
1 
 

 
 

 

 
 

 
  

  

  
  جون يونان



2 
 

    ؟  الثالوث عن القرآن قال ماذا  
 

 
وما أكثر ما نسقط جمیعنا في عداء " !  عدو ما یجھل اإلنسان: " حكمة رائعة تقول 

في المسیحیة  ونھویعاد ونھیجھلھ ین فإن أشد ماالمسلم صدقائنابالنسبة ألو. ما نجھلھ
ً  ھو عقیدة الثالوث ،   !فیعتبرونھا وثنیة وشركا

عن استیعاب المفاھیم " التنزیل والحرف"عجز العقل اإلسالمي المكبل بقیود یاذ 
ً بحرفیة نصوص القرآن التي ظنت بأن ھ لالھوتیة العویصة على ذھنھ، لكونا یقبع مقیدا

  ھل ؟عدائھم متسربل بعلم أم متزمل بـج ھلف .الثالوث ھو ثالثة آلھة 

  :نقطتین  فوقركائز اعتراضھم ضد عقیدة الثالوث تتموضع  حدىأإن 
 !لم یرد في الكتاب المقدس " الثالوث " ان مصطلح : األولى 
  !مفھوم عقلیاً وصعب االستیعاب ان الثالوث االلھي غیر : الثانیة 

لتفكیك والفصل الثاني . وسنخصص الفصل األول من ھذا الكتاب لتفنید النقطة األولى
  : والمحاور بھذه العناوین. الثانیة أوصال

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

حقوق الطبع حمفوظة  



3 
 

  الفصل األول 
 

  
سنقسم الفصل األول على أربعة محاور فاحصین بالعدسة المكبرة النصوص القرآنیة 

 " : اذ یقول انجیلنا . التي یقولون بأنھا تشیر لعقیدة الثالوث
 ) "1 بنقد عقائدنا المسیحیةفلنمتحن القرآن ان ).   12:5تس ً ً جدیرا     .كان حقا

   المحور األول 

ً مع كثر فأنھم بالمقابل لن یستطیعوا ان  ،ة ردودنا القاطعة على سؤالھم ھذاوطبعا
ا السؤال علیھم لو عكسن نابمعنى ان . المقابلة یجیبوا على ذات السؤال من جانب ضفتھم

  !افعلوا ھذا وستجدوا نتیجة مذھلة  ؟ نتوقع منھم إجابة مقنعة فھل 
 

  " !قلب الطاولة " وھنا سنستخدم اسلوب السید المسیح لھ المجد وھو 
 في القرآن ولو لمرة واحدة ؟ " الثالوث " ھل وردت كلمة : اذ سنسألھم ھكذا 

اآلب واالبن والروح (  الثالوثبما ان عقیدة ، لنوضح اكثر ..! )صمت طویل ( 
  ، وقد تم تحدیدھا بمصطلح الھوتي باسماصیلة في الكتاب المقدس )القدس إلھ واحد 

ً لتحدیدھا (  " الثالوث"   ً لدى المسیحیین  الثالوثاذن فمصطلح ، )تسھیال كان متداوال
ً من قبل ظھور محمد ً وغربا المتعنتین لن یعارضني في ھذا، صدقوني ان أشد . شرقا

  : الصعب الواجب طرحھ وھنا السؤال ! اتفقنا 
ً لھا  ً لعقائد الدیانات ما قبلھ وناسخا  - كما یزعمون  -اذا كان االسالم قد جاء مصححا

ً ایاھا بالتحدید واالسم ؟ الثالوثفلماذا لم یجیب القرآن صراحة على عقیدة    داحضا
في نقض ھذه العقیدة على المسیحیین الذین " الثالوث  "لماذا لم یستخدم عبارة : اي  

  ؟) المسلمین  إخوتنا زعمكما ی( وھا واضافوھا الى دینھم حرف
ً لعبارة  ً ان  القرآن أي صفحة من في"  الثالوث "ھل نجد اثرا ، لكي یكون لھم مسوغا

     !كتاب المقدس ؟وجود ھذه العبارة بلفظھا في ال یتساؤلوا عن 
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  !عقیدة غریبة 
ً الى عقیدة  ً الى  الثالوثان الموجود في القرآن، لیس موجھا القویمة، انما كان موجھا

وان هللا أحد اولئك  )هللا والمسیح ومریم (  وضد من قالوا بأن االلھة ثالثة تعدد االلھة ،
ویحاربونھا  اشد االنكارا بالعكس ینكرونھا مسیحیین انماللیست عقیدة وھذه . الثالثة

ً العقیدة  عثر على نص قرآني واحدال ن في الجھة المقابلةو .بأشد ضرواة  مھاجما
ً "  ثالوثال "المسیحیة  فھو لم یھاجم عقیدة . كما ھي معبر عنھا في ایماننا المسیحي ابدا

لھ م الثالثة ھي االوھذه االقانی, ان هللا واحد متمیز بذات وكلمة وروح "   :تقول 
ً كلمة  سطروالدلیل انھ لم یلم یفعل ھذا مطلقا،   ! " الواحد في "  ثالوثال "ابدا

  :وسؤالنا مرة اخرى  !نصوصھ ، وال حتى لمرة واحدة 
في القرآن اثناء ھجومھ على العقائد السابقة لھ ؟ لماذا لم " الثالوث "  ھل وردت كلمة
المسلم  باستطاعة أخوناھل  ؟ ألفاظ ومصطلحات المسیحیین المعروفة یستخدم القرآن
، ولو في وتفنید ربھ لھا  )الثالوث ، األقانیم ، الجوھر ( تعابیر مثل ان یعثر على 

  في القرآن ؟ ةواحدقصاصة 
، فإنني اقرأ كل ما تقع علیھ یداي من كتبھم االخوة المسلمین حین أتوجھ لمحاورة

، حاورھم فیما یؤمنون ھم بھوأ. جھمألستجمع أفكارھم وحج المعتمدة لدیھمومراجعھم 
نا المسیحیة ؟ لماذا جادل فلماذا لم یفعل القرآن ھذا مع عقائد! أنا عنھمولیس ما أعتقده 

  تؤمن بھا المسیحیة، بینما لم یرسم حرف منھا في اإلنجیل ؟ضد أفكار ال وعاكس 

 

احمد ( بعداءه للمسیحیة  التي اطلقھا الشیخ المعروف العوجاء أجرأ المزاعممن 
  :اذ قال !! في القرآن  بحروفھا قد وردت"  ثالوثال" ن كلمة بأ الفسید  زعمھ  )دیدات
 "  المدھش ان المسیحي یؤمن بھا ولكنھا لیست عنده. كلمة التثلیث نجدھا في القرآن .

  " ! وال تقولوا ثالثة: بقولھ . القرآنكلمة التثلیث موجودة في . بینما القرآن یحویھا
 “ .. trinity is there. we have the word trinity in the Quran 

amazing! the christians believes , he 
hasn’t got it , the Quran has it , the 
word trinity is in the Quran  وال
 don’t say trinity ( 5:171)  تقولوا ثالثة 
“. (Lecture:  Jesus (PBUH) Beloved 
Prophet Of Islam -Sheikh Deedat). 
 “The word trinity is not to be 
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found in any bible in the world, but amazing thing it’s in the 
Quran! The word trinity it’s in the Quran, but its denial of it. 
Allah says about trinity: don’t say trinity “   .  
(Deedat  -  Is the Bible Gods Word Preview of  USA Debate in UAE) 

  
مرات عدیدة الفطیر ذات الزعم في   Zakir Naik زاكر نایكتلمیذه الشیخ  انزلقوقد 

فترة االسئلة  اثناءو، نذكر كمثال مناظرتھ مع الدكتور ولیم كامبل  .في محاظراتھ
 : بالحرف قال 1:14:21الدقیقة 
  "كلمة تثلیث لیست في الكتاب المقدس ، ولكنھا ھناك 

  ! " في القرآن            
 “The word trinity is not in the bible, but 

it’s there in the Quran “ !!  
ً بسورة النساء    !! 73:5وبسورة المائدة ،  171:4مستشھدا

الزعم بأن  الطفسة بالطبع أراد الشیوخ من طرح ھذه األكاذیب
وھذا النھج الملتوي لیس  !القرآن قد ناقش العقیدة المسیحیة ذاتھا بفحواھا واسمھا 

 .بالغریب عن دعاة اإلسالم

 
.  للتسھیل ال أكثر وھذا ال عیب فیھ كمسیحیین ال یھمنا المصطلح كلفظة ، انما ھو 

ً من شرح عقیدة الثالوثفب هللا الواحد االب واالبن : " في كل مرة تحدثنا عنھا مثل  دال
ً كل مرة ، " والروح القدس ثالثة اقانیم وجوھر واحد  ً من شرح المفھوم كامال ، بدال

وحدة ( كتلخیص للعقیدة !! tri-unity استخدمنا كلمة واحدة التینیة  مكونة من جزئین 
ولو أراد ! بینما ینقدونھ ضد المسیحیین  المسلمین مع عقائدھم ، سلكھوھذا ما ی .)ثالثیة

بھ حینئذ ینبغي علیھم إلقاء  الشیخ دیدات وتالمیذه تطبیق ھذه القاعدة على ما یؤمنون
  :مثل لخلو القرآن منھا ھذه المصطلحات عرض الحائط

  ..الخ  ! االسماء والصفات -  الوالء والبراء - التوحید
ً في القرآن دلیل على زیفھا ؟  ھل یستطیع  فھل عدم وجود ھذه المصطلحات حرفیا

بحروفھا كما ھي ؟ مع "!  التوحید: " مسلم ان یستخرج لنا من القرآن ھذه اللفظة 
" ت و ح ي د : ، انما عن لفظة محددة الحروف  ار بأنني ال اسأل عن معنىاالعتب

  وجودھا ككلمة مستقلة یطعن في عقیدة التوحید االسالمیة ؟ یةفھل عدم " !توحید  
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"  الثالوث"لفظة   ھ دیدات وتلمیذه نایك، بخصوص وجودزعم ما یحق لنا القول بأن

  !یُعد من أشنع الكذب وأفحشھ  وانھ انتقدھا ، بحروفھافي القرآن 
 یة التيواآل. ف فلن تعثر على ھذه الكلمة ضمنھ الغالف للغالولو فلیت القرآن كلھ من 

 ً   !! ثالثة: انما قالت  ، ثالوث: یستشھد بھا لم تقل ابدا
  :لالنجلیزیة  لكن ترجموھا  ثالثة :وقد لفظھا دیدات وكذلك نایك بالعربیة 

 Trinity !!  " بألسنتھم ً   !ھ عیحرفون الكالم عن مواض اذ" ..لیا
   ؟  Trinity :ھي نفسھا  Threeھل  ؟"  ثالوث "مسلمین ، ھل ثالثة تعني بربكم یا 

رسمھا مختلف  فحتى  !  Trinity: ال تعني   threeو  ،"  الثالوث" ال تعني  ثالثة 
  !!اتعجب كیف یكذبون وفي قرارة نفوسھم  یضحكون . فما بالك بالمفھوم 

المحور الثاني  

  
ً وجود  ثالثة آلھة كما یتوھمون، انما مفھومھا الصحیح ان عقیدة الثالوث ال تعني مطلقا

ً إال بھا    :ھو انھ یتمیز بثالثة صفات ذاتیة ال یكون إلھا
ولكونھ األصل اطلق على وجوده لفظة مفھومة . فھو أصل الوجود:  هللا لھ وجود ذاتي

ً ). اآلب ( سیطة ھي ب   !ویستحیل ان یكون ھناك الھ دون ان یكون موجودا
وألن كالمھ ازلي صادر عنھ منذ . فھو كائن عاقل ناطق بكلمتھ:  وهللا ناطق بكلمتھ

بنات " او " بنت شفة " كأن تقول ). اإلبن ( األزل اطلق علیھ لقب شعبي مفھوم ھو 
ٍ مادي جسداني". افكاري    .دون ان یحوي معنى

فیستحیل ان یكون الھ غیر ). الروح القدس ( وقد اطلق علیھ لقب :  وهللا حي بروحھ
  !الحیاة ذاتھا  انھ بل. حي ، بینما ھو معطي الحیاة للمخلوقات

  .وھذا الھ واحد. فاآلب ھو الذات ، واالبن ھو الكلمة ، والروح ھو الروح القدس
وھذا لیس .  موجود ناطق حياذن الھنا واحد في ثالثة تعیینات او أقانیم ، فھو واحد 

 ً ً وال شركا ً یتمیز ) 27:1تكوین ( فاالنسان الذي خلقھ هللا على صورتھ . كفرا ایضا
فھذه ).  جسد ، نفس ، روح: ( فھو انسان واحد لھ ) مع فارق التشبیھ ( بثالثة تعیینات 

ً اال بھاصفات ذاتیة ثالثة ال  ولنا مثال على اكبر كتلة واحدة في مجموعتنا . یكون انسانا
ً تتمیز بالصفات الذاتیة الثالث الشمس الكونیة وھي   :، وایضا
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ً ).  الحرارة –النور  –النجم (   ومثال ألصغر وحدة في . وبدون احدھا ال تكون شمسا
ة الكون وھي ّ ً تتمیز بثالثیة  الذر فكأن هللا ).  نوترون – بروتون –الكترون : ( وایضا

فنحن ال نقول . وھذا غیر مناف للعقل! ترك بصمتھ الشخصیة على خلیقتھ 
فقد علمنا المسیح . 1=1×1×1: انما لو أردنا التشبیھ الریاضي سنقول  1=1+1+1

 ً ً بشریا ً  ،باعالنھ ووحیھ ھذه العقیدة االلھیة، اذ لم تكن استنتاجا بقولھ الصریح محددا
باسم اآلب واالبن والروح األمم وعمدوھم  اذھبوا وتلمذوا جمیع"  :ثة االقانیم الثال

ولیس باسماء "  بإسم" ووحدانیة الرب تتضح من عبارة ). 19:28متى " (  القدس
ى ومع ذلك فإن ھذه العقیدة البسیطة الرائعة قد صدمت واعثرت المسلمین عل  .متعددة

ً فیھاوالسبب ل. مدار قرون ً مستفحال نجم عن سوء فھم ودرایة العیب ، انما  یس عیبا
  ن ما یجھلون ؟ فكیف ینتقدون ما ال یستوعبون ؟ وكیف یحاربو .االسالم عنھا

  .. ثالثال المحور لننعطف الىھذا یقودنا 

المحور الثالث 
 انما عن تعدد االلھة "  الثالوث" نصوص القرآن وكلھا ال تتحدث ضد  الى حضراتكم

  :، ولنبدأ بطرحھا واحدة فواحدة موجھة ضد المسیحیة انما ضد أھل البدع  اذ لیست

 171 

  ً ً " !  وال تقولوا ثالثة انتھوا: " یثور القرآن صائحا ً وھدوءا من ھم الذین .. لكن مھال
هللا : ام قصد  قصد االب واالبن والروح القدسھل ؟ قصدھم القرآن بالثالثة آلھة 

  :ابن كثیر ھ اإلمامقال وما قلناه ھو عین ما. وھذا بالطبع لیس إیمانناوعیسى ومریم ؟ 
  " تعالى هللا عن  ال تجعلوا عیسى وأمھ مع هللا شریكینأي " وال تقولوا ثالثة

ً لسورة النساء  - ابن كثیر .." ( ذلك علوا كبیرا    ).171تفسیرا
  ..ھذا ما انكره القرآن یا شیخ نایك ومن قبلك دیدات  !  

