 )الخيال

 
تخدام التوابل كان يستخدم في دفن األشخاص ذوي المقام واستخدام التوابل يعتبر بالفعل دليال على أن يسوع كان ميتا ألن اس

 :الرفيع
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لتوابل في دفن يسوعاستخدام ا  

 

 

). 199. 17تاريخ اليهود يوسيفوس (شارك خمسمائة خادم يحملون التوابل في مراسم دفن هيرودس األكبر "
رطال من التوابل في جنازة جماالئيل الحكيم  80وفي العقد الخامس من القرن األول قام أونكيلوس بحرق حوالي 

كارسون، اإلنجيل طبقا ليوحنا صفحة . أ. د)." (12: 16؛ كذلك أخبار األيام الثاني 584. 2راك وبيلرباك ست(
629.( 

 
 ).14: 16أخبار األيام الثاني (وعندما دفن الملك اليهودي آسا في العهد القديم نعلم كذلك أنه قد دفن بكافة أنواع التوابل 

 
 .ء عيناه عن الحق والتاريخ والعلم ووحي هللاولرفض صلب وموت يسوع يجب أن يغمض المر

 
والخالصة هي أن يسوع مات على الصليب وليس في الهند، وقد تم إثبات ذلك بأدلة من الكتاب المقدس ومن التاريخ ومن 

وقد حذر يسوع من أمثال ميرزا . تقارير طبية مشتركة، ولهذا فالقرآن ليس صحيحا وميرزا غالم أحمد رسول ومسيح مزيف
 :غالم أحمد

 
 !الَ يَُضلِّْلُكْم أََحدٌ ! اْنتَبِهُوا«: فَأََجاَب يَُسوعُ  4
 )5-4: 24متى ( .فَإِنَّ َكثِيِريَن َسيَأْتُوَن بِاْسِمي قَائِلِيَن إِنِّي أَنَا هَُو اْلَمِسيُح، فَيَُضلِّلُوَن َكثِيِرينَ  5
 

قُواهَا إِنَّ : فَإِْن قَاَل لَُكْم أََحٌد ِعْنَدئِذٍ  23  !اْلَمِسيَح هُنَا، أَْو هُنَاَك، فَالَ تَُصدِّ
ُموَن آيَاٍت َعِظيَمةً َوأََعاِجيَب، لِيَُضلِّلُ  24 اٍل، َويُقَدِّ اٍل َونَبِيٍّ َدجَّ وا َحتَّى اْلُمْختَاِريَن، فََسْوَف يَْبُرُز أَْكثَُر ِمْن َمِسيٍح َدجَّ

 .لَِو اْستَطَاُعوا
 .ْم بِاألَْمِر قَْبَل ُحُدوثِهِ هَا أَنَا قَْد أَْخبَْرتُكُ  25
يَّةِ : فَإَِذا قَاَل لَُكُم النَّاسُ  26 اِخلِيَّةِ : فَالَ تَْخُرُجوا إِلَْيهَا؛ أَوْ ! هَا هَُو الَْمِسيُح فِي اْلبَرِّ قُوا! هَا هَُو فِي اْلُغَرِف الدَّ  .فَالَ تَُصدِّ

 )26-23: 24متى (
 

على قراءة إنجيل ء خالصا أن تضعوا هذه األمور في اعتباركم وأحثكم كذلك لك مفيدا، وأرجو رجاوأتمنى وأدعو أن يكون ذ
َستَُموتُوَن فِي َخطَايَاُكْم، : لِذلَِك قُْلُت لَُكمْ : "قال يسوع. للخالص يحية لكونها الحق والطريق الوحيدالعتناق المس متى، كما أدعوكم

آمنوا بيسوع وتعمدوا لغفران خطاياكم وعندها يمكنكم ). 24: 8يوحنا " (ُموتُوَن فِي َخطَايَاُكمْ ألَنَُّكْم إَِذا لَْم تُْؤِمنُوا بِأَنِّي أَنَا هَُو، تَ 
التيقن من أنكم سترثون الحياة األبدية، وهذا اليقين ينبع مما فعله هللا في العالم الحقيقي فيما يخص موت يسوع على الصليب 

 .ودفنه وبعثه ورفعه إلى السماء
 

 تحياتي،
آرون



 هللا لماذا القرآن ليس كالم 
 

 

 
77 

 

 

 أليس ليسوع الحق في ادعاء األلوهية؟
 

 
 خــلــفــيــة

 
: بشكل جميل في تعليم وستمينستر المسيحي المختصرم الكتابات المقدسة أن يسوع إله حق وبشر حق، وهذه الحقيقة ملخصة لِّ عَ تُ 
لكونه ابن  )4: 4، غالطية 14: 1يوحنا (لصفوة التي اختارها هللا هو سيدنا يسوع المسيح الذي أصبح بشرا المخلص الوحيد ل"

 ."هللا األبدي، والذي كان وما زال إلها وبشرا بطبيعتين متمايزتين وشخص واحد إلى األبد
 

 .ن بشرية يسوع لكنهم ينكرون ألوهيته، وهذا مختصر لكيفية تناول الكتاب المقدس ألوهية يسوعويقبل المسلمو
 

 :أدعى يسوع األلوهية
 

 :أكد يسوع مجده وقوته اإللهية أمام رئيس الكهنة وحكماء إسرائيل وهو ما أدى إلى الحكم عليه بالموت بتهمة التجديف
 

 64: 26متى 
َماءِ ُمْنُذ اآلَن َسْوَف تَرَ  ...  "!ْوَن اْبَن اِإلْنَساِن َجالِساً َعْن يَِميِن اْلقُْدَرِة ثُمَّ آتِياً َعلَى ُسُحِب السَّ

 
 :وربط يسوع بينه وبين يهوه

 
 14: 3الخروج 

ائِمُ (» أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَهْ «: فَأََجابَهُ هللاُ  ، )أَنَا اْلَكائِنُ (أَْهيَْه «: لِبَنِي إِْسَرائِيلَ هََكَذا تَقُوُل «: َوأََضافَ ). َوَمْعنَاهُ أَنَا اْلَكائُِن الدَّ
 .»هَُو الَِّذي أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ 

 
 58: 8يوحنا 
 .»إِنَّنِي َكائٌِن ِمْن قَْبِل أَْن يَُكوَن إِْبَراِهيمُ : اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ : أََجابَهُمْ 

 
 30: 10يوحنا 

 »!أَنَا َواآلُب َواِحدٌ 
 

 :صفات الكمال اإللهية إلى يسوعوقد نسبت 
 

 )21: 3فيلبي (يسوع قادر 
 )23: 2رؤيا ال(يسوع عليم 

 )20: 28متى (يسوع في كل مكان 
 

 :وقد نسبت أعمال إلهية إلى يسوع
 

 )3: 1يوحنا (يسوع خالق 
 )3: 1العبرانيين (يرعى يسوع المخلوقات 

 )54، 44، 40: 6يوحنا (أحيا يسوع الموتى 
 )10-1: 2مرقس (ايا يغفر يسوع الخط



يسوع ألوهية  

 

 

 )21: 1متى (ينقذ يسوع المذنبين 
 )10: 5كورنثوس  2(يسوع سوف يحكم على العالم 

 
 :يتلقى يسوع العبادة

 
 28-26: 20يوحنا 

ُسوُع َواألَْبَواُب ُمَغلَّقَةٌ، َوَوقََف فِي َوبَْعَد ثََمانِيَِة أَيَّاٍم، إِْذ َكاَن تَالَِميُذهُ ُمْجتَِمِعيَن ثَانِيَةً َداِخَل اْلبَْيِت َوتُوَما َمَعهُْم، َحَضَر يَ 
 »!َسالٌَم لَُكمْ «: اْلَوَسِط َوقَالَ 
، َوهَاِت يََدَك َوَضْعهَا فِي َجْنبِي«: ثُمَّ قَاَل لِتُوَما َوالَ تَُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن بَْل ُكْن . هَاِت إِْصبََعَك إِلى هُنَا، َواْنظُْر يََديَّ

 »!َمْؤِمناً 
 .»َربِّي َوإِلَِهي«: تُوَمافَهَتََف 

 
 14-11: 5الرؤيا 

يُوِخ،ثُمَّ نَظَْرُت، فََسِمْعُت تَْرتِيَل اْلَمالَيِيِن ِمَن اْلَمالَئَِكِة َوِهَي تُِحيطُ بِاْلَعْرِش َوبِاْلَكائِنَاِت اْلَحيَّةِ    َوالشُّ
ةَ َواِإلْجالَل َواْلَمْجَد ُمْستَِحقٌّ هَُو اْلَحَمُل «: َوهُْم يَْهتِفُوَن بَِصْوٍت َعالٍ  اْلَمْذبُوُح أَْن يَنَاَل الْقُْدَرةَ َواْلِغنَى َواْلِحْكَمةَ َواْلقُوَّ

