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  ؟) الرب(هل أنكر المسيح أنه 
   

  
من طبائع الباحثني والنقاد الذين ال يتناولون أمراً بالنقد ، إال اذا 

وإال .. قلبوه بني أيديهم ، ونثروه بني ثنايا أفكارهم بكل دقة 
لشاوا العجائز القابعني على قهاوي احلارة يتندرون باحلكايات 

  !زائدين عليها تسعة أعشار من األكاذيب ويذيعوا 
، !" متعامل"، كل طامته انه  ديدتعصره الشيخ !) عالمة(لكن 

فهو يلقي الكالم على .. فال هو من الباحثني ناهيك عن الناقدين 
و " األدجلة"عواهنه ، ويسلط لسانه يف كل ميدان ، منتهجاً 

قدس ، االقتطاع ، والتدليس يف استخدامه لنصوص الكتاب امل
 شيخ"بينما هو جمرد .. مومهاً املسلمني بعبقريته وأملعيته الفذة 

كايا ويوصلوا مثقلة من الذين يسمعون احل!  "شعيب
  !! بالفربكات

  ..اليت ينشرها أتباعه علناً ) الفيديوهات ( فها هو أحد 
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.. معتقدين ان املسيحيني نائمون ومتغافلون عن صدها وشيمها 
سؤال وجواب ، من سائلة استرالية اىل الشيخ وهو عبارة عن 

ديدات يف احدى حماضراته اليت أقامها يف رحلته األخرية اىل 
استراليا قبل ان يسقط طريح الفراش مبرض نادر أشله وأفلجه بال 

حراك وال كلمة طوال تسع سنوات كاملة حىت موته بفشل 
  ! هنادأو حيسملا هركنأف .. حيسملا ركنأ ذإ ..كلوي 

  :تيوب وهذه صورة للفيديو كما ينشرونه على موقع اليو

  
  

  :ميكن مشاهدته هنا 
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  ملاذا سيعود املسيح ىف آخر الزمان ؟ - أمحد ديدات 
http://www.youtube.com/watch?v=beDoT3hjZC0  

  
  تسأله سائلة عن املسيح يف االسالم كيف عاش ومات ؟

؟!" ..قاهر النصارى" افكيف أجا  
  

 
  

  :أجاب ديدات 
 "
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دأب على إيهام مجهوره بشىت احملاوالت بأنه !" عالّمة العصر"

إمنا بقراءة متأنية ملا .. املتبحر يف صنوف العلوم املعرفة ، واسع 
يكتب، وبتفحص قليل ملا يقوله خلف املايكرفونات ستكتشفون 

أي جمرد متلقف من هنا وهناك ، وان ثقافته "! شعيب"بأنه شيخ 
ال تعدو مقصوصات اجلرائد القدمية ، مكرراً ما يسمع دون 

" نكهات"عالوة على براعته يف اضافة .. دراسات ومراجع 
مؤذية " طبخة"خمتلفة من التدليس والفربكة على النصوص ليقدم 

وعلى عاتقنا تنقية األذهان مما  !للصحة الفكرية لدى مستمعيه 
  ..علق ا من مسومه 
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  :وسينقسم تفنيدنا لشبهاته على عدة حماور 
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  :أوالً  

  
  

الذي ينبغ فيه برباعة ، خمفياً ) التدليس(اسلوب ديدات مارس 
  !!باقي كالم املسيح

  
  :كامالً النص االجنيلي فلنقرأه 
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يدخلُ ملَكُوت ! يا رب، يا رب: من يقُولُ لي لَيس كُلُّ« 21

اتاومي . السلِ الَّذلُبفْعي اتاومي السي فةَ أَبِي الَّذادإِر.  
22 ونَ سريمِكَثوالْي كي ذلي فقُولُونَ لي :با ري ،با ري ! سأَلَي

 اتا قُونعنص كمبِاسو ،نياطيا شنجرأَخ كمبِاسا، وأْنبنت كمبِاس
  كَثريةً؟

23 ملَه حرأُص ذئينقَطُّ: فَح رِفْكُمأَع ي لَما ! إِني ينوا عباذْه
  !فَاعلي اِإلثْمِ

أُشبهه بِرجل ويعملُ بِها، لي هذه فَكُلُّ من يسمع أَقْوا« 24
  .عاقل، بنى بيته علَى الصخرِ

25 احيالر تبهو ،ارهاَألن اَءتجو ،طَرلَ الْمزلَى فَنع تقَعوو ،
  .ذلك الْبيت فَلَم يسقُطْ، َألنه كَانَ مؤسسا علَى الصخرِ

، يشبه بِرجل هاوكُلُّ من يسمع أَقْوالي هذه والَ يعملُ بِ 26
  .جاهل، بنى بيته علَى الرملِ

27  تمدصو ،احيالر تبهو ،ارهاَألن اَءتجو ،طَرلَ الْمزفَن



9 
 

يالْب كاذليمظع قُوطُهكَانَ سقَطَ، وفَس ت!«.  
28 ،هيملعت نم وعمالْج تهِتالَ باَألقْو ههذ وعسلَ يا أَكْمفَلَم  
29 ةبكَالْكَت سلَيلْطَانٌ وس لَه نكَم مهلِّمعكَانَ ي هَألن.  