ً لما قالھ ابن كثیر ، اذ قاال  الجاللینویزید    : في تفسیرھما تأكیدا

  "عن ذلك" انتھوا" هللا وعیسى وأمھ" ثالثة"اآللھة " وال تقولوا ."  

. یا مسلمین ھذا ما انكره القرآن)..  مریم+ عیسى + هللا : ( ذات العقیدة الكفریة 
 :انظروا صور التفسیر زیادة في التوثیق 
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  " أأنت قلت للناس : ، ویشھد علیھ قولھ  هللا والمسیح ومریماآللھة ثالثة اي

 )البیضاويتفسیر ( .." من دون هللا  وأمي الھیناتخذوني 

  
  " یرید : قال ابن عباس. عن الزجاج " ثالثة " آلھتنا  : وال تقولوا ثالثة

أي ال تقولوا ھم : وقال الفراء وأبو عبید .  هللا تعالى وصاحبتھ وابنھ بالتثلیث
  )القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن ( "ثالثة 

ان التثلیث الذي : قال اھدى ھدیة غایة في الثمانة اذ ) ترجمان القرآن ( ابن عباس 
ولیس عقیدة  !!عیسى + مریم + هللا : یراد بھ  یا شیخ زاكر نایك  القرآنھاجمھ 

اآلب واالبن والروح القدس الھ واحد ، جوھر واحد في ثالثة : ( المسیحیین الصحیحة 
ي ھذا الثالوث كما ، وال دخل لمریم العذراء فوھي عقیدة ال تنافي الوحدانیة  .) أقانیم

   .ن القرآنظ
ً ان یقرأ  ً عقائد  باللغة الیونانیة لیطلع كتبناھل كان محمد محتاجا عن كثب مستوعبا

فكیف لم یعلم . شیئكل بألن المفترض انھ موحى الیھ من هللا العالم  !؟ الالمسیحیة
  ؟ المسیحیة الصحیحةما ھي بالتدقیق عقیدة الثالوث ) المفترض انھ هللا(كاتب القرآن 

  :فیھا  سیاقة النصوص ، ولنأتي الى سورة المائدة لنقرألنمضي في 
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ً تتكرر ذات الفكرة ، وھي ان القرآن كان یھاجم الھراطقة الكفرة، القائلین  وایضا
 فھم منفصلین" ثالث ثالثة :" ، معتبرین هللا ھو أحد الثالثة ثالثة  ان االلھة
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یزید  وتفسیر الجاللین! ولیس علینا  والقرآن كان یرد علیھم منفردین في زعمھم ،
  حجتنا نفحة اضافیة من التوثیق ، فنقرأ في صفحة تفسیره عن انھم مجرد

: یتیمة "  فرقة"   
  ""واآلخران عیسى أي أحدھا " ثالثة"آلھة " لقد كفر الذین قالوا إن هللا ثالث

  ).73المائدة  –الجاللین " ( من النصارى  وھم فرقةوأمھ 

ً عما بینھ وبین أنبیاء آخرین فلماذا . الفترة الزمنیة بین محمد والمسیح ھي اقرب زمنیا
  ؟ بھذا الشكل حول ماھیة الثالوث الحقیقي العقیدة المسیحیة محمد ادراك اساء

  1 
75  

عیسى  " ! یأكالن " ھل البدع  فقالن القرآن كان یھاجم ابأ الجلي كالشمس نجد االثبات
ً ؟ ،و مریم  ً ألنھ قصد لماذا ذكر االم ھنا ایضا    :ن اآللھة ثالثة بأالقائلین  طبعا

 ، فما دخلنا نحن بھا ؟لیست مسیحیة المبتدعةوتلك الفرقة  .) مریم - عیسى  -هللا ( 
  وإال ھل عثروا على مسیحي قد خطر بذھنھ بأن مریم لم تأكل الطعام ؟ 

 قد ھدرت بینھم وبین قبل اإلسالم ان الكثیر من الھراطقة والوثنیینصدقوني 
قدموا قد حول الثالوث ، والمستعرة  شالالت من الحوارات والسجاالت المسیحیین

  !التي قدمھا القرآن  الواھنةبما ال یقاس من البراھین  وأشد براھین أقوى
_____________________________  

. نالعثماني الذي زاد وانقص في القرآینتابني الشك بأن ھا النص مقحم الى القرآن عند الجمع  )1( 
  :  عند موت محمد حین قال  الى القرآن فھو مشابھ الى حد كبیر مع النص الذي اضافھ ابي بكر

 "     خلت            :  
  !        . "رواه أحمد في ( .عمر فسكت..  نعم بكر ابو فقال

فكما اضافوا ھذه اضافوا أختھا تلك عن عیسى وبألفاظ  .)7/313(باقي مسند األنصار : مسنده
  .." !!      خلت       " :  مشابھة 
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  " من ذا الذي یقدر أن یرد من أمر هللا شیئا إن شاء أن یھلك المسیح ابن : یقول

  ).الطبري –جامع البیان .." (  بإعدامھ من األرض وإعدام أمھ مریممریم 

مع ما یحملھ ھذا التعبیر (  ؟" وأمھ .. المسیح  : " إعدام لماذا ذكر القرآن: وأسأل 
  اخترعت" فرقة " القرآن كان یخاصم السبب ان  لماذا ذكر أمھ ؟)  المنفر من اساءة 

ً الھ المسیحمعتبرین  .) مریم - عیسى  -هللا (  :  ثالثة آلھة ، وھذا انتقده  منفرد آخر ا
ً منف. ة قرآن وكذلك فعلت المسیحیة الحقال ً عن االبفالمسیح لیس الھا وھذا كلھ  .صال

ً الى المسیحیة الحقیقیة التي تنادي بالھ واحد ومن جھة التنفیذ كیف یمكن  .لیس موجھا
  ھل سیُھلك كلمتھ وروحھ ؟) كلمتھ وروحھ (  ان یُھلك المسیح 

 
116 

  !!! %3ماذا ستفھم من ھذا النص سوى ان كاتبھ لم یفھم المسیحیة وال بنسبة 
ً للشك بأن  لقد ً الى اتباع  حملة القرآن وانتقاده الشدید كانثبت بما ال یدع مجاال   موجھا

بدلیل . ) مریم -عیسى  -هللا : ( المبتدعة الكافرة التي جعلت االلھة ثالثة  تلك الفرقة
  ." من دون هللا  وأمي الھیناتخذوني : " قولھ 

ً یُعبد، فمریم انسان بشر ولیست الھ تؤلھ مریم ولن فالمسیحیة لم   . ا
ً لفظة م ل في المقابل الثالثة (المسیحیة ، وھي التي تعني "  ثالوثال" یذكر القرآن ابدا

، ومعناھا یحمل التعددیة واالنفرادیة لكل عضو " ثالثة : " لكنھ ذكر لفظة ). واحد 
ً  ."االقانیم "ولم یذكر القرآن . وعنصر ) القدس  اآلب واالبن والروح( ولم یذكر ابدا

  . شنع علیھمولم ی .)ذات وكلمة وروح ( ھو القائلین بألھ واحد  كفرولم یُ 
ً یرید ان ینتقد عقیدة المسیحیین وما .. فلو كان القرآن كالم من عند هللا  وكان فعال

  ؟"  الثالوث" كلمة  نقده مستعمالً لم یحدد فلماذا .. اضافوه 
 الثالوث، فھو ال یُكفر عقیدة " الھین "  و " ..ثالثة : " فالقرآن في تكفیره القول 

ً  المسیحیة    .الكتابیة على االطالق ، بل ال یأتي على ذكرھا ابدا
  !فھل وجد فیھا ثالثة آلھة ؟ ، وھا ھي صفحات االنجیل مبسوطة لكل قارئ
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الى فكرة  جنحواومن جراء ھذا النقص الملحوظ والشدید الحروجة للمسلمین ، فقد 
ً في "  ثالوثال" عبارة یحشروا نبشوھا من الھاویة السفلى ، وقرروا ان  . كتابھمحشرا

ً لمن "  ترجمة القرآن"  وكان السبیل المتاح لھم ھو الى االنجلیزیة والموجھ خصیصا
ً  ال یفقھون   !ھذه الخدعة الزیوف وتترسخ فیھم تنطلي علیھمل ،بالعربیةوال فاصلة  حرفا

  

 الرابعالمحور  
  
تحریفھم لترجمات القرآن ، وكیف  فضح وھي.. نلقي علیھم مفاجأة من العیار الثقیل س

ً لفظة  ً وبھتانا غیر ( في القرآن المترجم لخداع "  الثالوث" حرفوا فیھا ووضعوا زورا
  :التالي قرأنا ،  73: ففي سورة المائدة  ).القارئین بالعربیة من المسلمین وغیرھم 

  
ً  ةفالنص بالعربی ، كال " أقانیم لقد كفر الذین قالوا ان هللا ھو الثالوث او: " لم یقل ابدا

 ً ترجمة للقرآن  وأشھر واالن لنقرأ كیف حرفت أھم". ثالثة " انما قال ..مطلقا
في "  ثالوثال " ، واضافت لفظة   Abdullaah Yusuf 'Ali translation' باالنجلیزیة

  .ترجمتھا للنص اعاله 

  !الترجمة األفضل ألحمد دیدات 
  للقرآنعبد هللا یوسف علي دیدات ال یقتبس إال من ترجمة  الشھیر كان الشیخ

ومركزه العالمي لنشر االسالم  . فكانت ھي المعتمدة لدیھ بشكل خاص  باالنجلیزیة،
وال یكاد یخلو كتیب من كتیباتھ عن اشارة او دعایة لھذه  ! انحاء العالم كان ینشرھا في

 ً ً فیھا ! الترجمة االكثر تحریفا  :وكان یقول مادحا
  "ان إمتلكت ھذه الترجمة ، فال تحتاج ألخرى ! "  

 “…If  you own this one, you do not need another.” 
 (Christ in Islam- Deedat - page.6) 

وكان ینشرھا  ! باالنجلیزیة فقد كان یعتمدھا بشكل مطلق ، ویحفظ القرآن من خاللھا
بمجمع الملك فھد  " و بالسعودیة دیدات وقد اشاد . واسع في كل مكان على مستوى

  .. طباعتھ لھذه الترجمة بالذات ونشرھا بالمالیینبسبب  " لطباعة المصحف الشریف
ً بھذه الترجمة لدرجة كبیرة فكان   : أقوالھنقرأ ول!  شغوفا
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 "  بمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف " إحترامى و إ عجابى  دعنى أعبر عن
الكریم یقوم بطباعة المالیین من النسخ المترجمة لمعانى القرأن  بالمدینة المنورة الذى" 

 علیھ فقد اختیرت ترجمة المرحوم األستاذ و بناء .. .. المختلفة فى عدید من اللغات
لخصائصھا الممتازة المتمثلة فى أسلوبھا الرائع الرفیع و " یوسف علي  عبد هللا" 

و التعلیقات العلمیة و التفسیرات  يالقریبة لمعانى النص األصل اختیار الكلمات
 "البحوث االسالمیة و اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد رئاسة . المصاحبة

   ). 30ص  - دیدات أحمد - نقال عن  محمد المثال األسمى(   
deedat.net/modules....article&sid=22-http://www.ahmed   

  
وسع ترجمات أشھر وأمن  عتبرر ان نقول بأن ترجمة یوسف علي توجدیر بالذك

ً في العالم  یستخدم .. السعودي الشھیر “  االسالم“ بل حتى ان موقع  .القرآن انتشارا
  ھذه الترجمة على النت ، وھو الموقع التابع لـ 

  !! )وزارة الشؤون االسالمیة واالوقاف والدعوة واالرشاد ( 
  : 73سورة المائدة  هللا یوسف علي عبدلنقرأ كیف ترجمت نسخة 

Yusuf Ali   :  
“ They do blaspheme who say: Allah is one of three in a Trinity”   

  ؟ تحریفھ الملتويأرأیتم 
ً "  الثالوث" ن لم یذكر لفظة آالنص العربي للقر فاراد المترجم المسلم ان یخدع ..مطلقا

ً ایاھم بأن القرآن قد انكر   ) الغیر عرب( قرائھ الغربیین  عقیدة " الثالوث " موھما
    ! فعل فسید خسیس حتى النخاع وھذا    .المسیحیین ورفضھا باالسم الصریح 

 :تحریف  ولنقرأ كیف ترجم ھذا النص القرآني بعض المترجمین االخرین بأمانة ودون
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Pickthall : 
They surely disbelieve who say: Lo! Allah is the third of three ;
when there is no Allah save the One Allah." 