 .»َواْلبََرَكةَ 
َماِء َوَعلَى األَْرِض، َوتَْحَت األَْرِض، َوَعلَى اْلبَْحِر، هَاتِفَةً َمَع ُكلِّ مَ  بََرَكةُ الْ «: ا فِيهَاثُمَّ َسِمْعُت ُكلَّ َخلِيقٍَة فِي السَّ

ْلطَةُ لِْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش َولِْلَحَمِل، إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ   .»َواِإلْجالُل َواْلَمْجُد َوالسُّ
يُوُخ َساِجِدينَ » !آِمين«: فََردَِّت اْلَكائِنَاُت اْلَحيَّةُ األَْربََعةُ   .َوَجثَا الشُّ

 
 ؛ألوهية يسوعولقراءة المزيد عن ألوهية يسوع يمكنك زيارة 

http://www.theopedia.com/Deity_of_Jesus 
 

 .وما يلي عبارة عن أخذ ورد بيني وبين مسلم أحمدي على مدونة على اإلنترنت
 
 

 :ب مسلم أحمديكت
 

 مرحبا أصدقائي،
 

يسوع أنه هللا أبدا بشكل صريح، فهذا مجرد فكر تفاؤلي من الكاثوليك والبروتستانت أنهم يجعلون منه إلها من ال شيء،  لم يدع
فعل الشيء لنفسه فقد إذا كان يسوع قد استخدم أحيانا ألفاظ هللا أو ابن هللا . وهذا بغرض الحصول على خالصهم األناني والسهل

 .ذاته وهو يقصد شخصيات يهودية فاضلة مثل األنبياء والرسل
 

 :وما يلي هو اإلثبات
 

 36-34: 10يوحنا 
ةً ثَانِيَةً، ِحَجاَرةً لِيَْرُجُموهُ  31  .فََرفََع اْليَهُوُد، َمرَّ
 »أَبِي، فَبَِسبَِب أَيِّ َعَمٍل ِمْنهَا تَْرُجُمونَنِي؟أََرْيتُُكْم أَْعَماالً َصالَِحةً َكثِيَرةً ِمْن ِعْنِد «: فَقَاَل لَهُْم يَُسوعُ  32
 »!ألَنََّك تَْجَعُل نَْفَسَك هللاَ ، َوأَْنَت إِْنَسانٌ : الَ نَْرُجُمَك بَِسبَِب أَيِّ َعَمٍل َصالٍِح، بَْل بَِسبَِب تَْجِديفِكَ «: أََجابُوهُ  33
 أَنَا قُْلُت إِنَُّكْم آلَِهةٌ؟: يَعتُِكمْ أَلَْيَس َمْكتُوباً فِي َشرِ «: فَقَاَل لَُهْم يَُسوعُ  34
ِريَعةُ تَْدُعو أُولئَِك الَِّذيَن نََزلَْت إِلَْيِهْم َكلَِمةُ هللاِ آلَِهةً َواْلِكتَاُب الَ يُْمِكُن  35  أَْن يُْنقَضَ فَإَِذا َكانَِت الشَّ
ُف، ألَنِّي قُْلتُ : اْلَعالَمِ فََهْل تَقُولُوَن لَِمْن قَدََّسهُ اآلُب َوبََعثَهُ إِلَى  36  أَنَا اْبُن هللاِ؟: أَْنَت تَُجدِّ

 
http://www.drbo.org/chapter/50010.htm 
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يسوع ألوهية  

 

 

ود الذين نزلت مخطئون باتهامه إذا كان اليهويظهر ذلك بوضوح أن ما عناه كان مجرد تشبيه أو لغة تصويرية، وقد أوضح أنهم 
 .عليهم كلمة هللا يسميهم الكتاب المقدس آلهة؛ وقد كان مثلهم

 
نفضوا ألعوبة بولس الخبيث والكنيسة ويقبلون يسوع على أنه واحد من البشر الكاملين أن ي ويجب على الكاثوليك والبروتستانت

 .هللا الرب يهوه - الذي يسمون رسل وأنبياء الخالق
 

 .ردا في القرآنأحب يسوع ومريم كما و
 

 شكرا
 
 

 :ردي المسيحي
 

 إذا لم يدعي يسوع األلوهية أبدا فما هي التهمة التي وجده اليهود مذنبا بسببها ومستحقا لعقوبة الموت صلبا؟
 
 

 :رد صديقي األحمدي
 

 مرحبا صديقي
إلثبات أنه رجل ملعون أراد اليهود قتل يسوع الدعائه أنه رسول، وقد اعتبروه رسوال مزيفا وبسبب ذلك شنقوا يسوع 

 .كذلك
 وفي العهد القديم

: فَتََحقَّقَْت تِْلَك اآليَةُ أَِو األُْعُجوبَةُ الَّتِي تَنَبَّأَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ  .إَِذا ظَهََر بَْينَُكْم نَبِيٌّ أَْو َصاِحُب أَْحالٍَم، َوتَنَبَّأَ بُِوقُوِع آيٍَة أَْو أُْعُجوبَةٍ "
بَّ إِلَهَُكْم  .آلِهٍَة أُْخَرى لَْم تَْعِرفُوهَا َونَْعبُْدهَا هَلُمَّ نَْذهَْب َوَراءَ  فَالَ تُْصُغوا إِلَى َكالَِم َذلَِك النَّبِيِّ أَْو َصاِحِب األَْحالَِم، ألَنَّ الرَّ

بُُكْم لِيََرى إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّونَهُ ِمْن ُكلِّ قُلُوبُِكْم َوِمْن ُكلِّ أَْنفُِسُكْم، بَّ إِلَهَُكْم َواتَّقُوهُ، َوأَِطيُعوا َوَصايَاهُ َواْسَمُعوا فَاْتبَ  يَُجرِّ ُعوا الرَّ
ُكوا بِهِ  بِّ إِلَِهُكُم الَِّذي .َصْوتَهُ، َواْعبُُدوهُ َوتََمسَّ ا َذلَِك النَّبِيُّ أَِو اْلَحالُِم فَإِنَّهُ يُْقتَُل، ألَنَّهُ نَطََق بِاْلبُْهتَاِن ِضدَّ الرَّ ِمْن ِديَاِر أَْخَرَجُكْم  أَمَّ

-1: 13التثنية " (.وَن الشَّرَّ ِمْن بَْينُِكمْ ِمْصَر، َوفََداُكْم ِمْن نِيِر اْلُعبُوِديَِّة، لِيُِضلَُّكْم َعِن الطَِّريِق الَّتِي أََمَرُكْم بُِسلُوِكهَا، فَتَْستَأِْصلُ 
5.( 

 ).5-1: 13التثنية حسب (وعقوبة النبوة المزيفة بناء على سياق الكتاب المقدس هي اإلعدام 
ا النَّبِيُّ الَِّذي يَتََجبَُّر فَيَْنِطُق بِاْسِمي بَِما لَْم آُمْرهُ أَْن يَتََكلََّم بِِه، أَْو يَتَنَبَّأُ بِاسمِ "  ".آلِهٍَة أُْخَرى، فَإِنَّهُ َحْتماً يَُموتُ  َوأَمَّ

 :21التثنية 
 َداُم، َونُفَِّذ فِيِه اْلقََضاُء َوَعلَّقْتُُموهُ َعلَى َخَشبٍَة،إِِن اْرتََكَب إِْنَساٌن َجِريَمةً ِعقَابُهَا اِإلعْ  22
ُسوا أَْرَضُكُم الَّتِي يَهَبُهَا . فَالَ تَبِْت ُجثَّتُهُ َعلَى اْلَخَشبَِة، بَِل اْدفِنُوهُ فِي نَْفِس َذلَِك اْليَْوِم، ألَنَّ اْلُمَعلََّق َمْلُعوٌن ِمَن هللاِ  23 فَالَ تُنَجِّ