  . )23-21: 7 مىت( 
  

جيداً وكيف تعامل معه ديدات  املقدس بتحليل هذا النص وسنبدأ
  ..مع ثانياً ..  شديد باعوجاج

  
  : ثانياً

  
  

  ية اآلباقتطاع  كاحلاويقام  على السائلة ، يف اجابة ديدات
  !)21( يةالكالم من اآلبداية  خمفياً.. وقراءامن سياقها ) 22(

  !؟فتعامى عنها ) 21(فلماذا أزعجته اآلية 
  

أا ببساطة ستدك وتنقض كل ال خيفى على اللبيب ، إذ  اجلواب
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  !بناءه الطيين 
  :اذ بقراءة متأنية هلا سنجد الرب يسوع يقول 

  
يدخلُ ملَكُوت ! يا رب، يا رب: من يقُولُ لي لَيس كُلُّ "

اتاومالس .اتاومي السي فةَ أَبِي الَّذادلُ إِرفْعي يلِ الَّذمىت " ( ب
21:7.(  

  
  " !  ليس كل: "املسيح قال حرفياً 

سيدخلون امللكوت ، ) يا رب(من القائلني " ليس كل"ومبا انه 
  .سيدخلون امللكوت) يا رب(من القائلني " ممنه"اذن هناك 

  ) !يا رب يا رب ( يقولون و يعترفون به كرب مع ام 

وهي " ليس كل"فمفتاح اآلية الذي يوضح األمر هو عبارة 
  .وليست شاملة من البعض "تبعيضية"
للملكوت ) يا رب يا رب (فاملسيح ال ينفي دخول كل القائلني  

  !السماوي ، كما حياول ديدات ان يدلس على اجلمهور 
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املطلق لكل من دعاه رباً ، !) النفي(اذ لو كان قصد املسيح هو 
  :لكنا مسعناه يقول 

  "! كل من يقول يل يا رب يا رب لن يدخل امللكوت" 
  !لو كره ديدات وهذا مل يتفوه به املسيح و 

  
  : ثالثاً

 
  

  
  هل سريفضهم ألم اعترفوا بالهوته كما أوهم ديدات سامعيه؟ 

اءة كالم املسيح سنجد اجلواب ألننا لو تابعنا قر! كال مطلقاً
  :وهو

  " !فاعلي إمث"انه سريفضهم ألم كانوا 
قائم على معتقدهم فيه ) عقيدي(ليس أساس رفض املسيح هلم 
  .لكوم اشرار خطاة) سلوكي(واعترافهم بالهوته ، امنا 
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  .واميام ال يعدو سوى اعتراف سطحي عقلي دون مثر
فاإلميان احلقيقي هو الذي يثمر أعماالً صاحلة تتوافق مع الطبيعة 

  :اذ قال الوحي . اجلديدة اليت حيصل عليها املؤمن
  " بِأَعمالي إِميانِيأَعمالك، وأَنا أُرِيك  بِدون إِميانك أَرِنِي"
  ).18 : 2 قوبيع(
  

  :الرب يسوع  قول التفسري وجيلي هذا
"  أَقُولُه؟ ما تفْعلُونَ الَ وأَنتم رب، يا رب، يا :تدعوننِي ذَاملا"
  ).46:6 قالو(

  !العمل بوصاياه كرب مطاع انه يريد االميان بأنه رب مع 
الذين يعترفون بلسام بربوبيته وال ) بعض( عن فكالم املسيح

يكمن ضد عدم سلوكهم الصاحل ، وليس   ،يعملون بوصاياه 
  ).هذا جوهر الكالم (  .ضد كالمهم

هو  -انه يتحدث عن األعمال والسلوك-يؤكد هذا املعىن  وما
  : ح ، اذ قالالفقرة كاملة من كالم املسي بداية قراءةب
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"61 مهرِفُونعت مارِهمث نم . كوالش نونَ منتجلْ يه

  عنبا، أَو من الْحسك تينا؟
هكَذَا كُلُّ شجرة جيدة تصنع أَثْمارا جيدةً، وأَما الشجرةُ  17

  الرديةُ فَتصنع أَثْمارا رديةً،
الَ تقْدر شجرةٌ جيدةٌ أَنْ تصنع أَثْمارا رديةً، والَ شجرةٌ رديةٌ  18

  .أَنْ تصنع أَثْمارا جيدةً
  .كُلُّ شجرة الَ تصنع ثَمرا جيدا تقْطَع وتلْقَى في النارِ 19
20 مهرِفُونعت مارِهمث نفَإِذًا م.  
يدخلُ ملَكُوت ! يا رب، يا رب: لَيس كُلُّ من يقُولُ لي« 21

اتاومي . السلِ الَّذلُبفْعي اتاومي السي فةَ أَبِي الَّذادإِر.  
أَلَيس ! يا رب، يا رب: كَثريونَ سيقُولُونَ لي في ذلك الْيومِ 22

نا، وبِاسمك أَخرجنا شياطني، وبِاسمك صنعنا قُوات بِاسمك تنبأْ
  .) 22-16: 7 مىت ("  كَثريةً؟
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  :فالفقرة كاملة تفهم مبفتاح النص وهو كالم الرب 

"  عنصالَ ت ةرجاكُلُّ شرارِ ثَمي النلْقَى فتو قْطَعا تديج.  
  " ! .تعرِفُونهممن ثمارِهم فَإِذًا 

وبعدها مباشرة قال . انه يشدد على ضرورة االتيان بالثمر الصاحل 
  :عبارته 

يدخلُ ملَكُوت   يا رب، يا رب: من يقُولُ لي لَيس كُلُّ«"
اتاومةَ أَبِي. السادلُ إِرفْعي يلِ الَّذب اتاومي السي فالَّذ.  
  " !يا رب، يا رب: سيقُولُونَ لي في ذلك الْيومِكَثريونَ 

  
يتضح ان كالم املسيح يفهم من خالل قراءة السياق والقرينة ، 

  !وليس مبنهج االقتطاع الديدايت لتسويق بضاعته الكاسدة 
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  : المسألة األولى
  

  
)1 (  

ففي نفس اإلجنيل حبسب البشري مىت ، يتحدث املسيح عن يوم 
 ونادوا لقبوا وقد .. امللكوت سريثون الذين األبرار الدينونة وعن

  ! ) الرب ( بلقب املسيح
  

فهل قرأ ديدات هذا النص وهو الذي كان يطيب تلقيب نفسه 
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  ) !! عامل يف الكتاب املقدس ( بلقب 
  :ديدات فليقرأ أتباع 

في مجده وجميع الْمالَئكَة الْقديِسني  ابن اِإلنسانومتى جاَء " 
هدجم يسلَى كُرع سلجي ذئينفَح ،هعم.  