ً    !لقد ترجمھا بدقة    :وایضا
Shakir : 
Certainly they disbelieve who say: Surely Allah is the third  
(person ) of the Three ;and there is no god but the one Allah." 

  171: في سورة النساء  النص الواردوھو  وألن جعبتھم ال تنفذ فلنقرأ تحریف آخر،
 
 بشكل صحیحنیة آترجمات قر" ال تقولوا ثالثة " لنقرأ كیف ترجمت عبارة :  

Pickthall : 
" and say not  ” Three   ” Cease! (it is) better for you! .. " 

   THREE: باالنجلیزیة ھي " ثالثة " اذ .. ترجمة دقیقة 
  :اخرى  صحیحة واالن ترجمة

Shakir   :  
" and say not ,Three .Desist, it is better for you  .."  

 ً ً الىلن.. حسنا ً  األوسع( ترجمة یوسف علي  في التحریف نظر ملیا   ) :عالمیا

Yusuf Ali : 

 "  ..Say not   ” Trinity ” desist: it will be better for you  .."  

  ! ، وضمن أشھر ترجمة قرآنیة والتالعب بااللفاظ لتواءف واإلذات التحریلألسف 
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الیس ھذا  ؟ یكذبون و حرفونلماذا یُ  ؟"  الثالوث" تعني " ثالثة "  لفظةھل  ،بربكم 

  بأن القرآن یھاجم عقیدةیھامھم واستغفالھم الیس إل التحریف لخداع غیر العرب ؟
ً  یطلق لم في حین انھ ،" ثالوثال"   ً  سھما    .المسیحیة  " ثالوثال "عقیدة  تجاه واحدا

على  بالتالي ھمف ،حرفوا اللفظة واضافوھا داخل ترجمة القرآن باالنجلیزیة  ولكونھم
انما قد القویمة  ثالوثالذي لم یھاجم عقیدة ال كتابھمیقین بالنقص الشدید الذي یعانیھ 

  !مریم -عیسى  - هللا : ان اآللھة ثالثة  من البدع ، توھمت" فرقة " ھاجم 
  

  
ً بأن ھذه مجرد  وقد تقدم البعض منھم زاعما

 .القرآن نفسھ ولیست  " معاني"   ترجمة
:واقول بنعمة الرب  

 إن من یملك النسخة المجلدة من ھذه الترجمة
 : ویقرأ عنوانھا سیجده كالتالي

 "ترجمة یوسف علي – القرآن الكریم"  
THE HOLY QURAN-  Yusuf Ali 

Translation 
  .ولیس مجرد ترجمة معاني "قرآن " فھو 

 
فانظروا  .. وھذه صور لنسخ الكتاب كما یتداول

  !  قرآنوعنوانھ انھ  الى جلدة الكتاب
فھنا " معاني " نھا ترجمة بألو افترضنا حتى 
  ھل من االمانة ان یتم تحریف تلك: نسأل 

عن معانیھا الصحیحة ؟  وحشر "  المعاني"  
ً من Trinityكلمة     ؟ Three بدال
ً على معضلة جھل الیس  ً صارخا تحریفھم دلیال

عجز عن استیعاب النقطة  مصنف القرآن الذي
المحوریة في ایماننا المسیحي عن وحدانیة 

  .الثالوث
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  : الفصل الثاني

 

مما حدا بعلماء ( المسیحي الحقیقي "  الثالوث" فكما كان مصنف القرآن یجھل معنى 
 ھكذا بالضبط  فھو یجھل)   الثالوثاالسالم ان یحرفوا ترجمات القرآن ویحشروا فیھا كلمة 

   !كل على حدة ) اآلب واإلبن والروح القدس (  : مصطلحات معاني
الروح ، وال البنوة االلھیة ، وال بمعنى آخر فإن القرآن ال یدرك معنى األبوة االلھیة 

ً لشرح  (  . یةالقدساإللھیة  ً خاصا   ) ضبابیتھ في اإلسالم وسنفرد لكل اقنوم محورا
 فإن كان القرآن ال یدرك ھذه العقائد ، فكیف وبأي منطق یھاجم المسلمون عقائد 

  .. بتدقیق اكثر لننظر في األمرو  .ھذا سؤال نطرحھ علیھم  !؟ غیرھم
  

  :المحور األول

 
  

 : ن صارخین یكمسیحیین حین نشرح الثالوث من جھة النقل والعقل ، یعترضنا المسلم
  " ! وال یقبلھا العقل غیر منطقیة  عقیدة النصارى غامضة" 

 رم علیھ، بینما اإلسالم یحان یسأل ویعترض على عقائد الغیر فالمسلم یبیح لنفسھ
  . ستفسار یتعلق بدینھالقاء ا مجرد

  
 

  :اقرأ  حرام ،السؤال  !!ان ال یتخطى الخطوط الحمراء وھي األسئلة  المسلم مأمور
  ") "101:المائدة(  

  "    ) "  102: المائدة( 

 "    ) "23: االنبیاء( 
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 فالمسلم محظور علیھ ان یسأل عن اشیاء وافعال ، فكیف یتجرأ ان یسال عن هللا وذاتھ
 !ھذه بدعة وكل بدعة في النار ألنھا ضاللة  ؟ وصفاتھ
  " عن ابن أشوع خالد الحذاء حدثنا إسماعیل بن علیة حدثنا یعقوب بن إبراھیم حدثنا

 أنالمغیرة بن شعبة حدثني كاتب المغیرة بن شعبة قال كتب معاویة إلى الشعبي عن 
 كره هللا إن یقول ص النبي سمعت إلیھ فكتب ص النبي من سمعتھ بشيء إلي اكتب
كتاب  - صحیح البخاري( "السؤال وكثرة المال وإضاعة وقال قیل ثالثا لكم

 )باب قول هللا تعالى ال یسألون الناس إلحافا وكم الغنى -  الزكاة

 ؟ اجابتھا، لماذا ؟ ھل یزعجھ ذلك؟ أم یعجز عن االسئلةفا یكره للمسلم كثرة 
  :  فى صحیح مسلمجاء  

  " واختالفھم  فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھمقال ذروني ما تركتكم
كتاب  - صحیح مسلم(" فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم على أنبیائھم 

  )اإلحرام وترك التحلل علىالبقاء  منالطواف بالبیت وسعي  منباب ما یلزم  - الحج
  

ً شائكة تعیق  م من قرآن وحدیث صحیح، تزرعفتعالیم االسال  عقل المسلم اسالكا
. في دینھ تقابلھ یة عویصةعن اي اشكال فتحرم علیھ السؤال. المعرفة وتحول بینھ وبین

  .اتال یملك االجاب كان أو ان محمد ،فكأن االسالم خالي الوفاض امام االسئلة
سیوف مسلطة على  بمثابة ،فالنصوص االسالمیة التي تحرم على المسلم السؤال

 !، ال یملك مقابلھا سوى الصمت واطباق الفم رقبتھ
ً والمقابل في  ، وبالذات عقیدة ینثرون التراب ضد عقائد المسیحیةیملئون الجو غبارا

  !فبربكم أقنعوني بجدیة ما یفعلون . حجة انھم یجب ان یفھموھا بعقولھم، بالثالوث

 
اي عقل  ،"العقل " إثبات الثالوث عن طریق ا المسلم المطالب بولو سألنا صدیقن

بأن العقول تختلف من شخص  " تعقل" ھل عقلك ؟  اال  ،تتحدث عنھ یا صدیقي 
 .ھذه بدیھیات ؟ آخر آلخر؟ فما یقبلھ عقل ، قد یرفضھ عقل

العقل الذي تعتمده في رفض  واوصاف شروط وإال ھل تتكرم علینا وتخبرنا ما ھي
 المالحدة " عقول" لماذا ال تقبل بحكم  .. واخبرنا في طریقك عقیدة الثالوث القویمة ؟

    وكتابك القرآن ؟ على رفضھم لوجود ربك
  :ألم یقل إمامكم الشھیر ابن قیم الجوزي في قصیدتھ الشھیرة 
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فلماذا تطالب بأدلة عقلیة حین تسأل عن عقائد غیرك ، بینما حین تقترب من عقائد 

  ؟"  قط سبیالً  العقل ال یھدیك: " االسالم یرفعون الفتة مكتوب علیھا 

 
في " الغیبیات " یا اخي ھل تستطیع ان تشرح بعقلك ما تسمونھ : ولو سألنا المسلم 

  !االسالم ؟
ً لنا باالدل ً بأن تبین شارحا ھیا  ؟" الروح : " ة العقلیة ما معنى ھل تتفضل مشكورا

  ؟..واشرح لنا ما ھي الروح .. استخدم عقلك 
  ! الست تتحدث عن المنطق والعقل اذن استخدمھا مع عقائدك االسالمیة 

فأنت كمسلم مبرمج منذ الصغر على مھاجمة .. دعني اساعدك ألنك ستعجز ال محالة 
ً منھا بحجة انھا غیر معقولة وغیر منطقیة ، بینما تتجاوز  عقائد االدیان االخرى ساخرا

،  85آن على سورة االسراء واقرأ االیة ارجوك افتح القر.. عن مثیالتھا في دینك 
"  " :وفیھا سنجد قولھ 

  ) .85:االسراء(
فإن كان . وال احد یعلمھا وال محمد .. فھي من أمر هللا !! هللا أعلم :  ببساطة جوابھ ھو

 فما بالك" .. الروح " عجز عن شرح معنى أعیاه القد ) نبي االسالم نفسھ(محمد 
  !، المحظور علیھ حتى سؤال بريء  المسلم العاميب

 
  : 54واقرأ النص واآلن افتح معي سورة االعراف 

"  " ) 54: االعراف.(  
ً ، وكیف یحدث االستواء ؟ " استوى على العرش " ما معنى : ولو سألتك كمسلم  طبعا

  :، یقول ابن كثیر في تفسیره فلنسأل مفسري القرآن  .ال جواب
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  "وأما قولھ تعالى : }ٱٱ  { لیس ً فللناس في ھذا المقام مقاالت كثیرة جدا
مالك واألوزاعي  وإنما نسلك في ھذا المقام مذھب السلف الصالحھذا موضع بسطھا، 

رھم من أئمة والثوري واللیث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راھویھ وغی
 ً ً وحدیثا  .."، المسلمین قدیما

 )54االعراف  –ابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم (  
 

  " والمنقول عن الصادق والحسن وأبي حنیفة ومالك رضي هللا عنھم، أن

 ".
 )النسفي - تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل(

 
  "لت المعتزلة االستواء باالستیالء ّ ا أھل السنة یقولون. وأو ّ االستواء على : فأم

العرش صفة  تعالى، بال كیف، یجب على الرجل اإلیمان بھ ویكل العلم فیھ 
 ّ ِ   {:ل رجل مالك بن أنس عن قولھوسأ. إلى هللا عزّ وجل ش ْ ر َ ع ْ َى ٱل ل ُ عَ ن ٰ ـ َ م ْ ح َّ ٱلر

 ٰ ى َ تَو اء ثم قال] 5: طھ[ }  ٱسْ َ ض َ ح ً، وعاله الرُّ ِیَّا ل َ : كیف استوى؟ فأطرق رأسھ م


".. )البغوي - تفسیر معالم التنزیل( 
 
  "وخص . ولم ینكر أحد من السلف الصالح أنھ استوى على عرشھ حقیقة

فإنھ ال تعلم  جھلوا كیفیة االستواءالعرش بذلك ألنھ أعظم مخلوقاتھ، وإنما 
:قال مالك رحمھ هللا. حقیقتھ

. القرطبي -الجامع الحكام القرآن(." وكذا قالت أم سلمة رضي هللا عنھا(  
عاله كلما اتوا الى نص قرآني أباتوا یرددون ذات الكالم الغامض وجمیع المفسرین 

  .یتحدث عن عرش هللا واستواءه علیھ 
فالمسلمین عاجزون عن فھم كیفیة استواء ربھم على العرش ، ومنطقیة ان یستوي 

ألنھا تفوق مدارك عقولھم ، وصاروا یصرخون في وجھ كل .. خالق على مخلوق 
  :سائل عنھا بعبارتھم الشھیرة 

والسؤال عنھ االستواء غیر مجھول، والكیف غیر معقول، واإلیمان بھ واجب، " 
ً بدعة   " !! ، وما أظنك إال ضاالّ
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  .اللھضب حكموادون عقل وال سؤال ، وإال  فقط  ؤمنیان  یھأي عل
ً المسلم  قفزبینما حین ی كل قواعده  كلبر على الفور عقائد المسیحیة یقومل ناقدا

ً المسیحیین ان یبرھ نوا على عقائدھم بالعقل االسالمیة تلك عرض الحائط ، مطالبا
  الیست ھذه ازداوجیة ولولبیة ال نظیر لھا ؟ .والمنطق

 
فالمسلم ممنوع من السؤال ، ویجھل الغیبیات والروح ، ویعجز عن ادراك استواء ربھ 

واین " هللا "  عن ما معنىولو ادخلناه في عمق غائر وفج عمیق وسألناه . على العرش 
 ً   ! ھو وما مكانھ وكیفیة وجوده وما ھو كیانھ ؟ فلن یحر جوابا