بُّ ِميَراثاً لَُكُم ال  .رَّ
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وكان يونان رسول من هللا الرب يهوه؛ وإن كان يسوع قد وعد اليهود بأن يظهر لهم عالمة على يونان واعتبرها أكبر 
يس إلها، وهذا يظهر كذلك أنه اعتبر نفسه مجرد رسول ل الرب يهوه؛ عالماته؛ فإن يسوع يمكن فقط أن يكون رسوال ول

 .وأنه لهذا السبب أنقذ هللا الرب يهوه حياة يسوع وبعد ذلك ذهب يسوع إلى الهند
 .أحب يسوع ومريم كما وردا في القرآن

 شكرا
 

 

 :ردي المسيحي
 

عظيم، فهل تعرف ما يقوله الكتاب المقدس فيما إنك تقتبس من الكتاب المقدس باعتباره مصدرا إلجابتك، وهذا شيء 
 يخص التهمة التي وجهها اليهود ليسوع؟
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 :رد صديقي األحمدي
 

 مرحبا صديقي آرون
وقد تم تسميتهم متى بما أن العهد الجديد ليس كلمة هللا وال حتى كلمة يسوع؛ فإن مؤلفيه أشخاص مجهولون 

عبارات الواردة مشروعية على هذه األناجيل؛ وأنا أؤمن فقط بالومرقس ويوحنا ولوقا، وذلك بغرض إضفاء بعد ال
 .التي ال تنافي القرآنفي العهد الجديد 

وقد علق يسوع عالمته الكبرى على يونان؛ وكان يونان مجرد رسول؛ وبتكرار نفس العالمة التي لم تجعل من 
كاثوليك والبروتستانت أن يتدبروا ذلك؛ يونان إلها كيف يمكن أن تجعل نفس العالمة من يسوع إلها؟ يجب على ال

 .وذلك إن كانوا يؤمنون بوجود مثقال ذرة من المنطق في العهد الجديد
 وبما أنك تؤمن بالعهد القديم، أرجو منك أن تقتبس الحكم الذي حصل عليه اليهود من موسى على مدعي األلوهية؟

 .وقد يجيب ذلك على سؤالك أيضا
 .في القرآنأحب يسوع ومريم كما وردا 

 شكرا
 

 

 :ردي المسيحي
 

 تحياتي
وهي : يبدو أنك تريد األمر من الناحيتين، فأنت لم تقتبس من إنجيل متى فيما يخص التهمة التي أدين يسوع بها

أعتقد أن الفالسفة . ولكنك تستعين بإنجيل متى فيما يخص يونان). مثال على ادعاء يسوع للسلطة اإللهية(التجديف 
ما تقوم به هو إعادة كتابة للعهد الجديد ". التعلل الخاص"و" صناعة حقائق من نظرية"تقوم به مغالطة يسمون ما 

 .حيث يوافق مخططكب
 

 65: 26هل لك إذا سمحت أن تشرح لي لماذا ال تؤمن بأن يسوع قد أدين بتهمة التجديف كما هو مسجل في متى 
من إنجيل متى ما هي الكتابات التي استخدمها يسوع في  ؟ هل يمكنك أن تخبرني41-49: 12ولماذا تؤمن بمتى 

 ؟)64: 26متى (رده على رئيس الكهنة 
 

اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َمْن يَْسَمُع : "موت يسوع وبعثه والقبر الخالي أخبار طبية لكل من يؤمنون، فقد قال يسوع
ُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ، َوالَ يَُحاَكُم فِي اْليَْوِم األَِخيِر، ألَنَّهُ قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي تَُكو

 ).24: 5يوحنا " (.اْلَحيَاةِ 
 

 تحياتي،
 آرون

 
 

 :ما رد به صديقي األحمدي
 

 مرحبا صديقي آرون
 :األناجيل في تدوينتي السابقةأعتقد أنني قد قمت بالفعل بتوضيح موقفي فيما يخص 

بما أن العهد الجديد ليس كلمة هللا وال حتى كلمة يسوع؛ فإن مؤلفيه أشخاص مجهولون وقد تم : "اقتباس
تسميتهم متى ومرقس ويوحنا ولوقا، وذلك بغرض إضفاء بعد المشروعية على هذه األناجيل؛ وأنا أؤمن 

 .نهاية االقتباس." ال تنافي القرآن فقط بالعبارات الواردة في العهد الجديد والتي
إذا لم يكن يسوع قد حاول كتابة أي إنجيل في يهودا؛ فكيف يمكنني أنا أن أجرؤ على كتابته؟ لقد كان 
بولس الخبيث والكنيسة البارعة من حصلوا على كتابات مجهولة المصدر وألهدافهم الخاصة وبعد 
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ال تمت هذه الكتابات الفياضة إلى يسوع بصلة، فهو لم . اجيلالتعديل والتسمية اعتباطا قدموها على أنها أن
 .يصرح بها أو يأمر أحد بنشر هذه الكتابات في غيابه عندما كان حيا ويعيش بهناء في الهند

هل لك في الرد . وقد كنت بانتظار ردك الذي تذكر فيه عقوبة من يدعون األلوهية من اليهود من موسى
 إذا سمحت؟

 .ويفتح قلبك لقبول الحق! هللا الرب يهوه – فليباركك الخالق
 .أحب يسوع ومريم كما وردا في القرآن

 شكرا
 
 

 :ردي المسيحي
 

 ).7: 19؛ انظر أيضا يوحنا 16: 24الالويين (عقوبة التجديف حسب الشريعة الموسوية هي الموت 
 

المتهاون مع الكتابات سيساعدني أن تتناول بتفصيل أكثر ما أظن أنه مغالطاتك المنطقية وتعاملك 
 .المسيحية المقدسة والتاريخ

 
 :وهذه بعض األسئلة اإلضافية التي أنتظر اإلجابة عليها

 
  ولكن تؤمن بمتى  65: 26لماذا ال تؤمن بأن يسوع قد أدين بالتجديف كما هو مسجل في متى

 ؟39-41: 12
 استخدمها يسوع في رده  هل يمكنك أن تخبرني من إنجيل متى ما هي كتابات العهد القديم التي

 ؟)64: 26متى (على رئيس الكهنة 
 

. أَنَا هَُو اْلقِيَاَمةُ َواْلَحيَاةُ : "أدعوك لحب يسوع التاريخ كما هو مسجل في الكتابات المقدسة، فقد قال يسوع
: 11يوحنا " (أَتُُؤِمنِيَن بِهََذا؟. األَبَدِ  َوَمْن َكاَن َحيّاً َوآَمَن بِي فَلَْن يَُموَت إِلَى .َمْن آَمَن بِي، َوإِْن َماَت فََسيَْحيَا

25-26.( 
 

 تحياتي،
 آرون

 
 

 :رد صديقي األحمدي
 

 مرحبا صديقي آرون
 )".16: 24الالويين (عقوبة التجديف حسب الشريعة الموسوية هي الموت " أنت تقول

 .دعنا نرى ما ذكر في اآليات التي استشهدت بها
 20-10: 24الالويين 

، َوَسطَ بَنِي إِْسَرائِيَل َوتََخاَصَم فِي َوَحَدَث  10 أَْن َخَرَج اْبُن اْمَرأٍَة إِْسرائِيلِيٍَّة، أَبُوهُ َرُجٌل ِمْصِريٌّ
 .اْلُمَخيَِّم َمَع َرُجٍل إِْسَرائِيلِيٍّ 

ِة َشلُوِميَةَ بِْنَت ِدْبِري، ِمْن ِسْبِط َدانٍ  11 بِّ َوَسبَّهُ،  فََجدََّف اْبُن اِإلْسَرائِيلِيَِّة، اْلَمْدُعوَّ َعلَى اْسِم الرَّ
 فَأَْحَضُروهُ إِلَى ُموَسى،

بُّ ُحْكَمهُ َعلَْيهِ  12 ْجِن َرْيثََما يُْصِدُر الرَّ وهُ فِي السِّ  .َوَزجُّ
بُّ لُِموَسى 13  :فَقَاَل الرَّ
اتَِم إِلَى َخاِرِج اْلُمَخيَِّم، َواْجَعْل َجِميَع الَِّذيَن َسِمُعوا تَْجدِ « 14 يفَهُ يََضُعوَن أَْيِديَهُْم َعلَى ُخِذ الشَّ