ويجتمع أَمامه جميع الشعوبِ، فَيميز بعضهم من بعضٍ كَما  32
  يميز الراعي الْخراف من الْجِداِء،

  .فَيقيم الْخراف عن يمينِه والْجِداَء عنِ الْيسارِ 33
34 ينِهمي نع ينلَّذل كلقُولُ الْمي ي أَبِي، رِثُوا : ثُمكاربا ما يالَوعت

  .الْملَكُوت الْمعد لَكُم منذُ تأْسيسِ الْعالَمِ
كُنت غَرِيبا . عطشت فَسقَيتمونِي. َألني جعت فَأَطْعمتمونِي 53

  .فَآويتمونِي
  .محبوسا فَأَتيتم إِلَي .مرِيضا فَزرتمونِي. عريانا فَكَسوتمونِي 36
37 نيلقَائ ذئينح ارراَألب هجِيبفَي :با را  يعائج اكنأَيى رتم

  فَسقَيناك؟ فَأَطْعمناك، أَو عطْشانا
  ومتى رأَيناك غَرِيبا فَآويناك، أَو عريانا فَكَسوناك؟ 38
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  ومتى رأَيناك مرِيضا أَو محبوسا فَأَتينا إِلَيك؟ 39
40 مل لَهقويو كلالْم جِيبفَي :أَقُولُ لَكُم قالْح : كُما أَنبِم

ملْترِ، فَبِي فَعاغالَِء اَألصي هؤتوإِخ دبِأَح وهملْتفَع.  
41 »ع ينلَّذا لضقُولُ أَيي ارِثُمسإِلَى : نِ الْي نيالَعا مي ينوا عباذْه

،هكَتالَئمو يسلِإلب ةدعالْم ةيدارِ اَألبالن  
  .عطشت فَلَم تسقُونِي. َألني جعت فَلَم تطْعمونِي 42
مرِيضا . عريانا فَلَم تكْسونِي. كُنت غَرِيبا فَلَم تأْوونِي 43

وسبحمونِيوورزت ا فَلَم.  
44 نيلا قَائضأَي مه هونجِيبي ذئينح :با را يعائج اكنأَيى رتم ،

نا أَو مرِيضا أَو محبوسا ولَم أَو عطْشانا أَو غَرِيبا أَو عريا
  نخدمك؟

بِما أَنكُم لَم تفْعلُوه بِأَحد : الْحق أَقُولُ لَكُم: فَيجِيبهم قائالً 45
  .ِء اَألصاغرِ، فَبِي لَم تفْعلُواهؤالَ
46 ةيدأَب اةيإِلَى ح ارراَألبو يدذَابٍ أَبالَِء إِلَى عي هؤضمفَي" 

  )  46 – 31: 25 مىت(
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  :تالمذة ديدات قول األبرار للمسيح  هل قرأ

مىت رايناك جائعا فاطعمناك او عطشانا  رب يا قائلني" 
  ؟.." فسقيناك

  ؟"  رباً" ملاذا مل يوخبهم ويدينهم على جتديفهم بتسميته 
  !امنا على العكس قد كافأهم وأورثهم ملكوت السموات 

  
  هل علم ديدات ورهطه سبب عودة املسيح اآلن ؟

  ؟ ..إن مل يعلم 
من املأزق  اإلفالتال نعطيهم فرصة  لكي..باملزيد  فلنقذفهم

يف املرة القادمة من نشر  واليتعظو ..الذي حشروا أنفسهم فيه 
  !دون تروي وال تبصر  "شيخهم"فيديوهات 
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)2 (  
كما كان  –لو كان املسيح سريفض املعترفني بالوهيته وربوبيته 

فلماذا وعد املسيح اللص بالفردوس مع  –ديدات يكذب ويدلس 
  !يا رب : انه إعترف بربوبيته وناداه 

اذ نقرأ يف أحداث الصليب قول اللص الذي كان مصلوباً على 
متى جِئْت  رب يااذْكُرنِي «: ثُم قَالَ ليسوع"  :جانب املسيح 

كلَكُوتي مف«. وعسي فَقَالَ لَه :أَقُولُ لَك قالْح : موالْي كإِن
  ).43-42:23لوقا " ( تكُونُ معي في الْفردوسِ

  
فلماذا مل يوخبه املسيح بأنه ..  1"يا رب: "قال اللص للمسيح 

! اجلنة  \" الفردوس"وأنه جمرد عبد ال ميلك أن يهب .. ليس رباً 
  !ألحد 

  

                                                             
م والمعتبرة في غایة القدم ، 168في الترجمة االشوریة التي تعود للعام   1

  !أي رب )  مارن( والترجمة السریانیة البشیطا وردت في اآلیة كلمة 
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)3 (  
  ماذا عن االعتراف بربوبيته بعد اجتراحه املعجزات البواهر ؟

فبعد ان قام املسيح باجتراح معجزة عظيمة بصيد مسك كثري ، 
  ) !يارب ( بطرس داعياً أياه بلقب سجد له 

قا لو" ( خاطئٌ َألني رجلٌ يا رب سفينتي اخرج من"  :قائالً 
5 :8.(  

مما يدل " رجل خاطئ"سجود معه اعتراف بربوبية ، واقرار بأنه 
  .كل اخلطاة مقابلعلى اعترافه الضمين بقداسة املسيح املطلقة 

ملسيح أو يصلح له مل مينعه ا ، فلم فلو كان بطرس حقاً قد أخطأ
  !؟.. كل أخطاؤه تلك

  
)4 (–  
لنقرأ كيف مشى تلميذه بطرس على املاء بسلطان ربه ، وحني  

  :استنجد بربه املسيح قائالً خاف وابتدأ يغرق 
" با رنِييج30: 14مىت" ( ، ن( !  