ً باسداس  ؟ " الوحدانیة"  ولو سألناه عن معنى    !لضرب اخماسا
  ." هللا لیس كمثلھ شيء : " واقصى ما یمكنھ االتیان بھ من اجابة ھو ان یقول 

كثیرین دون ان  ھذا السؤال الذي طرحتھ على یا صدیقي المسلم ألطرح علیك اذن
 :  اجابة فتات اتلقى

 ؟ ھل ھو واحد مثلنا ؟ وانا واحد،  انت واحدانك كما  ھل ربك واحد
وانھ كمثلھ   " مثیل " فھذا یعني ان لربك..  لو كان ربك واحد كما انك واحد : بمعنى
فانت واحد وتماثل ربك في .  واحد وھو واحد كما انت.. فانت واحد وھو واحد!  شيء

 . وحدانیتھ في" شبیھ " لھ فاذن . انھ واحد
لیس كمثلھ ان ربي  ..ال " :   اما ان قلت. مثل ما انت واحد ھذا لو قلت بانھ واحد

 :  وحینھا اسألك".  كمثلھا شيء حدانیتھ لیسوو، شيء
 ؟ تلك اذن ما نوع وحدانیتھ

 ) شيء لیس كمثلھ: ( وان ابقیت نفسك على ذات جوابك 
ضد  ال بل كل ما تلقونھ كشبھات سقیمة  ،فحینھا اصك علیك ھذه الشروح برمتھا

 :  واقول لك.. عقیدة الثالوث 
ً  ھوالواحد  االب واالبن والروح القدس االلھ "ثالوث" اذن  "!لیس كمثلھ شيء" ایضا

ً كما ان .  واالفكار البشریة ستوعب بالمادیاتدرك او یُ وال یُ  ربك " وحدانیة " تماما
  . وال تشابھ وحدانیة زید وال عبید .. لیس كمثلھا شيء

شيء وال مثیل بان الھي القدوس لیس كمثلھ  النصوص المقدسة التي تثبت وھذه بعض
 :مثل .. لھ وال شبیھ

 "    "  ) 20:17ا أخبار.( 
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 "..     .     ) " 19:71مزمور.( 
 "  .    ) " 9:46أشعیا.(  

 ! شيء" كأقانیمھ " فالھي لیس 
 ! شيء" كثالوثھ " والھي لیس 
  ! شيء" كوحدانیتھ " والھي لیس 

اما وحدانیة ربك فلھا .. الجامعة  لیس كمثلھا شيء  فوحدانیة ربي.  " فلیس مثلھ "
 ! الواحد العزىو.. الواحد  والالت.. مثیل وھو انت الواحد 

ً لیس كمثلھا شيء أنفي حالة اال  وحینھا نطالبك بشرحھا  .. تكون وحدانیة ربك ایضا
كما ھو في " واحد " لیس كمثلھا شيء ؟ فھل ھي " وحدانیة " فما معنى  ؟..لنا 

سترفع یداك  وحینھا .بغیر مفھومنا ومنطقنا" واحد " المفھوم البشري الحسابي ، أم 
 ً وانسحبوا عن  فاصمتوا " شيء لیس كمثلھا" ن عجزت ألن إو. عن الشرحعاجزا
  . وثالوثھ القدوس  عقائدنا والھنا مھاجمة

 
مفاھیم الوھیة رب االسالم وصفاتھ ، فلنسأل صدیقنا المسلم عن معنى  اما عن معاني

؟ ) 115: سورة البقرة" ("  :قول القرآن  
 یا اخي المسلم ؟ وھل  وجھ ؟  واینما التفت فھناك وجھ هللا ؟ " وجھ هللا " ما معنى 

   ؟" فثم وجھ هللا " لو نزلت في اعماق المحیط بغواصة  انكیعني ھل 
  ؟"  : " وما معنى قولھ 

سیھلك كل شيء اال وجھھ ، یعني ستھلك باقي اعضاءه من ید ورجل وحقوین  ھل حین
  ؟" ذاتھ " اذن ؟ ھل وجھ هللا یعني " وجھ هللا " ما عدا وجھھ ؟ ما معنى 

  ؟ أم ان الوجھ ھو جزء من الذات ؟ " ذات هللا " ولماذا لم یقل 
ألننا ! المكان  كلھا أسئلة لو وجھت الى االخ المسلم فلن تسمع سوى سكون یخیم على

، وحده لفھم عقائد المسیحیة" لعقل ا" لو طبقنا ذات منطق المسلمین في طلبھم استخدام 
على نصوص القرآن وطالبناھم بشرحھا باستخدام العقل فما یا ترى ھم فاعلون ، وھم 

  عن فھمھا عاجزون ؟
من العسیر بل المستحیل ان یلقي المسلم اي عقیدة اسالمیة في میزان العقل والمنطق 

 .، لكنھ یمارس ھذا مع عقائد غیره "  السؤال عنھ بدعة" ألن . او الفكر السلیم
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فا في . انتم تكفرون ألنكم اعتبرتم هللا بثالثة اقانیم اي اشخاص: صاحوا قائلین 

ً  اإلسالم   !!لیس شخصا
عنوان ھذا الباب من  وااقرأ ! " شخص" أنھ  معتبر ربكا م محمدرسولك: واقول لھم 

 –    : البخاري صحیح
ً باب كتب ھألنصدیقي المسلم ھل البخاري كافر یا   ً ایاه بكالم  في صحیحھ ا معنونا

؟ شخصحدیث لمحمد یقول فیھ بأن هللا 

  
 

 انظر كیف یتضاربون حتى في یعترضون على الھ المسیحیة وأقانیمھ ، بینما المسلمین
 .ه فھم لم یتفقوا حتى على مكان تواجد..  ھموجود رب" مكان  "

، موجود في كل مكان بذاتھ وعلمھ ھمبأن رب یقولون )من أھل السنة( فمذھب االشاعرة
ً من أھل السنة (بینما مذھب السلفیة . في السماء واالرض  ھمیقولون بأن رب )ایضا

ما یدور فیھا بعلمھ فقط ولیس یعلم االرض ،  موجود بذاتھ فقط في السماء ولیس على
مباشرة ونرى على الھواء  مثلما نحن البشر نراقب .، اي یراقب مخلوقاتھ من بعید ذاتھ

   ! وصورة من خالل نشرات االخبار عبر الفضائیات ما یجري في العالم صوت
ّة غیر موجود في كل مكان اي لیس    Omnipresenceفااللھ عند السلفیة من اھل السن

ً فكره.. الحلزونیة  وھكذا یخرج المسلم العامي من ھذه المتاھة ً لرشده مشوشا  .فاقدا
  ؟ استدالل الوھیتھ ووجوده الكثر منفما ھذا الرب الذي یخضع موضوع 

 ! " أھل السنة " وھو  على مذھب واحد اي االشاعرة والسلفیة وكالھما
یرمون  كیفمن صورة الكتاب اقرأ .  البعض اھمبعض ان یتبادالن تكفیر وكال الفریق

 : ، انظر بنفسك  بأن ربھم موجود في كل مكان یتجرأ على الظن منكل  بالكفر
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  ! كفرفقد .. من قال ان هللا في كل مكان بذاتھ 

 ھو على عرشھ" فوق " ربكم  معنى وجود ھل:  اخوتنا المسلمین سألنا ولطالما
وغیر متواجد  محدود صغیر فربكم حینھا. بنعم : لو أجبتم  !؟"  المكاني" بالمعنى 

كما یكون ربكم  فال . اذن الكون اعظم منھ مساحة .على االرض او الكواكب الكبرى
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ً  ذاا " أكبر هللا"  تصفونھ بــ  ! كان الكون اكبر منھ حجما
ً الى درت .. وھذه العقیدة المتعلقة بتوحید ربكم ً عظیما جة التكفیر ختلفون علیھا اختالفا

  . والقتل والمحاربة
  

،  "ذاتھ " محدود في  ھماذن رب،  في السماء فقطالمسلمین من أھل السنة  لو كان ربو
  .والنقص محال على الربھ ، ما في ذات" نقص " ھناك  وبالتالي

موجود اذ اعتبروه غیر  .. " ذاتھ" في محدودیة " النقص " الیھ  نسبتھماضافة الى 
 !الى السماء الدنیا في الثلث االخیر من اللیل ؟" نزول  "فقد نسبوا الیھ . على االرض

 " أبي عبد هللا   عن    ابن شھاب    عن    مالك    قال قرأت على    یحیى بن یحیى    حدثنا 
 قال   ص   أن رسول هللا   أبي ھریرة    عن    أبي سلمة بن عبد الرحمن    وعن    األغر 

   حین یبقى ثلث اللیل اآلخر فیقول
 " یدعوني فأستجیب لھ ومن یسألني فأعطیھ ومن یستغفرني فأغفر لھ من   

الترغیب في الدعاء والذكر   باب -كتاب صالة المسافرین و قصرھا  -صحیح مسلم (
  ) في آخر اللیل واإلجابة فیھ

كیف . ینزل الى السماء الدنیا! من فوق الى تحت ینزل ،ربك ینزل یا اخي المسلم 
ً .. اذن سیحد نفسھ وینزل  ؟ ما" تجسد " سینزل دون  ً یقتضي تجسدا وھذا ایضا

 ً واذا كان ینزل  ؟  ھل سیخلو العرش منھ.....ینزل هللا الى السماء الدنیا فعندما . وتحیزا
 ؟  من المعلوم ألصغر طفل بأن التوقیت ي وقت ھو ذاكأف ، الثلث االخیر من اللیل في

  :  مثالً   .یختلف من بلد الى اخر
من اللیل في واشنطن وفي  الثلث االخیر من اللیل في لبنان یختلف عن الثلث االخیر

 الثلث االخیر من اللیل ؟ ففي توقیت اي مدینة سینزل هللا في.  طوكیو وفي لندن
لث االخیر لن الثلث االخیر من اللیل فھذا الث واذا نزل في توقیت غرینتش؟ ب ھل یحتمل

 ؟خرأعني انھ ینزل في مكان دون ھذا ی خیر لكل االرض فھلیكون نفسھ الثلث األ
لیلبي الثلث  الى النزول المتواصل ام انھ ینزل في كل المناطق وحینھا سیضطر هللا

  ؟ االخیر لكل المدن
  :یقول لیس امامھ سوى ان ما ھو جواب المسلم على ھذه االطنان من االسئلة ؟ 

  : ، أو جواب االمام مالك " هللا أعلم "  
 "    ". 
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ً  لھم نقولو نستعیر جوابھم نستطیع انحینھا و   : ایضا
  ".  المقدس معلوم ، والكیف مجھول ، واالیمان بھ واجب الثالوث" 

 !لیس بدعة لكن السؤال عنھ 
ً نفھمھ ونؤمن بھ  ."من دون تكییف وال تمثیل وال تعطیل  " فالثالوث المسیحي ایضا

  .مع كون الثالوث ال یعارض العقل انما یسمو علیھ  . وال سبیل لكم النتقاده
في المسیحیة من جھة العقل والمنطق والحسابات الریاضیة،  الثالوثفلو سألتم عن 

فحینھا یحق لنا ان نصوب ذات االسئلة عن استواء الھ االسالم على عرش محدود 
تحملھ ثمانیة مالئكة ، وعن وجھھ ، ومكانھ ، ونزولھ ، وكشفھ عن ساقھ ، وھرولتھ ، 

 !وضحكھ ، وتردده ، وتعجبھ 
لمتعلقة بربكم والتي تختلفون علیھا یا مسلمین الى ا وغیرھا من القضایا الجوھریة

 ؟  درجة االقتتال والتكفیر
 

سمى أهللا  بالمنطق اإلیماني. ضده أسمى من العقل ولیس ان هللا وصفاتھ في المسیحیة 
دهلو استوعبت هللا بعقلك ف، من العقل ً  فإنك تحّ یا  فلماذا تطالبون !، والمحدود لیس الھا

والمنطق عند انتقادكم عقائد غیركم ، بینما تقبعون " العقل " بــ  اصدقائنا المسلمین
  عقلكم في علبة تجاه عقائد دیانتكم ؟

  :ففي االسالم یحرم تشغیل العقل في لنرى ما احوال العقل عندكم ، 
 الشریعة االسالمیة 
 افعال نبي االسالم 
 صفات واعمال الھ االسالم  

  : العنوان الصادم  اقرأ .. في الشرع االسالمي ولنقرأ فتوى عدم تحكیم العقل

  
ما رأیكم في شخص :  السؤال.  2002-10-02/  1423رجب  25: تاریخ الفتوى 

یقول إنھ ال یفترض أننا نكون الصم العمي للعلماء فیفترض تحكیم العقل في بعض 
أفیدوني وما ھو الواجب علي تجاه ھذا , المسائل التي یحدث فیھا خالف بین العلماء

ً . الشخص السیما وھو صدیق    وشكرا
  :لحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ أما بعدا:  23028 فتوىال

فإننا مأمورون بالرجوع إلى أھل العلم عندما نجھل حكم الشرع في حادثة من الحوادث، فقد قال 
  ].43:النحل[ :هللا تعالى
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عز وجل بطاعة أولي األمر ومنھم العلماء، قال هللا تعالىوأمرنا هللا 
]59:النساء.[  

.. فمن لم یكن من أھل العلم بحیث یتوصل إلى معرفة حكم الشرع من خالل النظر في األدلة..  
  .لم یكن في ھذه المرتبة وجب علیھ اتباع العلماءمن 

  وما

لو كان الدین بالرأي لكان مسح الخف : أحسن قول اإلمام علي رضي هللا عنھ حین قال
فلو .. تنال أسفل الخففإننا أمرنا بمسح أعلى الخف مع أن األوساخ إنما  .من أسفل

  .حكمنا العقل لحكم العقل بأن المسح ألسفل الخف، وھذا على خالف الشرع
: والخالصة أننا أمرنا باتباع ما أنزل هللا على رسولھ، فقد قال هللا تعالى

 ]وال یمكن لغیر العالم معرفة ما أنزل هللا، وما ھو حكم  ].3:األعراف
  ." وهللا أعلم .هللا إال بالرجوع إلى أھل العلم

 )160آداب طالب العلم  -اآلداب  -اآلداب واألخالق والرقائق  - 23028  : رقم الفتوى(
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId  

 
 تحكیم العقل في أحكام الشرع زیغ وضالل ! 
 ومن اتبع فیھا عقلھ زاغ وضل !  