 .َرْأِسِه، َويَْرُجُمهُ ُكلُّ الشَّْعبِ 
 .ُكلُّ َمْن َشتََم إِلَهَهُ يَُعاقَُب بَِذْنبِهِ : َوقُْل لِبَنِي إِْسَرائِيلَ  15
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بِّ يُْقتَُل، إِْذ يَْرُجُمهُ الشَّْعُب َرْجماً، اْلَغِريُب َكاإلِ  16 ْسَرائِيلِيِّ يَُعاقَُب َوَمْن َجدََّف َعلَى اْسِم الرَّ
بِّ   .بِاْلقَْتِل ِعْنَد تَْجِديفِِه َعلَى اْسِم الرَّ

 .َوإَِذا قَتََل أََحٌد إِْنَساناً فَإِنَّهُ يُْقتَلُ  17
ُض َعْنهَا نَْفساً بِنَْفسٍ  18  .َوَمْن أََماَت بَِهيَمةَ َجاِرِه يَُعوِّ
 .َما أَْوقََع يُْوقَُع بِهِ  َوَمْن أَْوقََع بِقَِريبِِه َضَرراً فَبِِمْثلِ  19
 .َوَكَما أَْنَزَل بِِسَواهُ ِمْن أًَذى يُْنَزُل بِهِ . َكْسٌر بَِكْسٍر َوَعْيٌن بَِعْيٍن َوِسنٌّ بِِسنٍّ  20
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 .هاواآلن ننظر في اآليات التي ذكرت

أن  بصراحةفإن ذلك ال يذكر " يجدف باالسم ويسبه"يذكر المقطع اآلن أن الرجل الذي  .1
الرجل ادعى أنه هللا؛ بل سب هللا كما هو مكتوب هناك وهذا ال يعني ادعاء المرء لأللوهية 

 .بكل تأكيد
من لذا ال أظن أنك تمكنت من االستشهاد بأية آيات صالحة للحكم على مدعي األلوهية . 2

 .موسى
وال أظن أنه كانت هناك أية عقوبات الدعاء األلوهية إال إذا ذكرت مثل هذه اآلية؛ وذلك . 3

ألنه من الواضح أنه ادعاء مجنون من بشر؛ فهو ال يترتب عليه أية عقوبات في هذا العالم 
 .حيث أنه ال يوجد أي غموض في هذا األمر

المجنون؟ ولماذا يقوم بذلك إذا لم يكن إلها؛  كيف يمكن ليسوع أن يقوم بمثل هذا االدعاء. 4
فهو لم يمت على الصليب ومثله مثل موسى الذي هاجر من مصر إلى شبه الجزيرة العربية 
إلنقاذ حياته، فكذلك موسى أنقذ من الصليب وقد قارب على الموت وبعد ذلك عندما تعافى  

ه مثل موسى كان مجرد رسول من جراحه قام سرا بالهرب بنجاح إلى الهند؛ وهو لذلك مثل
 .من هللا

أن يسوع ادعى األلوهية صراحة؛ ) رغم كون ذلك غير صحيح تماما(إذا كنت تقول . 5
فاليهود كان عليهم اإلصرار على أن يتم رجم يسوع علنا كما هو قانون موسى؛ ولكنهم 

كن المختار فضلوا إعدامه على الصليب، وذلك إلثبات أنه كان رجال ملعونا؛ وأن يسوع لم ي
 .من هللا وحبيبه

 .أرجو منك العثور على بعض اآليات الواضحة من موسى في هذا الموضوع لدعم موقفك
 .أحب يسوع ومريم كما وردا في القرآن

 شكرا
 
 

 :ردي المسيحي
 

 مرحبا مرة أخرى،
 

ومعها مقاطع أخرى مثل (يتعلق بالتهمة التي أدين يسوع بها  13أوافقك على أن التثنية 
للمحكمة فإن يسوع كان يضلل إسرائيل بالسير ) الخاطئ(حسب الرأي ). 16: 24الالويين 

وقد كان ). 2: 13على سبيل المثال التثنية (وذلك بادعائه السلطة اإللهية " آلهة أخرى"وراء 
يسوع يقول الحق تحت القسم، ولذلك فهو لم يكن يجدف أو يضلل اآلخرين ورائه عندما ادعى 

 ).65-64: 26متى (هية فوق رئيس الكهنة والسنهدرين وإسرائيل غير المؤمنة السلطة اإلل
 

ويوجد بعض األلقاب والصفات واألعمال التي تخص هللا وحده، وقد ادعى يسوع هذه األمور 
وعلم ) 12-2: 2؛ مرقس 8-1: 9متى (لنفسه في مناسبات أخرى عندما قام بغفران الخطايا 

وأيضا إشعيا  15-14: 3مع الخروج  58: 8يوحنا " (ِل أَْن يَُكوَن إِْبَراِهيمُ إِنَّنِي َكائٌِن ِمْن قَبْ "
 ).6: 52؛ 12: 51؛ 12: 48؛ 4: 46؛ 25، 13، 10: 43؛ 4: 41
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: الجواب" كيف يمكن ليسوع أن يقوم بمثل هذا االدعاء المجنون؟: "وقد سألت السؤال التالي
العاديين، فهو يمتلك سلطة الحكم بطريقة ال ألن هذا حق وألن ليسوع سلطة ال يمتلكها البشر 

نمتلكها نحن، وعنده سلطة غفران الخطايا بطريقة ال نستطيعها أنا أو أنت، ويمتلك يسوع 
: 2قراءة مرقس ] أعد([كذلك سلطة إزالة تبعات لعنة الخطيئة بطريقة ال نستطيعها أنا أو أنت 

2-12.( 
 

 :وأنا ما زلت بانتظار ردك على ما يلي
 

 ما أظن أنه مغالطاتك المنطقية وتعاملك المتهاون  أرجوك أن تتناول بتفاصيل أكثر
 .مع الكتابات المسيحية المقدسة والتاريخ

  ولكن  65: 26لماذا ال تؤمن بأن يسوع قد أدين بالتجديف كما هو مسجل في متى
 ؟41-39: 12تؤمن بمتى 

 القديم التي استخدمها  هل يمكنك أن تخبرني من إنجيل متى ما هي كتابات العهد
 ؟)64: 26متى (يسوع في رده على رئيس الكهنة 

 
 .أدعوك لحب يسوع التاريخ، المسيح الموعود الحقيقي، كما هو مسجل في الكتابات المقدسة

 
ئِنَاِت اْلَحيَِّة ثُمَّ نَظَْرُت، فََسِمْعُت تَْرتِيَل اْلَمالَيِيِن ِمَن اْلَمالَئَِكِة َوِهَي تُِحيطُ بِاْلَعْرِش َوبِاْلَكا"

يُوِخ، ُمْستَِحقٌّ هَُو اْلَحَمُل اْلَمْذبُوُح أَْن يَنَاَل اْلقُْدَرةَ َواْلِغنَى «: َوهُْم يَْهتِفُوَن بَِصْوٍت َعالٍ  َوالشُّ
ةَ َواِإلْجالَل َواْلَمْجَد َواْلبََرَكةَ  َما .»َواْلِحْكَمةَ َواْلقُوَّ ِء َوَعلَى األَْرِض، ثُمَّ َسِمْعُت ُكلَّ َخلِيقٍَة فِي السَّ

ْلطَةُ «: َوتَْحَت األَْرِض، َوَعلَى اْلبَْحِر، هَاتِفَةً َمَع ُكلِّ َما فِيهَا اْلبََرَكةُ َواِإلْجالُل َواْلَمْجُد َوالسُّ
َوَجثَا » !آِمين«: ةُ فََردَِّت اْلَكائِنَاُت اْلَحيَّةُ األَْربَعَ  .»لِْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش َولِْلَحَمِل، إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ 

يُوُخ َساِجِدينَ   ).14-11: 5الرؤيا " (.الشُّ
 

 تحياتي،
 آرون

 
 

 :رد صديقي األحمدي
 

 مرحبا صديقي آرون
أشكرك العترافك بأن اليهود حاولوا عقاب يسوع الدعائه النبوة أو الرسالة، وليس الدعاء 

 .بأسلوب صريحيسوع أي نوع من أنواع األلوهية والذي لم يقم به يسوع أبدا 
في ذاته ) هللا الرب يهوه –كونه الخالق (لم يدع يسوع أبدا أي نوع من األلوهية الصريحة 

لم يخلق يسوع أي شمس ليصنع شمسين، ولم يخلق . ولم يظهر أبدا أي عالمة على ذلك
أقمار أخرى ليجعلهم قمرين أو أرض إضافية يمكن للناس الذهاب والعيش فيها؛ بل بقي 