21 
 

  .ببطرس وخلصه من الغرقيده وأمسك  فمد املسيح
ملاذا مل يتركه ملصريه غرقاً حتت األمواج ، لو كان قد جدف 

  ملاذا شهد املسيح له وأنقذه ؟ ؟!) يارب(مبقولة 
فإن كل الذين يف السفينة من ) رب (وعالوة على االعتراف بأنه 

  ! 2رسله قد سجدوا له
بِالْحقيقَة : قَائلني وسجدوا لَهوالَّذين في السفينة جاُءوا " 

  ).33: 14 مىت" ( أَنت ابن اِهللا
  وأوانه ؟ هعصر!) عالمة(كل هذا مل يلمحه ديدات 

  
)5(  

  "!يارب"قال بطرس للمسيح القائم من بني األموات ثالثة مرات 
، كما وهم ديدات " يصحح مساره"ومل مينعه املسيح أو يوخبه أو 

                                                             
بحسب النصوص القطعیة للكتاب المقدس فإن تالمیذ المسیح   2

ً عبارة انتھار واحدة . ورسلھ قد عبدوه وسجدوا لھ ولم نسمع ابدا
في حین اننا نقرأ انھ كان . لمسیح ضد سجودھم لھ صدرت من ا

ً عند صدور الخطأ منھم كما فعل بعد قیامتھ اذ وبخ . یوبخھم مرارا
  ).14:16مرقس ( عدم ایمانھم 
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  .املؤمنني به  أي.. امنا كلفه مبأمورية رعاية خراف املسيح 
  
 "سطْرانَ بعِسمل وعسا قَالَ يودغا تم دعا، «: فَبوني نانُ بعما سي

أَنت تعلَم أَني  يا ربنعم «: قَالَ لَه» أَتحبنِي أَكْثَر من هؤالَِء؟
كبقَالَ. »أُح ي«: لَهافرخ عار«.  

: قَالَ لَه» يا سمعانُ بن يونا، أَتحبنِي؟«: قَالَ لَه أَيضا ثَانِيةً 16
» معنبا ري لَمعت تأَن ،كبي أُحأَن« .ي«: قَالَ لَهمغَن عار«.  

فَحزِنَ بطْرس » يا سمعانُ بن يونا، أَتحبنِي؟«: قَالَ لَه ثَالثَةً 17
قَالَ لَه هثَةً َألنثَال :نِي؟ فَقَالَ لَهبحأَت :»با ركُلَّ ي لَمعت تأَن ،

  ." ارع غَنمي«: قَالَ لَه يسوع. »أَنت تعرِف أَني أُحبك. شيٍء
  .) 17-15: 21يو ( 

  ..."! : " قال بطرس له 
  .."! : " قال له يسوع 

فال تعلم .. يا بطرس أنا لست رباً ومل نسمعه يقول ال جتدف 
  (!!)خرايف بأنين رب 
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)6 (  

ليس بطرس وحده اعترف بربوبية املسيح ، امنا كل تالميذه وال 
  :سيما بعد القيامة وبعد اجراء معجزة صيد مسك كبري ، اذ نقرأ 

  

 هو : يحبه لبطْرسيسوع  ذلك التلْميذُ الَّذي كَانَ فَقَالَ" 
بالر. سطْرانُ بعمس عما سفَلَم هأَن بالر،  ،بِهبِثَو رزات

  ). 7: 21حنا يو" ( وأَلْقَى نفْسه في الْبحرِ َألنه كَانَ عريانا،
  
 " نم دأَح رسجي لَمويذالَمالت أَلَهس؟ إِذْ: أَنْ يتأَن نوا مكَان 

  ).12: 21حنايو" ( الرب أَنه يعلَمونَ
  

قد تكرر مراراً بعد )  الرب( بل ان لقبه االهلي .. ال عجب 
  !قيامته ايدة
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 ،الرب رأَتأَنها  فَجاَءت مريم الْمجدليةُ وأَخبرت التالَميذَ" 
  )18: 20حنايو" (وأَنه قَالَ لَها هذَا

  ).20: 20حنايو" (الرب فَفَرِح التالَميذُ إِذْ رأَوا" 
 "ونَ )لتوما( فَقَالَ لَهريذُ اآلخالَما«: التنأَير قَد بالر "
  ). 25: 20حنايو(
" وظَهر لِسمعانَبِالْحقيقَة  قَام الرب إِنَّ«: وهم يقُولُونَ" 
  ). 34: 24قالو(

  
)7 (  

  
صحابته ( اذ نقرأ هذا االعتراف العظيم بفم أحد تالميذ املسيح 

  ) :احلواريني 
  ). 28: 20حنا يو( 3"وإِلَهِي ربي لَه أَجاب توما وقَالَ" 

                                                             
ܝ ܝ  ܘܐ ܬܐܘ ܘ  :وبالسریانیة  3    ܘܐ
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  !واحدةقبل املسيح اعتراف توما ومل يعارضه بكلمة توبيخ و
للذين امنوا و مل  طوىبالنك رايتين يا توما امنت  " :بل مدحه 

  . ) 29-24: 20يو ( ".يروا
  .انين الرب االله الذي قهر املوت ،الصحيح 4أي هذا هو االميان

اعتراف الرسول توما بإلوهية املسيح هو ذات احلروف اليت 
  :يوجهها أي يهودي حنو اهللا، اذ نقرأ 

 :يقُولُ هو شعبِي، وهو: أَقُولُ. بِاسمي وأَنا أُجِيبههو يدعو "  

بي الر9:13زكريا " ( إِهل.(  
  :واعتراف توما جاء امتاماً لقول املسيح 

 "وعسي مى: فَقَالَ لَهتم متفَعر ناب ،انساِإلن ذئينونَ فَحمفْهي تأَن 
وا ه28:8يوحنا (" أَن .(   