  
محمد وأراد إعمال  تجرأ وقرأ عن احدى سرایا قد تصوروا احد المسلمین البسطاء

 اذ حذره المفتي  !،  فكاد ان یفقد رأسھ" نبي الرحمة"خالیا عقلھ في فھم تصرفات 
ویطیع وان یتھم  وأمره بان یسمع .النكراء  من عواقب تلك الجریمة الذي ثارت ثائرتھ

على العموم لنقرأ ھذه .  الرسول معصوم مھما فعلن كول! عقلھ بل ان یشلھ ویخدره 
  :الفقرة من الفتوى االسالمیة كما نشرھا الشیخ في موقعھ على النت 

  "ثم لیبادر وعقلھ أن یتھم فھمھ إذا أشكل علیھ شيء ویجب على المسلم ، 
 وال یجوز للمسلم أن یعمل في ھذا المجال ، بسؤال أھل العلم المتخصصین

أو  ، ومن ردَّ أمر هللا ورسولھ نصوص وأخبار الكتاب والسنةفي ردِّ  عقلھ
ً من األخبار الواردة في الكتاب والسنة ، بعد علمھ بأنھا حق وصدق ،  خبرا

یكفر  على رأیھ ، فإنھ بعد التبیین لھ ونصحھ وإصراره ولكن بعقلھ لم یتقبلھ
ً أكبر مخرجاً عن الملة   "  وكذا مثلھ من شكَّ فیھما مجرد شكٍّ  ، كفرا

http://www.islamway.com/?iw_s=Fataw...ew&fatwa_id=184  
مین العامة المسل واخراس "الجام "  بضرورة الغزاليحجة اإلسالم  إلماما وقد حث

  :لنقرأ ! یات القران المبھمة حول صفات الھ االسالم آمن السؤال والخوض في 
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  "للعوام ، وجماھیر المتفقھین ، والفقھاء الكف عن الخوض في  بل الصواب
، بل  دقائق الكالم ، 

، وقد نص على  االكتفاء بالتصدیق الجازمالصواب لھم االقتصار على ما ذكرناه من 
رحمھ هللا  الشافعي وقد بالغ إمامنا. ھذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغیرھم 

تعالى في تحریم االشتغال بعلم الكالم أشد مبالغة ، وأطنب في تحریمھ ، وتغلیظ العقوبة 
ألن یلقى هللا العبد بكل ذنب ما خال : " وتقبیح فعلھ ، وتعظیم اإلثم فیھ فقال لمتعاطیھ ، 

، وألفاظھ بھذا المعنى كثیرة مشھورة ، وقد " الشرك خیر من أن یلقاه بشيء من الكالم 
 كتابھ المشھور الذي سماهرحمھ هللا في آخر أمره  صنف الغزالي

  ) (  عوام في ھذا الفن من ، وذكر أن الناس كلھم
 .."إال الشاذ النادر  الفقھاء ، وغیرھم

  )49ص  1ج -باب أقسام العلم الشرعي « النووي اإلمام مقدمة « المھذب شرح المجموع(
 ً فصل فیما یدخلھ  - والمؤول الظاھر  -المحیط  البحر -  الزركشي الدین درب(: راجع ایضا

   )40- 39ص  5ج –التأویل 

!! انھ افالس واعیاء مطلق عن التعقیب ممن یصفون ذواتھم المبجلة بعلماء الدین
مخافة من اختالل . " من العلم"  یلجموا العوام" مطالبین دون وازع من ضمیر ان 

  "البسھا اللجام : ألجم الدابة " وااللجام یقال للدواب ،  " !!   یتطرق الى عقائدھم
  ! وخ قد شبھوا عامة المسلمین بالدواب فكأن الشی). المعجم الوسیط (  

  )333ص  2لخلیل عبد الكریم ج –راجع كتاب النص المؤسس ومجتمعھ ( 

 : عزیزي المسلم في كل مكان
ً في اي دین ، ألن ھذا حق حرمك منھ االسالم " هللا " ال تسأل عن  المسیحیة . عقلیا

فالمسلم یشھد الشھادتین . تسمح بالتساؤل والعقالنیة بینما االسالم یقمع العقل واالبداع 
فإن كان  ! بل حتى دون اجادة كیفیة النطق باسم محمد وهللا .. دون ان یفھم معناھا 

التوحید ، ومكان هللا ، وصفاتھ ، كلھا مجھولة في االسالم ویُحرم السؤال عنھا 
 ونیحاسب یجلسون على كراسي القضاة فكیف اذن ..عة وكل بدعة ضاللة باعتباره بد

   ؟ة الثالوث اإللھي المسیحیین على عقید
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  :الثاني  رالمحو

 
 

كذلك . كما اسلفنا في المحور السابق" هللا " كما ان االسالم یجھل ما معنى ومن ھو 
ً "  آب" فإن االسالم لم یعتبر بأن هللا ھو  ولم یتلفظ القرآن بھذه الصفة الرائعة عن ! ابدا

 ً   ) :القرآن معجزة المعجزات ( في كتابھ  أحمد دیداتیقول الشیخ . هللا مطلقا
 
  "أم أب ؟ ّ ان هللا العظیم من خالل محمد ص قد حمى االسالم والمسلمین   رب

بینما صفة . ..  خارج مفرداتھ الدینیة عن هللا " اآلب " عن طریق ترك كلمة 
 ، ولكن الكلمة االسھل قد ترددت عشرات المرات في كتاب هللا " رب " 
 "! واحدة والتي تعني االبوة في العربیة والعبریة لم تُستعمل وال مرة" اآلب" 
  

ً باالنجوھ ً كامال :زیة كما نشره یلذا كالمھ مقتبسا  
 “RABB OR ABB? 

God Almighty through 
Muhummed (pbuh) has 
protected Islam and the 
Muslims by keeping the word 
"Father" (ABB) for God, out 
of its religious vocabulary. It 
is a miraculous fact that though 
the Holy Qur'an lists ninety-nine 
attributes of God, including the 
word RABB which means - Lord, 
Cherisher, Sustainer, Evolver, etc, (this attribute Rabb 
occurs dozens of times in the Book of God) - But the 
easier word Abb, meaning "Father" in Arabic and 
in Hebrew, is not used even once “  
 (Al-Qur'an - The Miracle of Miracles  Deedat - page 66) 
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 ً : وقال ایضا  
  " ھناك الكثیر من االسماء الجمیلة الحسنى عن هللا ، والواردة عنھ في القرآن

ولكن . وحات طویلة حول ذلك ویمكن كتابة اطر. الكریم والكتاب المقدس 
ً  التي أعطیت لنا في  99وھي انھ من ضمن الـ حقیقة مدھشة اكتشفتھا  اسما
 " ! لیست واحدة منھا" اآلب " القرآن الكریم ، كلمة 

 
 :وھذا اقتباس كالمھ كما جاء باالنجلیزیة 

 “ THE CONCEPT OF "GOD THE FATHER" 
There are many beautiful 
attributes of God, which are 
common to both the Holy 
Qur'an and the Holy Bible. A 
lengthy thesis can be written 
on this. But a very interesting 
facet I have discovered in this 
that among the 99 attributes 
of God given to us in the 
Holy Qur'an the word 
"Father" is not one of 
them.”   
( What is His name? Deedat- page 38) 

  
  .اآلب:  فالقرآن قد حرم المسلم من تذوق حالوة البنوة  ، اذ أخفى عنھ بأن هللا ھو

والتي تشیر للحب " أب " فالمسلم بالتالي یجھل المعنى الروحي الرائع لصفة 
  . واالرتباط الوثیق والرحمة والحنان والرعایة 

  :فالمسلم المسكین ال یجرؤ ان یخاطب هللا كما یخاطبھ المسیحي 
االسالم قد قید المسلم من ). 9:6متى " ( ، لیتقدس اسمك  أبانا الذي في السموات" 

ً من ان یوجھھا الى هللا ، وإ" آلب ا" نطق ھذه الكلمة الحنونة  لقد . ال اعتبروه كافرا
سلبھ أعظم شعور یمكن ان یتغلغل في أعماقھ كانسان یشتاق الى خالقھ كأب حنون 

  !أبي و أبانا : ینادیھ 
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بكل ما تحملھ ھذه " اآلب " فھم ما معنى ان یكون هللا ھو فاالسالم ال یعترف بل ال ی
ً لیس بینھا  99الصفة من معاني سامیة ، بینما قد اعطى    المقابل في" . اآلب " اسما

! الممیت ! المقیت ! الضار ! المتكبر : نسب  اسماء حسنى ال تلیق بقداستھ مثل 
ذل ! القاھر  ُ   ؟ " حسنى " فھل ھذه اسماء . وغیرھا ! الم

یعبد هللا القھار . خائف مرتعب " عبد " فالمسلم ال یفھم معنى االبوة االلھیة ، انما ھو 
  ! الضار 

 

للصالة الربانیة   plagiarism سرقة ادبیةھو عبارة عن  منسوب لمحمدحدیث  ھناك
ً بھا بكلمة"  ابانا" لمة حذف كب لكن كما علمھا المسیح لتالمیذه في االنجیل، : مستبدال

 !فحتى صالتنا غنائم لھم). مع بعض التعدیالت اللغویة(اقرأ وإكتشف السرقة  .ربنا

  " من : "یقول ص سمعت رسول هللا عن فضالة بن عبید عن أبي الدرداء قال
هللا الذي في السماء تقدس ربّنا  :اشتكى منكم شیئا أو اشتكاه أخ لھ فلیقل 

كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في اسمك أمرك في السماء واألرض 
أنت رب الطیبین أنزل رحمة من رحمتك  وخطایانا ) 1(  األرض اغفر لنا حوبنا

ِّ  -سنن أبي داود (  ".وشفاء من شفائك على ھذا الوجع فیبرأ  ِّب ِتَاب الط من  -ك
  ) 2(  )اشتكاه أخ لھ فلیقل ربنا هللا الذي في السماء تقدس اسمك اشتكى منكم شیئا أو 

  
ولكن مع استبدال . وكأن الصالة الربانیة استخدموھا كرقیة وعالج ألمراض المسلمین 

  " !ربنا الذي في السماء " وتغییره الى " أبانا الذي في السموات " اسم 
، تلك الصفة األزلیة "  االبوة" ن ، فقد جرد محمد هللا م"  ابانا" وبھذا الحذف إلسم 

  .ول وقلوب الخطاة على مر التاریخ واألجیالالتي غیرت عق
___________________  

  ! اللفظ األصلياقتبس حتى .  ذنوبناـ  نااثم: سریانیة وتعني "  حوبنا" كلمة  ) 1( 
والطبراني  من طریقین) 6/257" (السنن الكبرى"والنسائي في ) 3892(رواه أبو داود  ) 2( 

 )7512و  1272" (المستدرك"والحاكم في ) 8/280" (المعجم األوسط"في 
 - ھدایة الرواة :المصدر - ابن حجر العسقالني -كما قال في المقدمةحسن  :الدرجة خالصة(

 وقد یكون على شرط ال ینزل عن درجة الحسن :خالصة الدرجة( ؛ )2/164 الصفحة أو الرقم
  .) 4/238 الصفحة أو الرقم - الترغیب والترھیب :المصدر - المنذري :المحدث - أو أحدھما الصحیحین 
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  :المحور الثالث 

 
دة بفحوى العقی فداحة ما یعانیھ من غفلةمدى  بنظرة موجزة سریعة للقرآن ستكتشف ان

الحقیقة . فھمھاوكیف القرآن بنوة المسیح  شرحفكیف . المسیحیة حول بنوة المسیح 
  :كالتالي  نیضمن نظریت قوقعكر القرآني حول ھذه العقیدة یتان الف

  
1-   :  من ً هللا ال یمكن ان یكون لھ ولد ، إال اذا كان متزوجا

 .، بمعاشرة جنسیة  صاحبة
2-  :   هللا لولد في زمن معین"  اتخاذ" البنوة ھي.  