لم يحدث أي تغيير مرئي أو غير مرئي في . ى ما هو عليه فيما يخص الخلقكل شيء عل
 .أو نبي مثل الكثيرين قبله لقد ادعى يسوع أنه مجرد رسول. الكون

ولذلك لم يكن بإمكان يسوع ادعاء األلوهية لنفسه، بل كان بولس هو من ادعاها ليسوع 
س كذلك بإفساد االدعاء الذي قام ، بل قام بول"المسيحيين"ليس فقط لخداع من يطلق عليهم 
قام بولس ظاهريا بترقية يسوع من نبي رسول إلى إله، . به يسوع لكونه نبي ورسول حق

وفي الحق أنه فعل ذلك بخبث بحيث حرمه من كال الصفتين، فقد جعل من يسوع نبي 
رسول مزيف بإعدامه على الصليب بغرض موته على الصليب، وبعد ذلك استقبال 

 .ف باستقبال وتنفيذ العقوبة التي قررها موسى للنبي الرسول المزيفواالعترا



يسوع ألوهية  

 

 

وحيث أن يسوع لم يمت على الصليب، بعد عالجه في القبر حيث تم وضعه من 
اإلصابات التي أصيب بها على الصليب فقد قام بالهرب بنجاح إلى الهند؛ لذا فاألساس 

 .الذي نحته بولس أللوهية يسوع لم يتشكل أبدا
لس في خداع الكاثوليك والبروتستانت حتى الوقت الذي كشف فيه محمد هذه نجح بو

عندما قام بتبرئة يسوع  من مثل هذه الخطايا بتلقيه  الخدعة التي ألصقها بولس بيسوع
 .هللا الرب يهوه –كلمة الخالق 

 .أحب يسوع ومريم كما وردا في القرآن
 شكرا

 
 .إجاباتي بعناية وال يجيب على أسئلتي، ولم يقم بنشر كل ما كتبتهبعد ذلك لم أرد ألن صديقي لم يكن يقرأ 
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 أحمد ديدات والخلط اإلسالمي
 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم
 

أحمد [للقراءة عن كيفية مناقشة هذين الموضوعين بالتفصيل من جانب عالم مسلم . أنا سعيد لردك السريع 
والكتاب  ل عن الصلبوخبير بالمسيحية والكتاب المقدس، أحيلك على الروابط الموجودة باألسف] ديدات

لقد درس الكاتب المسيحية والكتاب ]. ب أو الخيال الصليبي وهل الكتاب المقدس كلمة هللا؟الصل[المقدس 
 .لقد قابلت الرجل، وقد توفي منذ عدة سنوات. المقدس لمدة ثالثين عاما قبل أن يكتب الكتيبين وكتابات أخرى

 
 

 :ردي المسيحي
 

أيمكنك إذا سمحت أن تعطيني إجابات مختصرة لألسئلة . الخاصة من دراساتك الشخصيةقبل مناقشة ديدات، أود معرفة أفكارك 
 التالية؟

 
إذا لم يكن يسوع هو من صلب فمن؟ ولماذا يؤمن المسيحيون بذلك ألعوام طويلة إذا لم يكن صحيحا؟ ألم يكن موت يسوع 

فإن هذا لم يكن محل جدل بين من عاشوا في عهد يسوع أو في األجيال القليلة التالية  من حقائق التاريخ؟ على حد علمي" حقيقة"
له، أليس كذلك؟ هناك العديد من األمور التي يختلف عليها المسيحيون البروتستانت والكاثوليك واألرثوذكس لكنهم جميعا 

" غير منطقي"لسنين؟ إنكار صلب يسوع يبدو لم نصدق القرآن وقد جاء بعد الحدث بمئات ا. مجمعون على تأكيد موت يسوع
 ".معقدة"ويتخذ موقفا مضادا للتاريخ يؤدي لمضاربة 

 
 ؟أنتما هي أفكارك 

 
 تحياتي،

 آرون
 
 

 :الرد التالي لصديقي المسلم
 

 مرحبا آرون
 
 .إذا كان العالم الكبير ديدات ال يقنعك، فلن ينجح في ذلك أحد أبدا -1
 
عام�ا، ألن المس�يحيين ك�انوا واقع�ين تح�ت ض�غط  300األناجيل كتبت بعد المسيح بحوالي يقول لنا التاريخ أن  -2

 .ثنيين آخرينوومالحقة الرومان و
 
 نسخة مختلفة من الكتاب المقدس كامال، فأيهما هو األصلي ولماذا؟ 73يوجد عدة نسخ من األناجيل وحوالي  -3
 
ربعة عش�ر قرن�ا الماض�ية، ول�م يح�دث أن ت�م تغيي�ره أب�دا كم�ا ال يوجد إال نسخة واحدة من القرآن على مدار األ -4

اإللهي فيه خاصة إذا كنت " سفَ النَ "وتشعر بما يمكن تسميته  قرأت القرآن تحس أنه مقدسإذا . حدث للكتاب المقدس
ي عربي، وعلى الجانب اآلخر فإنك إذا قرأت الكتاب المقدس تحس بأن أج�زاء كثي�رة من�ه كتبه�ا أن�اس ع�اديون، وف�

لك�ي ينام�ا مع�ه وينجب�ا اقرأ قصص النبي لوط وكيف أعطته ابنت�اه خم�را . أجزاء كثيرة منه خرافات وألفاظ فاضحة
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اق�رأ كي�ف ص�ارع . اقرأ عن العرب�ات الحربي�ة وجل�ود األعض�اء الذكري�ة آلالف الرج�ال ومن�ي ال�ذكور. منه أطفاال
اقي وث�ديي حبيبت�ه، وقص�ته م�ع زوج�ة قائ�د جيوش�ه اقرأ عن داود وأناشيده ووص�ف س�. النبي يعقوب هللا في السماء

 .ال يمكن أن يكون مقدسا" البائسة"الكتاب الذي يحتوي على مثل هذه األشياء !!! استيقظ يا رجل. العارية
 
نحن نؤمن بمصداقية القرآن وكل ما ورد فيه، وهو يقول أن يسوع لم يصلب، ولكن صلب شخص آخر يش�بهه،  -5

 .المزعومة حدثت أثناء الليلخاصة وأن عملية الصلب 
 

وبالمناسبة، يخبرنا القرآن كذلك أن يسوع سوف يظه�ر مج�ددا قب�ل ي�وم القيام�ة وس�وف ينش�ر الع�دل عل�ى األرض، 
 ...ونحن نؤمن بذلك أيضا ألن القرآن كلمة هللا

 
بت�أن وعناي�ة،  ]؟الصلب أو الخيال الص�ليبي وه�ل الكت�اب المق�دس كلم�ة هللا[أكرر رجائي أن تقرأ كامل كتب ديدات 

 .ولتكن عمليا وغير منحازا
 
 

 :توضيح تضارب صديقي
 

 تحياتي
 

 .إجاباتكشكرا على 
 

أنا أوافق على أن أكون عمليا وغير منحازا قدر ما أستطيع، فهل لك االلتزام بنفس الشيء؟ أنا مستعد لاللتزام 
أنا مستعد لاللتزام بمناقشة أجيب فيها على أسئلتك بدال من . بمناقشة جادة وهذا ال يتضمن السب والمغالطات والتحيز
إذا قمت بإثبات أن القرآن مخطئ فيما يخص موت المسيح  .مجرد اإلحالة أو قص ولصق األجوبة من مواقع أخرى

أن يسوع لم يمت على بفهل تفكر بجدية وإيمان بترك اإلسالم وقبول المسيحية؟ وعلى الجانب اآلخر، فإذا أقنعتني 
 .الصليب، فأنا مستعد للتحول إلى اإلسالم

 
 !"ال مسيحية –ال صلب  ببساطة،": أنا متفق مع ديدات في أهمية موت يسوع بالنسبة للمسيحية

 
محمد صلى هللا عليه (كيف يمكن لرجل ": وديدات محق كذلك فيما يخص تشككي في القرآن عندما كتب

 "؟وقععاما أن يفصح بما  600بحوالي  يبعد آالف األميال من مسرح الحدث وبعد الحدث) وسلم
 

لقد شجعتني على قراءة ديدات، وقد فعلت ذلك، فهل أنا محق . فلتدعني أبدأ بالقول أنه يبدو وكأن هناك بعض الخلط
في فهمي لديدات وأن حجته أن يسوع قد صلب؟ ديدات يقول أن يسوع كان مربوطا على الصليب، لكنه لم يمت، بل 