  .ريب وإهلي: أي اهللا، فناداه" أنا هو"وقد فهم توما ان املسيح 
  

                                                             
  "!إلھ"و " رب"نسب فیھ اللقبین الى المسیح المسیحي  اإلیمانقانون   4
من إلھ إلھ حق من إلھ نور من نور  إلھ..واحد یسوع المسیح  برب.. نؤمن " 

  " !!حق 



26 
 

  
كالعادة جلأ الشيخ ديدات اىل منشورات اهلراطقة كشهود يهوه 

للنيل من عقيدة الهوت املسيح ، فاستعار كالمهم باحلرف 
للهرب من تصريح توما الرسول الرائع الذي خاطب فيه املسيح 

  : ديدات كتباذ  .. "ريب واهلي"كربه واهله 
 " ع املسيح هل ادرك توما يف تلك اللحظة وعند ذاك املنحىن ان يسو

كان اهله؟ هل خر له وخر رفاقه ساجداً مع سجد ؟ كال على 
امنا كانت تعبرياً عن استعادة ان كلماته املشار اليها ! االطالق

يا اهلي لقد كنت ”  :نقول مثلها يومياً عندما نقول .  االنسان جلأشه
  . "فهل ختاطب املستمع اليك كما لو كان اهلك “ ! يف غفلة

ترمجة علي  –امحد ديدات  -املسيح بني احلقيقة واالفتراءمسألة صلب (  
  ) 170ص  –اجلوهري 

  
 “Did Thomas realise at that juncture that Jesus Christ 

was his Jehovah? Did he and the other disciples fall 
down in prostration before him. Never! His words 
were the words of self-reproach. We utter them 
daily, “My God! What a fool I have been!” Are you 
addressing your listener, as your God?”     
(Crucifixion or Cruci-Fiction? Page 77) 
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  : ونرد بردنا اهلادي

:   
موجهاً ا اليه  الرسول قد قاهلا للمسيح مباشرة توما ان عبارة

  ! ومل تكن صرخة يف اهلواء للتعجب .. كمخاطب
 : الدليل من االجنيل يا صديقي املسلم  واليك

 .)28:20يوحنا (  " ريب واهلي لهوقال  توما أجاب"   : اقرأ
فاحلوار مل يكن للغائب امنا للمخاطب ، فتوما كان خياطب 

   "!وقال لــه: "بداللة قول الوحي, املسيح 
  .”هــل”قاهلا للمسيح  
 . من ؟ اجاب املسيح توما اجاب” توما أجاب”  
  ؟ “ له “ ملن ؟ وعلى من يعود الضمري توما قال” وقال لـه”
 ..!اعتراف بألوهية املسيح “ ريب واهلي”

فال يوجد ضمري غائب يف . اذن احلوار جيري سلساً بني االثنني
    .احلوار الذي دار بني املسيح وتوما
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 :  
يكونوا يستخدمون اسم الرب للتعجب ألنه خمالف اليهود مل  

  ! " ال تنطق بإسم الرب اهلك باطالً: "لثةللوصية الثا
وبسبب حرصهم على توقريه فكانوا يستبدلونه بغريه من 

بدالً “ السماواتملكوت ”: األلقاب، مثل استعمال عبارة 
بدالً “  السماءإىل أخطأت ”: ،  وعبارة “ ملكوت اهللا” :من
ستخدام ال دليلوال ). 18: 15 لوقا(“  اهللاطأت إىل أخ”من 

  !!، فتسقط جمادلة ديدات للتعجباليهود اسم الرب 
  

  : تالمذة ديدات واالن نسأل
اال .. يطلقها تلميذ على رسول ونيب  عندما" ريب واهلي" عبارة

املغفرة ؟ فلماذا  تعترب كفراً بواحاً يقتضي التوبيخ والتأنيب وطلب
العبارة بدالً من  على تلك توما عبده ورسوله املسيحمل يوبخ 

   تصديقها ؟
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  :المسألة الثانية 
  

  
  !املسيح رب اهليكل ورب السبت  )1(
  : هيكل اهللا هو اهليكل 
  .) 12:  21 مىت(  " اِهللا هيكَلِ إِلَى يسوع ودخلَ" 

  :  والسبت هو سبت اهللا 
  ).2:26الويني ( " أَنا الرب .ومقْدسي تهابونَ تحفَظُونَ سبوتي "

واآلن ليقرأوا من هو رب اهليكل ورب السبت ، انه املسيح الذي 
  :نسب لنفسه يف فقرة واحدة اللقبني 

  
" أَقُولُ لَكُم نلكا : ونكَلِإِنَّ ههيالْه نم ظَمأَع!  

 متملع فَلَووا هلَى : مع متكَما حةً، لَمةً الَ ذَبِيحمحر ي أُرِيدإِن
   ".»أَيضا رب السبتهو  ابن اِإلنسانفَإِنَّ   !اَألبرِياِء
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  5.) 5:6لوقا ( ؛  )28:2مرقس (؛  )8 -6: 12مىت(
  

اليهود كانوا على يقني تام بأن السبت هو يوم خاص بالرب يهوه 
وشريعة حفظ السبت ملزمة للجميع ألا وصية من يهوه ، لكن 
املسيح أثبت هلم الهوته بأنه هو رب هذا السبت أي هو الذي 

  !؟..أعطى شريعته ، فهل هذا كالم نيب عادي يا أتباع ديدات 
  
                                                       !املسيح الرب الذي رحم انون  )2(

حني شفى املسيح الرجل املسكون جبيش من الشياطني 
اذْهب إِلَى بيتك وإِلَى أَهلك، وأَخبِرهم "  :أمره قائالً ).. جلؤون(

عنص كَم بالر كمحرو 19:5مرقس ". ( بِك.(  

                                                             
ورد كالم المسیح ھذا والدال بصورة قطعیة على الھوتھ ، في   5

أو المتماثلة ، والتي یزعم بعض ) إزائیة ( الثالث أناجیل التي تسمى 
ءت فجا. المسیح  الھوتالجھلة بأنھا ال تتضمن تصریحات تدل على 