 
ً وتبعد عن العقیدة المسیحیة بعد السماء عن االرض  .وھذه األفكار مغلوطة تماما

سیتأكد بأن ھذه االفكار القرآنیة ال  –حتى من المسلمین  –فكل دارس للكتاب المقدس 
 !ھي الكفر بعینھ تنتمي للعقیدة المسیحیة ال من قریب وال من بعید ، انما 

المسیح  ، ال تنبع من فھم حقیقي صحیح لما " بنوة " ان حملة القرآن الشعواء ضد 
ولیست البنوة التي ینتقدھا ھي البنوة التي یؤمن . ھ الكتاب المقدس حول ھذه العقیدةیعلم

  .بھا المسیحیین 
  

 
  :ذیة ال شأن لنا نحن المسیحیین بھا، اذ یقول لنقرأ حملتھ ضد بنوة جسدیة تناسلیة اتخا 

  "  ")68:  سورة یونس (  
  " " )4:  سورة الكھف(  
 "  ")35:  سورة مریم (  

  " ")91:  سورة المؤمنون (  
ً في . هللا ولد ، ال تؤمن بھا المسیحیة " اتخاذ " وفكرة  ألنھا تعني انھ اتخذ واختار ولدا

ً : " فحین تقول . زمان ما  ، فال یُفھم من كالمك أنك أنجبتھ " اتخذت فالن صدیقا
 ً ً " ذ اتخا" فما یعارضھ االسالم ھو نظریة ! جسدیا   بأن ھذا ضم الى هللا معتبرا
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ً عنھ "  جزءاً "  بینما االیمان المسیحي یعتقد بأن بنوة المسیح  ھي أزلیة ال . خارجا
بدء لھا ، بل ھو ابن هللا بسبب الصدور االزلي منھ في الوجود االلھي ، لكون المسیح 

، " اتخاذ" فلفظة  .البدءقل االلھي ، الكائن معھ من المولود من الع" الكلمة " ھو اقنوم 
شفتا اي عبارة لم تنطق بھا " ولد هللا " كذلك تعبیر . غیر موجودة في المسیحیة

ً في االنجیل أو قول ألحد آباء الكنیسة أو ألي مسیحي یقول عن   . الھوتي فلن تجد نصا
، وھي بنوة ال تشترط " االبن " بعكس . ألنھا لفظة جسدیة ". ولد هللا : " المسیح 

  . لتناسل الجسدي ا
  

اذ ( وبنوة المسیح  الثالوثمع المالحظة بأننا في ھذا الكتاب ال نقوم بشرح لعقیدة 
، انما نشرح ھنا سوء ) صدر عنھا ما ال یحصى من مؤلفات بأقالم رجال هللا األمناء 

مما یثبت بأن . فھم االسالم للعقائد المسیحیة ، وانھ یواجھ عقائد ال عالقة لنا بھا
ال تؤمن "  االتخاذ" فنظریة  .المسیحیة الحقیقیة خارجة عن نیران سھامھ ، وال تطالھا 

  .ولنعرج اآلن الى النظریة االخرى .لقرآن ضدھا ال تعنینافحملة ا. بھا المسیحیة الحقة
  

 
  :فیقول ! ال یستوعب القرآن اي بنوة اال عن طریق الزوجة والتناسل الجسدي 

" ) "101:  سورة األنعام(.   

  "" " كیف" "الجاللین (  " زوجة(  

  "وولد الكلبي شيء شبیھھ، وال . أنى یكون لھ ولد أي من أین یكون لھ ولد
  )القرطبي ( "  صاحبة أي زوجة ولم تكن لھ. لھ شبیھ

  " ، زوجة صاحبة ، كیف یكون لھ ولد ؟ ولم تكن لھ: أيأنى یكون لھ ولد " 
  )الشوكاني  –تفسیر فتح القدیر ( 

  " أي والولد إنما یكون متولدا بین شیئین متناسبین" ولم تكن لھ صاحبة 
فال وهللا تعالى ال یناسبھ وال یشابھھ شيء من خلقھ ألنھ خالق كل شيء 

  )ابن كثیر ( " صاحبة لھ

  " صاحبة وال ینبغي أن یكون  سبحانھ ,  من الذكر واألنثىوالولد إنما یكون
, فإذا كان ال شيء إال هللا خلقھ : یقول . وذلك أنھ ھو الذي خلق كل شيء ;  فیكون لھ ولد

  )الطبري ( !"  ولم تكن لھ صاحبة فیكون لھ منھا ولدفأنى یكون  ولد 
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ً ؟  ھل فھ الروحیة " البنوة " م معنى ھل استوعب مصنف القرآن حقائق المسیحیة جیدا
ھ بمشركي الجزیرة وعبادة قریش التي تؤمن بھا المسیحیة ؟ أم كان لسبب اختالط

الالت والعزى ومناة ، : مثل " بنات  " صنام واآللھة التي اعتبروا بعضھا لأل
ً تضاھي معتقدات فساورتھ الظنون بأن  قریش ، بوجود ابناء عن  المسیحیة ایضا
  !طریق صاحبة زوجة 

  
 بواسطة لقاء بنوة دون والدة عن طریق الجنس فمشكلة مصنف القرآن ھي ظنھ بأن ال

  .وتلك فكرة لم تخطر على بال مسیحي ، وال اثر لھا في الكتاب المقدس! ذكر وانثى 
  !مع هللا " الصاحبة "  ھذه نقطة دلیل واحدة لوجود لىع اإلنجیلفلن یعثر قارئ 

ً إال عن بنوة تناسلیة من صاحبة  ھكذا ظن القرآن . بعكس فھم القرآن الذي لم یسمع ابدا
  :ومحمد والصحابة والمفسرین وكل المسلمین اینما كانوا ، اذ قالوا 

  " یرید : قال ابن عباس. عن الزجاج " ثالثة " آلھتنا  : وال تقولوا ثالثة
  )171:النساء –تفسیر القرطبي ( ."  ھهللا تعالى وصاحبتھ وابنبالتثلیث 

  .وھكذا برمج عقول اتباعھ على مر العصور لیحاربوا المسیحیة بما لیس منھا 
  
ألن .  )1( المسیحیة بریئة كل البراءة من ھذا المعتقد الكفري حول الصاحبة والولدف

  .بنوة المسیح الحقیقیة لیست جسدیة تناسلیة انما جوھریة روحیة 

 
   " النبي ص قال قال هللا كذبني ابن آدم ولم عن ابن عباس رضي هللا عنھما عن

یكن لھ ذلك وشتمني ولم یكن لھ ذلك فأما تكذیبھ ایاي فزعم أني ال أقدر أن 
فقولھ لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو  وأما شتمھ إیاي. أعیده كما كان 

 )4122حدیث  –كتاب تفسیر القرآن  –صحیح البخاري ( "  ولداً 
  

ً بأن ھناك صاحبة سواء : ولكن یا رب االسالم اسألك  ان المسیحیین لم یقولوا مطلقا
بشكل روحي یلیق " ابن " انما قالوا ان  .. زوجة او صدیقة ، وال قالوا باتخاذ ولد 

" كلمتھ  "بھ بدون تشبیھ وال تمثیل وال تعطیل ، ومن دون صاحبة وال زواج ، وھو 
فلماذا لم تناقش عقیدة اولئك المسیحیین ؟ لماذا لم ترد علیھم كما . الغیر مخلوقة 

  اعترضت على اولئك الذین نسبوا لك الولد بالصاحبة وقلت بأنھم شتموك ؟
_____________________________  

ألم یكن یعلم بأن كیف تكون ھذه كلمات إلھ ؟ ).  3:سورة االخالص( " لم یلد ولم یولد "  ) 1( 
ً كسنین ضوئیة عن فكرة الھ یلد ویولد كالمخلوقات  ً شاسعا   !عقیدة المسیحیین تبعد بعدا
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  :على لسان الجن  القرآن اذ یقول
 " ) " 3: 72سورة الجن. (  

  :ولنا على ھذا النص ، سؤاالن 
 

الواردة في النص اعاله ، والتي اربكت " جد ربنا " ولو سألناھم عن معنى عبارة 
؟ فكیف تتوقعون كان انعتاقھم من ھذا المزنق،  وأرعشتھم مفسري القرآن والخمتھم

  : ابن كثیر في تفسیره یقول، لنقرأ كیف تضاربوا 

  "الجد أب ولو علمت الجن أن في اإلنس جدا ما قالوا : عن ابن عباس قال
، فھذا إسناد جید" جد ربنا"

 ." ) تفسیر ابن كثیر(.  

وجیدة عند ابن كثیر  .في مصنف عبد الرازق صحیحةواسناد الروایة عن ابن عباس  
ال بل ذھب  ، الغریب لم یفھم ما معنى ھذا الكالم ، اذالذي خالطتھ الحیرة واالرتباك 

وختمھا بالعبارة  .بالمعنى الى امكانیة وجود سقوط وحذف من النص القرآني أخل
أما آخرین فقد فسروا ھذه المعضلة بالھروب ، وبحجة ان " !  هللا أعلم: " الشھیرة 
  " !جھلة الجن " ھذا كالم 

  
 "الجد الذي ھو  عني بذلك" .. وأنھ تعالى جد ربنا: " عن عكرمة في قول هللا

  )الطبري  –جامع البیان ( "  .. أبو األب 
  

  !ھذا الوصف ألنھ موھم ومشكل "  تجنب" بل خلصوا الى وجوب 

  "ویكون ھذا من قول الجن, إنھم عنوا بذلك الجد الذي ھو أب األب: وقیل .
, لیس  تعالى جد: وقال محمد بن علي بن الحسین وابنھ جعفر الصادق والربیع

 ,فلم یؤاخذوا بھ  .
 ,فتجنبھ   غیر أنھ لفظ موھم
  )القرطبي ( . " أولى

  :فنسألھم " العظمة والجالل : " أما الذین فسروه بأنھ یعني 
؟ ھل ھذه " انھ تعالى قدرة ربنا " ؟ و " وانھ تعالى عظمة ربنا : " ھل یُعقل ان یقول 

"  ابن هللا" ال تعني المعنى الحرفي، فكذلك عقیدة   ربناجدّ فإن كانت عبارة  عربیة ؟ 
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فقد ولو كانت بالمعنى الحرفي اي الجد اب االب ، . ال تعني المعنى الحرفي الجنسي 
  " !  " بحجة مفادھا ان ھذا  ه الورطةانعتق المفسرون من ھذ

وبنوة  والدة تعني"  ابن هللا" لو وجد من یقول بأن :  على ذات المثالوحینھا نقول 
ً ، فإن ھذا    فما ردكم على ھذه المعضلة ؟!  ! كالم  یعتبر حرفیا

 

ولیس بحسب الترتیب ( بحسب النزول )  40( ھي السورة رقم  ان سورة الجن
  ولكن لماذا نطرح ھذا السؤال ؟). المصحفي الحالي 

لكي نثبت بأن ھذه السورة كانت أول سورة تظھر فیھا نظریة عدم اتخاذ هللا : الجواب 
  . في اي سورة سابقة " للصاحبة " ولم یسبقھا اي ذكر .. من صاحبة للولد 

ترددت ألول مرة و فت على السطح من اسفل الجحیم،ط قد" الصاحبة " فكانت نظریة 
  !على لسان الجن والعفاریت 

كما  .وتكرارھاوبعدھا تلقف مصنف القرآن ھذه الفكرة من كالم الجن وبدأ بتردادھا 
ولیس بالترتیب ( في ترتیب النزول )  55( فعل في سورة االنعام وھي السورة رقم 

  ) !المصحفي الحالي 
 

  الصاحبة والولد ؟  وفكرھم القاصر عنلماذا یلتفت القرآن لكالم الجن ف
فلماذا ال ! ھو كالم جھلة الجن ؟"  جد" ن هللا لھ بأ الجن إعتقادم یقل المفسرون أن ال

ل وھ؟  منھم ھو كالم الجھلة" الصاحبة والولد " یكون على ذات المنوال كالمھم عن 
   !یؤخذ بكالم الجھلة ، ناھیك عن ان یكونوا من الجن ؟

  : بینما الھ الكتاب المقدس االلھ الحقیقي قد حذر المؤمنین من االلتفات للجن والشیاطین
"     "  ) الویین

31:19(.  
  "


. " ) 12-9:18تثنیة.(  

  ".مكروه عند الرب " نصت الیھم یلھم وأفمن یلتفت للجن ھو نجس ، ومن یس 
ً على اساس نور  ً النھ لم یكن مبنیا ً وشططا فما اعتقده القرآن عن بنوة المسیح كان خطئا

  !!والعیاذ با  والعفاریت المقدس ، بل تلقاه من الجنالكتاب 
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ً ففي حرب القرآن ضد بنوة المسیح  نتیجة استماعھ للجن ، بأن ھذا ، اعتقد متوھما
ومن   !التي ظنھا مریم بنت عمران " الصاحبة " االبن قد جاء نتیجة زواج بین هللا و 

  .المناھض لعقیدة مفادھا ثالثة آلھة الفكر االسالمي د خرجبطن ھذا المعتق
ً  –فھل ھناك نص واحد في االنجیل یمكن ان یُفھم منھ  الى وجوب  –مجرد تلمیحا

الھ ثالث أو زوجة لاللھ ؟ بینما مكانتھا في االنجیل وبلسانھا انھا كعبادة مریم كالھ ، أو 
"   : " ، اذ قالت في نشیدھا ) 38:1لوقا " ( عبدة الرب " 
ً من كتابنا المقدس یخالف ھذه المكانة  ).  48:1لوقا (   . نتحدى ان یقدموا لنا نصا

م العذراء ھي الھ ؟ أو زوجة وھل ھناك مسیحي في أي عصر وبلد قد آمن بأن مری
  !؟"  عبد مریم: " ؟ بربك عزیزي القارئ ھال سمعت عن مسیحي واحد اسمھ هللا

  ھناك مسیحي على كوكب االرض یعتقد بفكر قبیح كھذا ؟  فھل
" صاحبة " ھل ھناك فرق ومذاھب مسیحیة تؤمن ببنوة المسیح على اساس وجود 

ً ؟ فصاروا عائلة الھیة مكونة من ثالثة آلھة منفصلین    ؟انجب منھا هللا ابنا
وانطاكیا ھل وجدت في التاریخ في عصر ما ؟ ھل كانت المسیحیة في اورشلیم وروما 

والرھا واالسكندریة تعترف بھذا المعتقد الجسداني البدائي ؟ ھل ھناك مجمع مسكوني 
  !اقترن بھا هللا بزواج شرعي ؟" صاحبة " أو مكاني عُقد قبل االسالم تحدث عن 