ن يسوع تؤكد أن ديدات قال إ صليب أم خيال مسيحي؟فقد الوعي أو دخل في غيبوبة، وهذه بعض االقتباسات من 
 :ولكنه لم يمت على الصليب رومانيعلق على صليب 

 
ي تعليق يسوع على الصليب فما إن نجحوا في بقدر ما كان تسرعهم ف! أمرهم غريب هؤالء اليهود"

 ."ذلك حتى كانوا أشد عجلة على إنزاله
 

األول الذي ارتكبه اليهود عندما رغبوا في التخلص من يسوع؟ الخطأ األول هو أنهم  "الخطأ"ما هو 
واألخير . بإنزال يسوع من على الصليب دون كسر قدميه، وهذا العتقادهم الخاطئ أنه قد ماتسمحوا 

 .هو السماح لتالميذ يسوع بمساعدة الرجل الجريح، وذلك بعدم إغالق القبر
 
 !"، وليس جسم عائد إلى الحياةجسم متعاف جسدياإزالة الحجر وحل اللفافات المربوطة يحتاجه "
 

ِسِكي بِي"  17: 20يوحنا ) الكتاب المقدس( "!الَ تُْم

http://www.khanfactor.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/crucifixion-or-cruci-fiction-by-ahmad-deedat.pdf�
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 أسئلة مفيقة
ألنها " !الَ تُْمِسِكي بِي"! لمسته تكهربت؟ كال فإنلم ال؟ هل هو كتلة من الكهرباء أم مولد كهربي 

ورغم أنه يبدو طبيعيا أن لكل النوايا واألغراض فإنه رغم ذلك مر بملمة عنيفة جسديا ونفسيا، . ستؤلمه
 .ويبدو األمر مؤلما بشدة إذا سمح لها بأي تواصل حماسي

  
 ..."يسوع لم يصلب، بل صلب شخص آخر يشبهه"آلخر كتبت أنت أن القرآن يقول أن وعلى الجانب ا

 
؟ أم أن شخص )ديدات، وهو عالم كبير في تقديرك(حدث؟ هل صلب يسوع حتى الغيبوبة على الصليب  األمرانفأي 

. يتضمنان الخداع؟ وكال األمرين مشكل ألن كالهما )همُ وهو ما تقول أن القرآن يعلِّ (قد صلب أخر يشبه المسيح 
وتتضمن حجة ديدات أن هللا سمح بتعرض يسوع لعار الصلب بدون وجه حق، وهذا يمنح أعداء يسوع كثير من 

وتتضمن حجة ديدات كذلك الخداع من جانب تالميذ يسوع الذين عالجوا يسوع ولكن ادعوا أنه . الرضا في نصرهم
 .يير الشكل وكذلك إرضاء أعداء يسوع بكونهم قد انتصروافتشمل خداع هللا لآلخرين بتغ كأما وجهة نظر. قد بعث

 
يسوع مات على  نوعلى خالف ما قاله ديدات فإن الكتابات المسيحية المقدسة واضحة وضوح الشمس في أ

ومما كتبته وما كتبه ديدات يبدو أنه يوجد خلط كبير بين المسلمين فيما يخص الصلب، وهذا الخلط بين ... الصليب
 :ليل آخر على أن القرآن غير صحيح ألنه يقولالمسلمين د

 
 157سورة النساء اآلية 

ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكن ُشبِّهَ   لَهُْم َوإِنَّ الَِّذيَن َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل هللاَّ
ْنهُ   .َما لَهُم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ يَقِينًااْختَلَفُوْا فِيِه لَفِي َشكٍّ مِّ

 
حتى المؤرخين غير المسيحيين متفقين اتفاقا وهو خاطئ من وجهة نظر تاريخية، ف ،وهذا االدعاء خاطئ بكل بساطة

الكاثوليك الرومانيين، ( لكنه خاطئ أيضا ألن كل المسيحيين. غامرا فيما يخص تاريخية موت يسوع على الصليب
والمسيحيون بكل تأكيد ال يتفقون على كل . متفقون على موت يسوع على الصليب) واألرثوذكس والبروتستانت

إنهم غير متفقون على كل شيء، فهناك الكثير الذي يمكننا االختالف بشأنه، ولكن يوجد أمر يتفق عليه كافة . شيء
إن المسلمون هم من يحدسون في هذا األمر، وإنهم هم من ال يملكون  .المسيحيين وهو موت يسوع على الصليب

 .معرفة مؤكدة، وإنهم هم من تمألهم الشكوك فيما يتعلق بالصلب
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أحمد ديدات واالدعاء بأن تالميذ يسوع لم 
صلب وموت يكونوا شهودا عيانا على 

 يسوع
 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

 الصلب أو الخيال الصليبي؟]: تأليف أحمد ديدات[أرجو أن تقرأ هذا الكتاب  
 
ونقطة أخرى اقترحها عليك وهي لماذا ال تجيب أية بعثة تبشيرية مسيحية على أي سؤال أثاره ديدات؟ لماذا  

 هم بكم؟
 
 

 :ردي المسيحي
 

تالميذ يسوع لم يكونوا شهودا عيانا أو شهودا سماعيين على األحداث الفعلية للثالثة أيام "أن " بعث أم عالج"في  يقول ديدات
" تََرَكهُ اْلَجِميُع َوهََربُوا"السابقة، وقد كفل ذلك القول القديس مرقس الذي قال أنه في أكثر المنحنيات تأزما في حياة يسوع 

 ).50: 14مرقس (
 

، لكن يسوع لم يصلب في جتسيماني، بل صلب بعد بضع )56: 26متى (في حديقة جتسيماني  ميذ يسوع تركوهوصحيح أن تال
ال يوجد في نص الكتابات المقدسة ما يمنع وجود أي أو كل التالميذ من متابعة بعض أو كامل . ساعات في مكان يسمى جلجثا

 .بعض تالميذ يسوع كانوا شهودا عيانا على صلبه ودفنه عملية الصلب، بل أن الكتابات المقدسة تعلم أنه على األقل
 

 :التالميذ الذين ذكروا بصفتهم شهودا عيانا على صلب يسوع
 مريم المجدلية

 مريم أم يعقوب ويوسف
 مريم أم يسوع

 )26: 19يوحنا (التلميذ الذي أحبه يسوع 
 

 :وهذه قائمة بأسماء األشخاص الذين شاركوا في دفن جثمان يسوع الميت
 يوسف الرامي

 نيقوديموس
 مريم المجدلية

مريم أم يعقوب ويوسف



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
 

 

 
89 

 

 

يونان ةأحمد ديدات وعالم  
 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم
 

بالمناسبة عليك الحصول على نسخة من كتاب أحمد ديدات المسمى هل الكتاب المقدس كلمة هللا، فهذا هو ما  
 !!!!!!لمسالمدفعني للتحول من المسيحية 

 
 

 :ردي المسيحي
 

الكتاب المقدس بناء على افتراضه المسبق أن يسوع لم يمت على الصليب، فهو يسمح لنفسه بكامل " يعيد كتابة"أن ديدات يبدو 
وهو أن يسوع لم يمت على الصليب،  –الحرية في التعامل مع نص الكتاب المقدس ليلويه بحيث يعني ما يظن أنه يجب أن يعنيه 

" التعلل الخاص"وديدات مذنب أيضا بما يسميه الفالسفة ." صناعة الحقائق من النظرية"وهذا تكتيك غير أمين يسمى أحيانا 
ولم يوفر ديدات . حيث يقول أن الكتابات المقدسة فاسدة ثم يدور حول ذلك ويقتبس من الكتاب المقدس وكأنه شاهد موثوق فيه

 هل يمكنه فعل ذلك دون تسول السؤال؟. بدا تفسيرا لقبول بعض مقاطع الكتابات المسيحية المقدسة ورفض البعض اآلخرأ
 
.ميرزا غالم أحمد ويونان مطالع على باقي ردي يرجى العودة إلىل
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 ثالثة أيام وثالث ليال
 

 41-38: 12متى 
يِسيِّيَن، قَائِلِينَ  38 يَاُمَعلُِّم، نَْرَغُب فِي أَْن نَُشاِهَد آيَةً «: ِعْنَدئٍِذ أََجابَهُ بَْعُض اْلَكتَبَِة َواْلفَرِّ

 »!تُْجِريهَا
يٌر َخائٌِن يَْطلُُب آيَةً؛ َولَْن «: فَأََجابَهُمْ  39  .يُْعطَى آيَةً إِالَّ آيَةَ يُونَاَن النَّبِيِّ ِجيٌل ِشرِّ
فََكَما بَقَِي يُونَاُن فِي َجْوِف اْلُحوِت ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َوثَالََث لَيَاٍل، هََكَذا َسيَْبقَى اْبُن اِإلْنَساِن فِي  40