ً لربوبیتھ  كلمات المسیح بأنھ رب الھیكل والسبت ، كدلیل مزدوج اثباتا
  .والوھیتھ المجیدة



31 
 

  
  !املسيح رب داود  )3(

  : الفريسيني سؤاالً أعجزهم املسيح سأل
ابن «: قَالُوا لَه» ماذَا تظُنونَ في الْمِسيحِ؟ ابن من هو؟«: قَائالً" 

داود«. موحِ «: قَالَ لَهبِالر داود وهعدي فافَكَيبالً ؟رقَائ: 
باآلب (  قَالَ الر( يبرل  ) يين : )اإلبن املسيحمي نع سلاج

أَع عى أَضتحوم اَءكدكيمقَدئًا لط. بر وهعدي داوا، فَإِنْ كَانَ د
ومن . فَلَم يستطع أَحد أَنْ يجِيبه بِكَلمة »فَكَيف يكُونُ ابنه؟

   .)45-41: 22 مىت" (ذلك الْيومِ لَم يجسر أَحد أَنْ يسأَلَه بتةً
  

، )1: 110مزمور ! (ابن داود ويف الوقت نفسه هو ربه فاملسيح
  "أصل يسى"وهو خيرج من يسى من جهة اجلسد، وهو 

  ).10، 1: 11إشعياء! (بالهوته 
  !ومل يتمكن اليهود من اجابته بكلمة 
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  :يقول ديدات كما هو يف الصورة اعاله 

  " !!إنه ليس بربكم " 
لو كان املسيح سريفض من امللكوت كل  :نسأل ديدات وهنا 

 الفاسد ، املنطقتماشياً مع هذا فمن يقول له يا رب يا رب ، 
ألم يعترفون بالهوته  هعليه اذن ان يطرد املالئكة من ملكوت

  ) !!الرب ( وانه 
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  : ففي امليالد قال املالك للرعاة
وقَف بِهِم، ومجد الرب أَضاَء حولَهم،  مالَك الربوإِذَا "  

فَها أَنا ! الَ تخافُوا«: فَقَالَ لَهم الْمالَك .فَخافُوا خوفًا عظيما
  :أُبشركُم بِفَرحٍ عظيمٍ يكُونُ لجميعِ الشعبِ

" .ص أَنه ولد لَكُم الْيوم في مدينة داود مخلِّ
  ).10-9: 2قا لو(

  
 
  : للمرميتني مالك الربويف القيامة قال  
 "  ابفَأَجالَكنِ  الْميأَترلْمقَالَ لو :» لَمي أَعا، فَإِنمتافَا أَنخالَ ت

لُوبصالْم وعسي انطْلُبا تكُما . أَنكَم قَام ها، َألننهه وه سلَي

"  مضطَجِعا فيه هلُما انظُرا الْموضع الَّذي كَانَ! قَالَ

  ).6، 5: 28مىت(
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، وقد وصفوه بلقب اهلي املالئكة لربوبية املسيح ا نرى شهادةوه 
فهل سيطردهم اهللا من ملكوته وخدمته ألم اعترفوا ). الرب( 

  !؟) ..الرب(بأن املسيح هو 

هذه النصوص .. الورقي !" قاهر النصارى"هل قرأ  ديدات 
  !فهو اذن منقوع يف اجلهالة نقعاً ! االجنيلية من قبل ؟ ان ال 

  !وأخفاها ، فهو مدلس فاحش الكذب .. كان قد قرأها وان 
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  : قال ديدات
 " ! "  
  

 :  
)1 (  
" دإِلَى اَألب كلهت لَنةً ويداةً أَبيا حيهطا أُعأَنو دا أَحطَفُهخالَ يو

 نيمدي .نم ظَمأَع وا هاهطَانِي إِيي أَعالْكُلِّ أَبِي الَّذ  رقْدالَ يو
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 نم طَفخأَنْ ي دأَبِيأَح دي .داحو اآلبا و10يوحنا ( ."أَن :
28– 30.(  

  : املسيح واآلب واحد يف القدرة
  !يده هي يد اهللا ، وال احد ميكنه ان خيطف من هذه اليد )1
  ! هو يعطي احلياة األبدية )2

  .اهللا وليس فقط يف اهلدف بقدرةفهنا يثبت لنا مساواته 
  
)2 (  
 "ودهذَا كَانَ الْيهللَ  ومع هَألن لُوهقْتونَ أَنْ يطْلُبيو وعسونَ يدطْري

تبي سذَا فه .وعسي مهابا  :فَأَجأَنى اآلنَ وتلُ حمعأَبِي ي
فَمن أَجلِ هذَا كَانَ الْيهود يطْلُبونَ أَكْثَر أَنْ يقْتلُوه َألنه لَم . أَعملُ

قُضِ السنفَقَطْ ي تب وهأَب ضاً إِنَّ اللَّهلْ قَالَ أَيب هفْسالً نادعم
18-16:5يوحنا " ( .بِاللَّه.(  

  ! فهو يعمل يوم السبت ايضاً مثل ابيه فهو املعادل هللا 
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)3 ( 
 "وعسي قَالَ لَه : الطَّرِيق وا هاةُأَنيالْحو قالْحي . وأْتي دأَح سلَي

  ).6:14يوحنا" ( .اآلبِ إِالَّ بِي إِلَى
  
)4 (   
 سيلُبف ا: قَالَ لَهكَفَانو ا اآلبأَرِن ديا سي .وعسي ا : قَالَ لَهأَن

 سيلُبا فرِفْنِي يعت لَمو هتدم هذاناً همز كُمعم آنِي فَقَدي راَلَّذ
أَى اآلبر نمؤت ت؟ أَلَسا اآلبأَرِن تقُولُ أَنت في  فَكَيا في أَنأَن

يف اآلبكَلَّاآلبِ وأَت تلَس بِه كُمي أُكَلِّمالَّذ ؟ الْكالَم نم بِه م
صدقُونِي أَني . هو يعملُ اَألعمالَ لَكن اآلب الْحالَّ فينفِْسي 

يف اآلبي اآلبِ و11-8:14يوحنا " (  ف(.  