ً ال وجود ل   .المستحیل بعینھ  ، ألنھھذا الفكر البائس في المسیحیة وطبعا
ال " فكرة " ورة الكبرى التي اثارھا القرآن لمقاومة ما سبب ھذه الث: اذن نتساءل  

. فیتھم أمة بأسرھا وھي المسیحیة ككل بما ال تؤمن بھ  ؟ اال في مخیلتھوجود لھا 
فكیف یلقي االتھامات دون ابراز دلیل ، الیس ھذا افتراء ؟ ھل یُتھم شخص في 

ة وزرعھا في لماذا رسم صورة مختلقة عن المسیحی المحكمة دون برھان قانوني ؟
والقرآن بنظر اتباعھ ھو  !، انھ الظلم بعینھ  عقول المسلمین في كل العصور الالحقة

وجاء لتبیان وتفصیل كل شيء ، فیقع على عاتقھ تقویم وارشاد " منزل من عند هللا "
ً ایمانھم  ً متجاھال االنسان ، فكیف ال یستوعب ویفھم ما یؤمن بھ المسیحیون حقا

  !لتفت الیھ بكلمة نقد واحدة الحقیقي دون ان ی
وحتى لو وجدت جماعة مھرطقة آمنت بھكذا ھراء ، فھل من المنطق ان تتم محاسبة 

  !كل المسیحیة بجریرة نفر منھا ، ووصمھا بالكفر بسبب حماقة فرقة نسبت الیھا ؟
ان نلوم االسالم ونتھمھ بالكفر لوجود فرق  –كما اجزتم ألنفسكم  - ھل یجوز لنا  

  !اسالمیة فیھ تعبد البشر وتعدد االلھة ؟
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  : )النصیریة ( الطائفة االسالمیة العلویة 
، وقالوا بأن ظھوره  إلھاً  علي بن ابي طالبالنصیریة  تجعلفقد تؤمن بتعدد االلھة ،  

  .الروحاني بالجسد الجسماني الفاني كظھور جبریل في صورة بعض األشخاص
ً لخلقھ وعبیده) اإللھ علي(لم یكن ظھور  وزعموا انھ   .في صورة بشر إال إیناسا

ً یسكن السحاب بعد تخلصھ من الجسد الذي كان یقیده وإذا مر و یعتقد بعضھم أن علیا
م علیك یا أبا الحسن، ویقولون إن الرعد صوتھ والبرق السال: بھم السحاب قالوا

  .سوطھ
الجذور التاریخیة للنصیریة العلویة، الحسیني عبد هللا ـ دار االعتصام ـ القاھرة : راجع  (

رسائل ابن تیمیة، رسالة في الرد  ؛الملل والنحل، أبو الفتح الشھرستاني ؛ م1980/ ھـ 1400
 )على النصیریة

  
  : الدرزیةالطائفة 

ِّھ الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر هللالدروز فرقة باطنیة  العام  ، وبدأ تاریخھا منتؤل
 ، وأخذت كل عقائدھا عن اإلسماعیلیة، وھي تنتسب إلى نشتكین ھـ408الھجري 
كما یعتقدون أن الحاكم بأمر هللا أرسل خمسة أنبیاء ھم حمزة، وإسماعیل،  .الدرزي
ا   .الخیر، وبھاء الكلمة وأبو ومحمدً

  127-126الدكتور محمد كامل حسین، طائفة الدروز، تاریخھا وعقائدھا ص : راجع (
  )648-647مذاھب اإلسالمیین، الدروز ص , عبد الرحمن بدوي الدكتور 
  

  : )Nation of Islam(أمة االسالم 
  Nation of Islam" أمة اإلسالم " ذ تأسیسھا باسم عرفت المنظمة من

فجأة في  ظھر  Wallace D. Fard فارد.واالس د: تأسست على ید  وھي جماعة
ً إلى مذھبھ بین السود، وقد اختفى بصورة غامضة في  1930دیترویت عام  م داعیا

.. م 1975ـ 1898أو الیجا محمد  Dlijah poolالیجابول " ، ثم خلفھ . م1934یوینو 
ً في شخص،  ً، بل یجب أن یكون متجسدا ً غیبیا وھذا أعلن الیجا محمد أن اإللھ لیس شیئا

وقد أدخل بذلك . ، وھو جدیر بالدعاء والعبادةفارد الذي حل فیھ اإللھالشخص ھو 
  .مفاھیم باطنیة على فكر جماعتھ

  ) 360/ 1الموسوعة المیسرة في المذاھب واألدیان المعاصرة : راجع (
البشریة من صحابة  لھةاآل بعبادةفھذه الفرق والطوائف االسالمیة جمیعھا تقوم 

  بسببھا ؟ والمسلمین كلھم الى االسالم ككل ، فھل یجوز نسبة الكفروخلفاء
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ً  كتب عن ناقد، كاتبالى المسلم نظركیف سی ً ایاه بالشرك قائال    : االسالم متھما
ً بن ابي طالب ھو هللا"    " ! قال االسالم ان علیا
  " !وقال القرآن الیجا محمد ھو االلھ "أو  
  " !  وقالت المسلمون الحاكم بأمر هللا الفاطمي ھو هللا" أو  

  بأي میزان سیوزن ھذا الكاتب الغیر ملتزم بذرة من الموضوعیة ؟
ً على ذلك نتساءل  لماذا یوجھون اصابع االتھام للمسیحیین بأنھم اتخذوا مریم  :فقیاسا

ً ؟ ً ثالثا ولم یعطوا بل  ال تؤمن بھ ؟  معتقدیلومون المسیحیة ككل ، بسبب  لماذا الھا
ً عن  ا معتقدھم الصحیحالفرصة ألنفسھم لیفھمو ً كافیا طریق الرجوع الى مصدره فھما

  .ینوكذلك الى شروح اآلباء والالھوتی .االنجیل اي

 

وھو  – عدم منطقیتھائد المسیحیة بحجة المسلم المھاجم للعقا الشیخ وھنا لندعو اخونا
  .لنسألھ عن منطقیة القرآن  –زعم قد فرغنا من رده وتفنیده بالبراھین 

یستنكر وجود ابن دون زواج  –الغیر مدرك لعقائد المسیحیة الحقة  –فالفھم القرآني 
ً  فحین یسأل! من صاحبة    :  مستغربا

"   "  
 ً  !ال یمكن  ان یكون لھ ولد دون زوجة ونكاح : ومنطقھ یقول ! ال : فجوابھ ھو قطعا

ً آخر یقوم فیھ القرآن بنسف منطقھ  : السابق وتدمیره ، لنقرأ  واآلن لنقرأ نصا
 "  

  ) " 47سورة مریم.(  
 ً ً مشابھا لھا ولد ولم یكن لھا صاحب یلمسھا ؟ فجاءھا  أنى یكون: لقد سألت مریم سؤاال

وھنا نتعجب من !   .""و "  : " الجواب 
 :وبذات القیاس نسأل .ولد بدون صاحب  جابانو بإمكانھا الحبل أن أخبرھااذ ! جوابھ 

 ال یستطیع هللا ان یكون لھ ابن دون زواج وصاحبة ؟  إذن لماذا
لماذا حصر القرآن استطاعة هللا ان یكون لھ ابن اال بالعملیة الجنسیة من صاحبة ، 
بینما استطاع بكل سھولة ان یجعل لمریم ابن بدون صاحب ؟ اال تبحثون معي عن 

  منطق سلیم لحل ھذه المعضلة ؟
، فما ھو " صاحب " ن المسیح ھو ابن مریم بدون لو كان المسلم یؤمن بأ :ببساطة 

  !؟" صاحبة " المستحیل ان یؤمن بأن المسیح ھو ابن هللا بدون 
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استحالة وجود  ابن ،  ان یعلن القرآن ھل من المنطق: وسؤال مفاجئ نطرحھ علیھم 
  ؟ أي صدیق "خلیل " مع امكانیة ان یكون  

  
 

 : "القرآن قولھ جاء في 

  " ) 125: النساء  سورة .(  

یسر ما قیل في  ، بینما یھضمون بكل" ابن هللا " لماذا ینفرون من عقیدة : ونسأل 
ً لھ ؟" إتخذ " القرآن بأن هللا قد  ً وخلیال  للخلیل "االتخاذ " الیس ھذا ! ابراھیم صدیقا

ً ؟  شركا
في "  معروف الرصافي" المسلم لقد أثار ھذه النقطة الھامة األدیب والشاعر العراقي

ّد حجج القرآن حول البنوة من " .  الشخصیة المحمدیة: " كتابھ الخطیر  صاحبة اذ فن
  :، فقال  واستعمل ذات حجج وإجابات المسیحیین

  
  "

  : 
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  " . 
طبعة اولى المانیا  – 687و 686ص  –معروف الرصافي  –الشخصیة المحمدیة (

2002(  

ً لیس بأقل من إل هللا اتخاذ في  لقد رأى االدیب معروف الرصافي بأن براھیم خلیال
 ً   :اذ كما یقول ، اتخاذ المسیح ابنا

االبن عن  بل الخلیل أبعد منال فرق بالنسبة الى الذات األحدیة بین االبن والخلیل "  
ً لخلیلھ  " ! هللا ألنھ ال یكون إال ندا

ً   ان كان اتخاذ :وبدورنا نسأل  ً وجرما   هللاعتبر اتخاذ فلماذا ال یُ .. الصاحبة شركا
ً " الصاحب "   ً ؟والخلیل شركا  أشد كفرا
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  !، یسجد امامھ المسلمون  في الكعبة صنم مقام ابراھیم خلیل هللا

  
  

 

ً االسالمي بأن القرآن قد نزل أال یزعم الفكر   عقائد الدیانات من قبلھ ، اذنل مصححا
مسرود في كتبھم  ما یعتقد بھ المسیحیون كما ھو عرضان ی علیھ المفترض كان

. ، ومن ثم یقوم بشرح وتصحیح معتقدھم نقطة نقطة ، بالحجج والبراھین  المعتمدة
ً ال یؤمن بھ أي .لكن ھذا لم یحدث  مسیحي عاش ویعیش على كوكب  ألنھ واجھ فكرا

قة الذین د الھراطفھو یحارب عقیدة غیر موجودة في المسیحیة وال حتى عن. االرض
ً االیمان المسیحي حول البنوة. خرجوا علیھا    .مما یدل على ان كاتب القرآن یجھل تماما

  
 

" لم یكتفي مصنف القرآن بعدمیة استیعابھ لعقائدنا المسیحیة ، بل قد إنزلق الى إختراع 
اذ اتھمھم بأنھم  .براء ام منھود وألبسھم ایاھا، وھشركیة كافرة نسبھا للیھ" عقیدة 

ً یدعى    :اذ قال " !! عزیر " یعبدون شخصا

 "
  ) " 30:التوبة.(  
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  .بسبب ایمانھم الذي اساء استیعابھ"!  قاتلھم هللا: " فھو یلعن المسیحیین والیھود بقولھ 
ً ھم بریئون منھ براءة الذئب من دم ابیھم یوسف والدلیل انھ نسب الى الیھود شر اذ ! كا

ً یدعى  وضعھم ف! كإبن  "  عزیر" عایرھم ولعنھم واشاع علیھم انھم عبدوا شخصا
مع كون النصارى في كل   .في خانة واحدة مع النصارى الذین عبدوا المسیح كإبن هللا 

بالطبع لیس على المعنى ( عقیدتھم ببنوة المسیح تاریخھم والى الیوم ال یتنازلون عن 
  ).الذي زعمھ القران بالوالدة من صاحبة 

ً وعلى طوال تاریخھم بأن بینما   ھو ابن هللا ، وانھم " عزیر " ھل قالت الیھود یوما
ً باعتباره ابن هللا ! یعبدونھ ؟ ال . لم نقرأ في أي حقبة من تاریخھم بأنھم عبدوا شخصا

ً لھذه العقیدة في . لتوراة ، وال في كل كتب العھد القدیم نجد ھذا في ا وال نجد اثرا
انما نجد  .تراثیات الدیانة الیھودیة وكتب تقالیدھم كالتلمود والجمارا والمشنا وغیرھا 

  :بالتوحید المطلق  كما نؤمن نحن بأنھم یؤمنون
"

)  " 30-29: 12؛ مرقس  18: 19والویین  5و 4: 6التثنیة.(  
، وال في وال نجد اي اتھام لھم بھذا الشرك ال في االنجیل وال في كتابات آباء الكنیسة

  . القرون على مر وارات التي دارت بین الفریقینالح
م اتھامھ قد ونالحظ انھ ّ ".  فریق منھم" أو " الیھود  بعض قالت: " ، فلم یقل  علیھم عم

  ". وقالت النصارى: " على ذات المستوى حین قال "  قالت الیھود: " انما قال

 

للیھود بعبادة عزیر كابن  یتوافق مع التاریخ ؟ بل ما ھو تاریخ ھل اتھام القرآن 
ً ؟" عزیر " المدعو    ھذا في القرآن نفسھ ؟ من یكون ؟ ھل كان نبیا

ھل اوحي الیھ بكتاب ؟ وھل كان یسكن اسرائیل أم یھوذا ؟ اورشلیم أم السامرة ؟ ھل  
عزیر اسم عبري أم عبدوه قبل المسیح أم بعده وفي أي زمن بالضبط ؟ وھل اسم 

عربي ، أم ھو مجرد لقب ، أم صفة ؟ وھل قال ھو عن نفسھ بأنھ ابن هللا أم الیھود من 
  ! فعلوا ؟ وھل ما زالوا یعبدونھ الى الیوم ؟