 .َجْوِف األَْرِض ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َوثَالََث لَيَالٍ 
ا أَْنَذَرهُْم يُونَانُ َسيَقُِف أَْهُل نِينََوى يَ  41 ْينُونَِة َمَع هََذا اْلِجيِل َويَِدينُونَهُ؛ ألَنَّهُْم تَابُوا لَمَّ َوهَا . ْوَم الدَّ

 !هُنَا أَْعظَُم ِمْن يُونَانَ 
 
 

 :رسائل بريد إلكتروني من مسلمين
 

ليسوا  --األحد  حتى ما قبل فجر –مساء الجمعة  -- لم يقض ثالثة أيام وثالثة لياليسوع الكتاب المقدس  
 !ثالثة أيام وليال

 
 مرحبا أخي 

، فقد قلت أن يسوع قال ألصدقائه أنه سيموت على الصليب ويقوم في اليوم الثالث، وقد أراك مرتبك جدا
صلب يسوع مساء يوم الجمعة واكتشفته مريم يوم األحد صباحا، إذن كيف يمكن أن يكونوا ثالثة أيام وثالثة 

، وصباح وليلة السبت وصباح األحد، فهي إذن يومان وليلتان، لذا أعتقد أن هذا ليال، فهي مساء الجمعة
 .تزوير في الكتاب المقدس

 
فََكَما بَقَِي يُونَاُن فِي َجْوِف اْلُحوِت ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َوثَالََث لَيَاٍل، هََكَذا َسيَْبقَى اْبُن ". الصلب: المتناقضاتأكبر  

 ".األَْرِض ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َوثَالََث لَيَالٍ اِإلْنَساِن فِي َجْوِف 
هذه . ، وليلة السبت، وصباح السبتالجمعةليلة : لذا عندما نعد األيام. وقد قيل لنا أن يسوع مات يوم جمعة

هي األيام والليالي التي قضاها في القبر، وهذا يجعلها ليلتان ويوم واحد، وليس ثالثة أيام وثالثة ليال كما قال 
 .الكتاب المقدسفي 

 
 ":ماذا كانت عالمة يونان"أرسل لي مسلمين ما يلي من كتاب ديدات 

 
 -:في التحليل النهائي، لنر ما إذا كان يسوع قد قضى ثالثة أيام وثالثة ليال في القبر

 

 القيامةأسبوع  في المقبرة
  أيام ليال

 وضع في القبر قبل غروب الشمس مباشرة –الجمعة  -ال شيء  - ليلة واحدة
 المفترض كونه في القبر –السبت  يوم واحد ليلة واحدة

 مفقود قبل طلوع الشمس –األحد  -ال شيء  - -ال شيء  -
 المجموع يوم واحد ليلتان

 



 ثالثة أيام وثالث ليال

 

 
وحسب الكتابات . وسوف تالحظ بدون شك أن المجموع الكلي يوم واحد وليلتان، وليس ثالثة أيام وثالثة ليال

المقدسة المسيحية فإن يسوع لم ينجح للمرة الثانية، فالمرة األولى لم يكن مثل يونان الذي كان حيا في بطن الحوت، 
 –يسوع، الذي كان ميتا لنفس الفترة التي كان فيها يونان وهو المقابل التام لما يدعي المسيحيون أنه حدث لسيدهم 

ثانيا، نكتشف أنه لم ينجح أيضا في تحقيق عامل الوقت كذلك، فأعظم عالم رياضيات في المسيحية سوف . حيا
يجب أال ننسى أن األناجيل صريحة في إخبارنا أنه . ثالثة أيام وثالثة ليال –يفشل في تحقيق النتيجة المرغوبة 

 .لية إلى قبر يسوع ووجدته فارغادذهبت مريم المج) أول أيام األسبوع(في صباح يوم األحد " ل الفجرقب"
 

 :كما يرسلون كذلك تحدي ديدات
 

 ".طبقا للكتابات المقدسة"مهما قلبت األمر فلن تعثر على ثالثة أيام وثالثة ليال كما تنبأ بذلك يسوع نفسه  
هل يوم واحد وليلتين يساوي ثالثة أيام وثالثة . طيع مساعدتك في ذلكحتى أينشتاين سيد الرياضيات ال يست

 ليال، وبالمناسبة من تخدعون؟
 
 

 :ردي المسيحي
 

: عبارة يسوع عن ثالثة أيام وثالثة ليال كناية تشير إلى فترة قصيرة من الوقت، ونحن هنا في الواليات المتحدة عندنا قول
ونحن ال نعني ثانية أو دقيقة حرفيا، ولكن نعني فترة ." سأكون هناك في دقيقة واحدة"أحيانا أو " سأكون هناك في ثانية واحدة"

 .قصيرة من الوقت
 

تعني يوم واحد، حتى ولو أشير إلى " يوم واحد وليلة واحدة"والكتاب المقدس يستخدم كنايات مماثلة، فعلى سبيل المثال عبارة 
 ).13-12: 30صموئيل األول  على سبيل المثال انظر(جزء من اليوم فقط 

 
 .ويوجد أمثلة من الكتاب المقدس لثالثة أيام وثالثة ليال ككناية تعني فترة قصيرة من الوقت

 
ولكي يكون ذلك ثالثة أيام ال يمكن أن يكون ). 10: 2 – 17: 1يونان (وقد ابتلع الحوت يونان أثناء النهار ولفظه أثناء النهار 

وعلى نفس المنوال، في ). كناية عن فترة قصيرة(ولكن قيل عن األمر ثالثة أيام وثالثة ليال . األمر قد استغرق أكثر من ليلتين
يبدأ في اليوم األول وينتهي في اليوم الثالث، وهو ما يعني أن " ثالثة أيام وثالثة ليال"، يوجد صيام لمدة 1: 5 – 16: 4أستير 

.لذا فالخالصة أن هذا كناية وليس تناقضا. األمر ال يمكن أن يستغرق أكثر من ليلتين



 لماذا القرآن ليس كالم هللا 
 

 

 
92 

 

 

 موت أحمد ديدات
 

 27: 9يين العبران
ْينُونَةُ، 27 ةً َواِحَدةً ثُمَّ تَأْتِي الدَّ  فََكَما أَنَّ َمِصيَر النَّاِس اْلَمْحتُوَم، هَُو أَْن يَُموتُوا َمرَّ

 
 

 :رسالة بريد إلكتروني من مسلم
 

به ال أزال أقرأ كتلقد حضرت الكثير من ندواته و. كان بالطبع أحد أفضل علماء زماننا)... يرحمه هللا(ديدات  
 يوميا

 
 

 :ردي المسيحي
 

، بعد أكثر من تسع سنوات من رقوده 2005لقد قرأت أنه قد مات في الثامن من أغسطس قرأت كيف مات ديدات؟  هل سبق لك أن
وقع بعد وقت قصير من  قد ، والقصة التي وراء نوبة ديدات هي أنه1996بسبب نوبة نادرة عانى منها في مايو  ومشلوال اأخرس

رحلة إلى أستراليا، والتي كانت تعتبر جولة فوق العادة، فقد ألقى واحدة من أكثر محاضراته حماسة أمام جمع كبير في سيدني 
 .وقد كانت هذه هي آخر محاضراته قبل أن يصاب بالنوبة. وجهة نظر إسالمية: في موضوع عيد القيامة

 
أصيب ديدات بنوبة نادرة، ولكن ال يمكنني تصديق أن من قبيل الصدفة كونه داوم على إلقاء  لماذاال يمكنني أن أقول بتأكيد 

 ).11: 63مزمور " (.ألَنَّ أَْفَواهَ النَّاِطقِيَن بِاْلَكِذِب تَُسدُّ : "األكاذيب ثم انغلق فمه، فالكتاب المقدس يقول
 

المظاهر تبدو وكأن هللا حكم عليه، وأنا أشجعك على أال تضع ثقتك في ولم يتعامل ديدات بأمانة مع الكتابات المقدسة ولذا فكل 
 :األكاذيب، فالحكم النهائي سيكون أفظع كثيرا من سقوط ديدات، فقد حذرنا يسوع