)5 ( 
" كي فَذَلمبِاس مأَلْتا سمهمولُهنِ أَفْعببِاال اآلب دجمتيإِنْ . ل

  ).14:  14يوحنا ." (أَفْعلُهفَإِني  سأَلْتم شيئاً بِاسمي
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)6 (  
  ).15:16يوحنا " ( هو ليكُلُّ ما لآلبِ " 
يوحنا " (  لي فَهو لَك وما هو لَك، فَهو لي َكُلُّ ما هوو" 

10:17(  
من ميكنه ان ينطق ذا التصريح وجيعل كل ما ميلكه اهللا ملك 

شخصي له ؟ وماذا ميلك اهللا ؟ ميلك كل اخلليقة والكون 
وكل هذا ميلكه االبن كما ميلكه .. واملالئكة والعبادة والتمجيد 

  .اآلب 
  

ي نسد املنفذ كل تلك التصرحيات جاءت بفم املسيح املبارك ، لك
  " ..يقل"أن املسيح مل على اتباع ديدات ، وزعمهم 

  !!بل ها هو قد قال  
  
  



39 
 

"  
)1 (  
لَه كُلُّ  ولْتسجد :وأَيضا متى أَدخلَ الْبِكْر إِلَى الْعالَمِ يقُولُ" 

  ).6:1عربانيني " ( مالَئكَة اِهللا
  
)2 ( 
 "ونَ ٱآلبكْرِما يكَم نٱالب يعمٱلْج كْرِمي كَيال. ل نم  كْرِمي

ٱآلب كْرِمال ي ن23: 5إجنيل يوحنا " (ٱالب(.   
وتوجب عبادته واكرامه مبستوى  ،املسيح مسجود له كالهف

  !اآلب
  :عليها  هو ومل يعترضفعلياً  تحدثه العبادة وهذ

  ).2:8مىت ( واألبرص ). 12:2مىت ( اوس سجدوا له 
مىت (  والنساء بعد قيامته ).33:14مىت ( وتالميذه يف السفينة 

لوقا ( وكل املؤمنني به بعد صعوده أمام أعينهم   ).9:28
52:24.( 
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   :قال ديدات 
 "" !!  
  

 :  
طلب من املؤمنني به ان يصلوا اليه فيستجيب  بنفسه قد املسيحان 
  !!هلم 

  

  ).14:14يوحنا ( "  .إِنْ سأَلْتم شيئًا " 

 :املسيح يسمع الصالة ويستجيبها بنفسه 

يوحنا ( "بِٱالبنِ ليتمجد ٱآلب مهما سأَلْتم بِٱسمي "

14 :13(.  
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  من البشر ان يتفوه ذا الكالم ؟ 6هل جيرؤ نيب
  :فاألنبياء كانوا يصلون اىل اهللا 

  ).2:  65مز (" يا سامع الصالة إليك يأيت كل بشر"
  !ويستجيبها واملسيح يقول انه يسمع الصالة 

  
  :فيشكرونه مسبحني حبمده .. وكان رسله يصلون اليه كرم 

  " الَّذي قَوانِي وأَنا " 
  ).12:1موثاوس تي1(

  
  

  
من الروحِ الْقُدسِ، وأَما هو فَشخص إِلَى السماِء وهو ممتلئٌ "

  .فَرأَى مجد اِهللا، ويسوع قَائما عن يمنيِ اِهللا
                                                             

» أن أؤخذ منك؟ قبللك،  أفعلماذا «: قال ایلیا النبي اللیشع   6
فاالنبیاء والقدیسین ال یمكنھم فعل شيء بعد انتقالھم ). 9: 2ملوك2(

  .أما المسیح فال یتوقف عن فعل قبول الصالة. للسماء
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ها أَنا أَنظُر السماوات مفْتوحةً، وابن اِإلنسان قَائما «: فَقَالَ 
: فَكَانوا يرجمونَ استفَانوس وهو يدعو ويقُولُ .. عن يمنيِ اِهللا

  خرصو هيتكْبلَى رثَا عج ثُم

وإِذْ قَالَ هذَا . يارب، الَ تقم لَهم هذه الْخطيةَ: بِصوت عظيمٍ
قَد60-55:7اعمال ". ( ر. (  

استفانوس الشهيد املسيحي االول صلى اىل املسيح واصعد روحه 
  .7اليه

ومن الرائع ان نذكر بأن استفانوس قد رأى اقنومي الالهوت 
معاً يف رؤياه وهو ميوت شهيداً ، وقد خصص ) اإلبن(و ) اآلب(

فلو كانت الصالة اىل يسوع .. اىل املسيح الشهيد صالته لترفع 
قائماً عن ) االبن( املسيح ال جتوز ، فلماذا مسح اهللا بظهور املسيح 

  فانوس ؟ليصلي اليه است..ميينه 
                                                             

فیرجع التراب : " الكتاب المقدس یعلمنا بأن الروح تصعد الى هللا معطیھا   7
). 7:12امعة ج" ( الى االرض كما كان وترجع الروح الى هللا الذي اعطاھا 

وبما ان استفانوس قد اسلم روحھ للرب یسوع ، فیكون المسیح ھو الذي 
  !ترجع الیھ الروح التي اعطاھا 
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قاهلا الشهيد األول يف أحرج حلظة وهي " الرب يسوع"عبارة و 
، فقد اتكل على املوت ، وليس أي موت امنا موت الرجم 

  .املسيح يف اقسى حلظات احلياة
  .هالبار حيرص على التلفظ بكل نطق صحيح اثناء موتاملعلوم أن و

  
  ..اليه وان الصالة ترفع ) الرب(لقد أنكر ديدت أن املسيح هو 

  :وها هو الشهيد األول استفانوس قد فعل األمرين 
  

1LORD 
2 
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بل ختام كل أسفار الوحي االهلي ..  ختام العهد اجلديد
  : ، ومها ديدات، تتلخص يف احلقيقتني اليت أنكرمها أمحد املقدسة

  
   :األوىل
   : الثانية

  
اذ نقرأ يف سفر الرؤيا ويف الصفحة األخرية من كل الكتاب 

 :املقدس 
.آمني. »أَنا آتي سرِيعا! نعم«: يقُولُ الشاهد بِهذَا" 

. كُميعمج عِسيحِ مالْم وعسا ينبةُ رمنِع . نيآم "
  ).21 و 20: 22رؤ(

  
اىل ) صالة ( ي عبارة عن لت يف الوحي االهلي هيآخر كلمات ق

  ) !الرب ( مع لقب املسيح ، 
  



45 
 


  

 
:جوابه  مطلع يف ديدات اذ قال 


 

  :وسؤايل 
  !بدالً من املسيح يا شيخ ديدات ؟ اًملاذا مل يرفع اهللا اليه حممد

 
 

املسلمني يبعثون بالرسائل اىل كبار الشيوخ يتسائلون فيها 
 حممد ؟ملاذا املسيح هو احلي يف السماء دوناً عن : متحريين 

أوليس حممد هو اشرف املرسلني ، فلماذا املسيح أعلى منه مقاماً 
ورفعة ؟ فضرب املشايخ امخاساً باسداس، وماحاروا جواباً سوى 

  . بعبارات انشائية ومقدمات مملة وتربيرات جوفاء
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  :  الصادرة من جلنة االفتاء يف السعوديةالفتوى لنقرأ  

ليه وسلم أفضل األنبياء فلم مبا أن حممدا صلى اهللا ع: السؤال 
مل يرفع إىل السماء بدال من عيسى ؟ وملاذا اختص اهللا عيسى 

   بالرفع دون سائر األنبياء ؟
إن اهللا تعاىل وسع كل شيء رمحة وعلما ، وأحاط بكل  .احلمد هللا :  اجلواب 

شيء قوة وقهرا ، سبحانه له احلكمة البالغة ، واإلرادة النافذة ، والقدرة الشاملة ، 
اصطفى من شاء من الناس أنبياء ورسال مبشرين ومنذرين، ورفع بعضهم فوق 

، فخص بعض درجات ، وخص كال منهم مبا شاء من املزايا ، فضال منه ورمحة 
باخللة خليله إبراهيم وحممداً عليهما الصالة والسالم ، وخص كل نيب مبا أراد من 

اآليات واملعجزات اليت تتناسب مع زمنه ، وا تقوم احلجة على قومه ، حكمةً منه 
وعدالً ، ال معقب حلكمه ، وهو العزيز احلكيم اللطيف اخلبري ، وليس كل مزية 

فاختصاص عيسى برفعه إىل السماء حيا جارٍ على مبفردها مبوجبة لألفضلية ، 
مقتضى إرادة اهللا وحكمته ، وليس ذلك لكونه أفضل من إخوانه املرسلني ، 

كإبراهيم وحممد وموسى ونوح عليهم الصالة والسالم ، فإم أعطوا من املزايا 
  .واآليات ما يقتضي تفضيلهم عليه 
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يدبره كما يشاء ، فمرجع األمر يف ذلك إىل اهللا ، ، وباجلملة 
ال يسأل عما يفعل ، لكمال علمه وحكمته ، مث إنه ال يترتب 
على السؤال عن ذلك عمل أو تثبيت عقيدة ، بل رمبا أصيب 
باحلرية من حام حول ذلك ، واستولت عليه الريب والشكوك 

وليجتهد فيما هو ،  ، وعلى املؤمن التسليم فيما هو من شؤون اهللا
دة وعمال ، وهذا هو منهج األنبياء واملرسلني ، وطريق اخللفاء من شؤون العباد عقي

وباهللا التوفيق ، وصلى اهللا على . واهللا أعلم . الراشدين ، وسلف األمة املهديني 
  .انتهى " نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم 

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ 
" فتاوى اللجنة الدائمة.  "ديان ، الشيخ عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن غ

)3/476. (  
  

http://www.islamqa.com/ar/ref/119825  

  
  ..اعترفوا بعد ان القوا سالح احلجة والربهان ، بالتايل لقد 
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  :جواا عندهممعضلة رفع املسيح اىل السماء وليس حممد ، 
  

1   
 

2 
 

 
3 

 
 

4 
 

   
، ويرفعه اهللا  من املوت حممد مل يقمملاذا : ومازال السؤال حائراً 

  ؟ بالذات ملاذا املسيح.. يعود يوم القيامة اليه ، ل
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  !ديدات كان يدلس وخيفي النصوص الكتابية  - 1
  
 املسيح لن يدين الذين يعترفون به كرب ، امنا - 2

  .الذين ال يثمرون ويسلكون يف وصاياه  سيدين
  
املسيح شهد لنفسه بأنه الرب واالله ،  - 3

  .وشهد له تالميذه كذلك ومل يعترض عليهم 
  
  .لقد قدمت العبادة والصالة للمسيح مراراً  - 4
  
املسيح يف االسالم أعظم من حممد يف رفعه  - 5

  !حياً وعودته ثانية
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  :اقول للمسلمني وخاصة لتالمذة الشيخ امحد ديدات 

،  يف اإلجنيل وضعوا أمامكم كل كلمات املسيح.. هاتوا مقصاً 
وقصوها باملقص ، وسأعطيكم صمغاً واطلب منكم ان تعيدوا 
  ..وتلصقوا ترتيب كالم املسيح مع بعضه بالطريقة اليت تشاؤون 

  ..الصقوا كالمه كما حيلو لكم 
ستبقون عاجزين عن جعله ينكر ربوبيته  وصدقوين انكم 

  !!والوهيته ايدة 
  