 
 )24: 8يوحنا " (.»فِي َخطَايَاُكمْ  َستَُموتُوَن فِي َخَطايَاُكْم، ألَنَُّكْم إَِذا لَْم تُْؤِمنُوا بِأَنِّي أَنَا هَُو، تَُموتُونَ : لِذلَِك قُْلُت لَُكمْ "
 

 تحياتي،
 آرون
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 متحولون من اإلسالم إلى المسيحية
 

 :المسيحيةها هي بعض األماكن التي يمكن فيها العثور على أئمة وعلماء ومسلمين مهمين آخرين تحولوا إلى 
 

 مسلمون سابقون تحولوا إلى المسيحية
 

 مواقع مسلمين سابقين تحولوا إلى المسيحية
 

 إلى مسيحيينلماذا يتحول المسلمين 
 

 قصة مارك غبريال
 )الجزء األول(الدكتور غبريال مسلم سابق يفصح عما بنفسه 
 )2/3(الدكتور غبريال مسلم سابق يفصح عما بنفسه 
 )الجزء الثالث(الدكتور غبريال مسلم سابق يفصح عما بنفسه 

 
لتاريخ اإلسالمي في جامعة شر، وكان أستاذا لوقد حفظ الدكتور مارك غبريال القرآن وهو في سن الثانية ع

 .القاهرة، مصر وإمام جامع في الجيزة، مصرب األزهر
 

عاما مبشرا  41متحول سوري من اإلسالم للمسيحية على يد القس هنري هاريس جيسوب، والذي قضى  – كامل عبد المسيح
 في سوريا

 
 مسلمين ليسوع

 
 تفتحت عيناه على حقيقة المسيحية ومترجم قرآني مسلم كاتب وداعية – إمام الدين الحظ

 
 عبيد هللا بن جحش

 
 رحلة إسالمية إلى األمل

 
متحولين مهمين إلى المسيحية من اإلسالم

http://www.wikiislam.com/wiki/Muslims_Leaving_Islam#Former_Muslims_who_Converted_to_Christianity�
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 الخالصة
 

 17-13: 16متى 
ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى نََواِحي قَْيَصِريَِّة فِيلِبَُّس، َسأََل تَالَِميَذهُ  13  »َمْن يَقُوُل النَّاُس إِنِّي أَنَا، اْبَن اِإلْنَساِن؟«: َولَمَّ
إِيلِيَّا، وآَخُروَن إِنََّك إِْرِميَا، أَْو َواِحٌد ِمَن  يَقُوُل بَْعُضهُْم إِنََّك يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن، َوَغْيُرهُْم إِنََّك النَّبِيُّ «: فَأََجابُوهُ  14

 .»األَْنبِيَاءِ 
 »َوأَْنتُْم، َمْن تَقُولُوَن إِنِّي أَنَا؟«: فََسأَلَهُمْ  15
 »!أَْنَت هَُو اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ اْلَحيِّ «: فَأََجاَب ِسْمَعاُن بُْطُرُس قَائِالً  16
َماَواتِ . بَى لََك يَاِسْمَعاَن ْبَن يُونَاطُو«: فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ  17  .فََما أَْعلََن لََك هََذا لَْحٌم َوَدٌم، بَْل أَبِي الَِّذي فِي السَّ

 
 11-9: 10رومة 

 .ْلَخالصَ أَنََّك إِِن اْعتََرْفَت بِفَِمَك بِيَُسوَع َربّاً، َوآَمْنَت فِي قَْلبَِك بِأَنَّ هللاَ أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت، نِْلَت ا 9
، َواالْعتَِراَف بِاْلفَِم يَُؤيُِّد اْلَخالََص، 10  فَإِنَّ اِإليَماَن فِي القَْلِب يَُؤدِّي إِلَى اْلبِرِّ
 .»ُكلُّ َمْن هَُو ُمْؤِمٌن بِِه، الَ يَِخيبُ «: ألَنَّ اْلِكتَاَب يَقُولُ  11

 
 
 

 :ي هذا الكتابلقد أعطى يسوع المسيح الكثير من األدلة والتحذيرات والدعوات ف
 

آمن بيسوع وتعمد لغفران خطاياك وعندها ....أدعوك العتناق المسيحية بصفتها الحق والطريق الوحيد للخالص 
مما فعله هللا في العالم الحقيقي فيما يخص موت يسوع المسيح  نابعسوف تتأكد من وراثتك للحياة الخالدة، وهذا التأكد 

 .على الصليب، ودفنه، وبعثه، ورفعه إلى السماء
 
يمكن للمرء التأكد من خالصه بناء على طاعة يسوع المسيح التامة للشريعة وتحمله عقوبة الشريعة، وعن طريق  

 :ه يسوع إلى تالميذه بعد أن قام مجددا من الموتوهو ما تحدث عن ،اإليمان بيسوع يجد المرء السالم مع هللا
 

 23-19: 20يوحنا 
ُل ِمَن األُْسبُوِع، َكاَن التَّالَِميُذ ُمْجتَِمِعيَن فِي بَ  19 ا َحلَّ َمَساُء َذلَِك اْليَْوِم، َوهَُو اْليَْوُم األَوَّ ْيٍت أَْغلَقُوا أَْبَوابَهُ َولَمَّ

 »!َسالٌَم لَُكمْ «: وُع يَْحُضُر َوْسطَهُْم قَائِالً َخْوفاً ِمَن اْليَهُوِد، َوإَِذا يَسُ 
بَّ  20  .َوإِْذ قَاَل هََذا، أََراهُْم يََدْيِه َوَجْنبَهُ، فَفَِرَح التَّالَِميُذ إِْذ أَْبَصُروا الرَّ
 .»َكَما أَنَّ اآلَب أَْرَسلَنِي، أُْرِسلُُكْم أَنَا. َسالٌَم لَُكمْ «: فَقَاَل لَهُْم يَُسوعُ  21
وَح اْلقُُدسَ «: اَل هََذا َونَفََخ فِيِهْم َوقَاَل لَهُمْ قَ  22  .اْقبَلُوا الرُّ
 »!َمْن َغفَْرتُْم َخطَايَاهُْم ُغفَِرْت لَهُْم، َوَمْن أَْمَسْكتُْم َخطَايَاهُْم، أُْمِسَكتْ  23

 
فقط عبر موت . جل الخاطئينهللا ابنه ليموت من أ بذللم يسبق أبدا أن تم إظهار الحب لكل العالم أكثر مما حدث عندما  

" ألَنَُّكْم إَِذا لَْم تُْؤِمنُوا بِأَنِّي أَنَا هَُو، تَُموتُوَن فِي َخطَايَاُكمْ : "يسوع ابن هللا يمكن لخطايانا أن تغتفر، ولهذا قال يسوع
 ).24: 8يوحنا (

 

ولكن ألن يسوع حافظ على  .سوف تنفصلون إلى األبد عن هللا األبديما تموتون تأخذون خطاياكم معكم، ولذلك عند 
اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َمْن : "مطالب الشريعة للحياة األبدية وألنه مات من أجل خطايا من صدقوه فقد وعد قائال

ْليَْوِم األَِخيِر، ألَنَّهُ قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ، َوالَ يَُحاَكُم فِي ا
 ).24: 5يوحنا " (.اْلَحيَاةِ 

 



 الخالصة

 

 

 
 .آمن بيسوع وتعمد. يوجد حد ونهاية لصبر يسوع المسيح، واليوم يوم الخالص 

 
المسيح وحده من يسوع أمير السالم ولهذا السبب أكتب لك وأحثك على التوبة من خطاياك عن طريق االلتفات ليسوع  

اآلن . لشروط سالمه ربة من لم يخضعوااحذر ألنه عندما يعود يسوع سيكون الغرض من عودته محا. أجل خالصك
 .وقت الخالص

 
 

 ما هو ردك؟
 ماذا تقول عن يسوع؟

 
 

أرحب كثيرا بكافة التعليقات . كان ذلك بمثابة بركة حلت عليك، أرجو منك أن تراسلني وتخبرني بذلك إن
 :عنوان بريدي اإللكتروني هو. والتقييمات

 
christchurch@christchurchreformed.com 

 
أنا أرحب دائما . إن كان ال يزال عندك أي أسئلة تود طرحها، أرجو منك أن تراسلني وتخبرني بذلك

قص "أني ال أرد على رسائل البريد اإللكتروني التي ال تتعدى كونها أرجو مراعاة . بمراسالت القراء
 :عنوان بريدي اإللكتروني هو. من مواقع أخرى" ولصق

 
christchurch@christchurchreformed.com 

 
www.bible-quran.com 
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