  ! ةمقنع بكلمة عنھا كلھا اسئلة حیرت عقول مفسري القرآن ولم ینبسوا
ادة عزیر ھذا وإال لكانوا قد یبدو بأن الیھود لم یسمعوا ما قیل عنھم في القرآن من عب

فحین  .ھذا احد في تاریخھم انھم عبدوا عزیر ألنھ لم یسمع ،اجابوا علیھ أو سخروا منھ
  !، إما بالقتل أو التھجیر كان محمد قد قضى على یھود الحجازسورة التوبة  ظھرت
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عدم  جلى للعیاناذ ا ھذا ، وافتقاره الى ابسط االدلة ، ن التاریخيآوبسبب شطط القر

علماء المسلمین الخفاء ھذا النص بأي وسیلة عن  مما ألجأ. بعقائد الیھود  تھدرای
ع ترجمة للقرآن وھي ففي اشھر وأوس. ن لالنجلیزیة آترجمة القر تحریف طریق
ة االرشاد وزار، والمعتمدة من الشیخ دیدات ومركزه ، ومن یوسف علية ترجم

  :كالتالي)  30:سورة التوبة ( وردت ترجمتھ للنص . السعودیة والدعوة االسالمیة في

: Yusuf Ali 
, and the Christians call Christ 'Uzair a son of GodThe Jews call 

of God. the son 
  

  of God a sonUzair  :ھل الحظتم خفة الید بالتزویر ؟  ھل عبارة
 ؟ وقالت الیھود عزیر إبن هللا : ترجمة لقول القرانھي نفسھا 

 ؟  "son Theابن اللـھ   ":ام انھم قالوا انھ    "son Aابن للـھ   "ھل ھو مجرد
 عندما تحدث القران عن النصارى ، ولماذا لم یترجم ذات الكلمة بذات الترجمة
 ؟ لماذا لم یترجمھا كما ترجم ما قالھ الیھود

  of God the sonChrist   :علي ھكذالماذا ترجمھا یوسف 
 ً  ، كما فعل في ترجمة ما قالھ الیھود ؟  of Godson  aChrist   :لماذا لم یقل ایضا

 كلمتین مختلفتین في ترجمة كلمة واحدة ؟ ما السبب في اختیار
بینما ھي  تارة اخرى  the son: وفي ذات النص  a son  جعلھا تارة ،" ابن هللا " 

 ؟ في النص القرآني كلمة واحدة 
بأن الیھود كانوا یعتقدون ان عزیر ) الغیر العارفین بالعربیة ( الیس لكي یوحي للقراء 

المتفرد المستحق للعبادة كما یعتقد " ابن هللا " ولیس أحد ابناء  ھذا مجرد 
المسیحیون ؟ الیس لیغطي ھذا الشطط الدیني والعقائدي والتاریخي الذي وقع فیھ 

قارئیھ من غیر العرب  القرآن ؟ ھل ھذه ھي االمانة في نقل نص القرآن الىمصنف 
 وغیر المسلمین ؟

  : والنتیجة التي تطرح نفسھا ھي
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افترضھا ھو ) البنوة من صاحبة ( یلعن القرآن المسیحیین بسبب عقیدة لماذا  :ونسأل 
ونسبھا الیھم دون ان یؤمنوا ھم بھا ؟ الیس ھذا بمثابة وضع اتھام على فم متھم لم یقلھ 

ً ؟   ولم یعترف بھ ؟ ھل یُحاسب انسان على كالم لم یقلھ ، بل لم یطرق تفكیره اساسا
ء فھم العقیدة المسیحیة حول بنوة المسیح، بالضبط قد اسا ذات المنوالاال یكون القرآن
ج عنكما اساء حین  ّ ً  كابن  عزیرسمى ت یةعبادة شخص لیھودا رو ، لم یقترفوھا ابدا

   !!منذ ان كانوا في صلب أبیھم ابراھیم والى الیوم 

 

ً  ویقشعركرھا القرآن ، بل ستنحتى البنوة الروحیة ی من قول الیھود والمسیحیین  مرتعدا
 :فیقول ! بأنھم أبناء هللا واحبائھ 

 "    
 ) " 18: المائدة.(  

  . اذ ان . كما تبدو للناظر واھنةوھي حجة
إن تألموا فھذا بسماح من ابیھم السماوي  . لذي ال یؤدب ابناءه فھو یبغضھماالب ا

  . الذھب المصفى بالنار یخرج كما ھملیخرج ، لتقویتھم وتزكیة ایمانھم وامتحانھ
؟ ب المسلمین في جھنم بقدر اعمالھمسیعذ اذن ، فكیف"ه أحباؤ" وان كان هللا ال یُعذب 

لك محمد وكذ. هللا ، ألن المؤمن حبیب هللا احباءھم  –في معتقدھم  –والمسلمین 
لغة تعرض لھا في ھزیمة غزوة ، فكیف تعذب من جراح با" حبیب هللا" یدعونھ بـ 

ُحد   !كیف تعذب على مدى طویلة بسبب السم الذي أكلھ في خیبر ومات بسببھ ؟؟ وأ
  . الھشاشةفحجة ان هللا ال یعذب حبیبھ ھي حجة بالغة 

  . وھي حجة اضعف من األولى بل أوھن من بیت
ال بل . ألن الیھود والمسیحیین لم یفكروا قط بأن بنوتھم  ھي بنوة جسدیة ! العنكبوت 

لكن بسبب محبة الرب ورحمتھ وایمانھم بخالصھ فقد . بأنھم بشر مما خلق شك لدیھم ،
"   :یل یقول االنج. تبناھم ببنویة روحیة ، فصاروا ابناءه بالتبني 

    ) " 12:1یوحنا.(  
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" ابن " استحالة وجود : یتمثل في  –الغیر مستوعب للعقیدة المسیحیة  –فمنطق القرآن 
   !بین اب وأم لتنتج االبن " تناسلیة جنسیة " وبدون عملیة "  أم" دون وجود 

"   "  )101:االنعام(  
  :ھل حین یقول القرآن : وبحسب ھذا المنطق نسأل 

 "   
   ")215:البقرة.(  

  !؟" ابن السبیل " ھل یقصد بأن السبیل اتخذ صاحبة وانجب 
أجبني یا عزیزي المسلم ؟ قبل ان تسارع في القاء التھم الباطلة ضد المسیحیة بذھن 

  .مشوش وعقل مغلق ال یرید سماع أي صوت سوى صوتھ 
  
  ؟ ومن أبوه ؟ ولدتھ " أم" ھل للكتاب : مسلم ال األخ اطرح ھذا السؤال علىواآلن  

  :وقبل ان تستغرب افتح معي على ھذا النص من القرآن واقرأ 
 "  ")39: الرعد( 
 " ")4:الزخرف.(  

هللا ألنھ " ابن " یكون القرآن ھو   -الغیر سلیم حول البنوة  –فبحسب المنطق القرآني 
ً اال بواسطة " .  أم الكتاب" قیل عن القرآن انھ في  وبما ان األم ال یمكن ان تكون اما

" زوج وتناسل وبما ان هللا ھو معطي القرآن ، وللقرآن أم ، فیكون هللا لھ زوجة وھي 
فھل أبو الكتاب تزوج أم الكتاب فولدت الكتاب ؟ أم انھ معنى مجازي   " !أم الكتاب 

  ة ؟وبنوة وأمومة مجازیة ولیست عن طریق التزاوج من صاحب
  : وماذا عن قول القرآن 

 "    " ) 11-8: القارعة .( 

  ؟"  أماً " ؟ وھل اصبحت  ھي انثى" الھاویة " ھل : واآلن أسأل المسلمین 
  زوجھا اي االب ؟فمن ھو  " أم " ھي وما دامت الھاویة

اقرأ واعطني ! ھل كل مسلم ھو ابن حرفي لزوجات محمد نبي االسالم ؟: واسألك 
  :التفسیر لقولھ 

 "    ") 6:األحزاب(  
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 ً كل المسلمین ؟ أم ھل عائشة أو صفیة أو زینب وباقي قائمة الزوجات قد ولدن حرفیا
  من غیر صاحبة ؟ معنویةانھا بنوة 

ً ال نؤمن ببنوة حرفیة جسدیة من صاحبة  انما نؤمن ببنوة . نحن المسیحیون ایضا
  .جوھریة حقیقیة روحیة ولیست جسدیة 

 
ً لالذھان المنغلقة التي ال تفكر سوى بالجسدیات، فبنوة المسیح ان جاز ان  نشبھھا تقریبا

ً اال بثالثة تعیینات  .سنشبھھا ببنوة النور من النور  ً ال تكون نارا اللھب ( : فالنار مثال
ً بدون واحدة من ھذه الخواص  )الحرارة  –النور  – وال یمكن للنار ان تكون نارا

من ذات جوھرھا وطبیعتھا صادران من .. النور الحرارة و" تولد " فالنار . الثالثة 
لو اشعلت شمعة من و ).ال قبلھا وال بعدھا ( النار من اللحظة التي وجدت فیھا النار 

لیست ف. نور شمعة مشتعلة ، فلن تنقص نار الشمعة المشتعلة ولن تتغیر خواص النار 
  ! تعني تناسل جسدي " والدة " كل 

ووالدة النور من . بیعي یفھمھ العقل وال یعترض علیھ فوالدة النار من النار أمر ط
  .الشمس ال اعتراض علیھ ولیست جسدیة من صاحبة 

 )االبن  (الكلمة  ھذه التشبیھات ھي لمجرد تقریب الفكرة من االذھان عن بنوة اقنوم
من اقنوم اآلب ، وتلك البنوة لیس كمثلھا شيء وال یشبھھا شيء في الصادر منذ األزل 

الذي استخدمھ االنجیل ھو مجرد لفظ " المولود " و " االبن " وحتى كلمة .  عالمنا
ألن االلفاظ البشریة التي تصف العالم . مستخدم لتقریب الحقیقة من عقولنا المحدودة 

  .المادي یصعب علیھا التعبیر عن عالم الروح ، فما بالك بالذات االلھیة 
ً باسلوبھ الصقیل معنى بنوة المسیح   یوسف درة الحدادیقول العالمة األب    :شارحا

 "بل ھي بنوة روحیة . في اإلنجیل لیست تناسلیة، ولیست معنویة ىولكن بنوة عیس
تفھمھ  اسم شعبي: للمسیح في اإلنجیل اسمان : محضة من والدة عقلیة محضة 

لع أوحي بھ هللا في مط واسم علمي فلسفي الھوتيوابن اإلنسان،  ابن هللا: الجماھیر 
في البدء كان الكلمة والكلمة كان : " إنھ كلمة هللا: إنجیل یوحنا یبین طبیعة ھذه النبوة 

وھذا االسم ). 4  - 1:  1" (بھ كون كل شئ وفیھ كانت الحیاة: لدي هللا، وكان الكلمة هللا 
القة بما أنھ كلمة هللا فبنوتھ فكریة عقلیة، ال ع: یشرح معني بنوة المسیح من هللا وفي هللا 

وبما أن هللا روح محض، وعقلھ روح محض، , ألي جسد فیھا ، بل ھي قبل كل جسد
. وفكره وكلمتھ روح محض، فالوالدة روحیة من جوھر هللا وفیھ، ال یشاركھ فیھا أحد

والتسلسل العقلي اإللھي " والدة"وھكذا یسمي اإلنجیل التفاعل الجوھري اإللھي 
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. فكلمة هللا ھو ابن هللا، وابن هللا ھو كلمة هللا:  ناسبلغة بشریة یفھمھا جمیع ال" بنوة"
بضم " اتخاذ"ولیس في ھذا . وال عالقة لمریم أو لمخلوق بھذا التفاعل والتسلسل اإللھیین

جزء من خارج هللا إلي هللا، أو تألیھ برفع مخلوق إلي منزلة الخالق وطبیعتھ، أو تناسل 
بل جل ما في ذات هللا من سر ! ال جسد لھ  جسدي باستیالد هللا عیسي من مریم، فا

الحیاة السرمدیة والوجود الفیاض، أنھ في الجوھر اإللھي الفرد تفاعل روحي وتسلسل 
فكلمة هللا ھو فكر هللا الناتج عن عقل هللا في جوھره : عقلي في هللا، ومنھ، ومعھ 

وفكره "  باً أ "، ولذلك یجوز بكل حق أن نسمي هللا الروحي نتوج االبن عن أبیھ
وإذن فاأللوھیة التي ینفیھا القرآن عن المسیح لیست باأللوھیة التي ".  ابناً  "الجوھري 

والبنوة التي یسندھا اإلنجیل إلي المسیح لیست كالتي ینفیھا القرآن . یثبتھا اإلنجیل لھ
  –                                        " ... عنھ

  
اذ . وھي والدة طبیعیة دائمة ومستمرة. والدة الفكر من العقل ال صاحبة فیھ وال تناسل 

ً "  بنات أفكاري" ان السطور التي اكتبھا اآلن تسمى  ، فھل افكاري تتزوج حرفیا
ً ؟    لتنجب كلمات وحروفا

ً "  ابن الحضارة" و "  ابن الوطن" و "  ابن البلد: " وحین یقال  فھل یعني تزاوجا
ً لھا ؟  فإبن الشيء یعني الحامل لذات طبیعة الشيء بین الحضارة لتنجب ابناءا

كما انھ . والمسیح یحمل ذات صفات ابیھ وطبیعتھ . المنسوب الیھ ، وھو تعبیر مجازي
: " یعني المعادل والمساوي للشيء ، كما جاء في الكتاب 

  .")1(  ) انیة اي عمره یساوي ثمانیة فھو ابن ثم). 12:17تكوین
ً   .فالمسیح ھو المعادل والمساوي  . سنوات   :وھذا ما قالھ وما فھمھ الیھود ایضا
  ". 

   

. ) " 18و17:5یوحنا.( 

________________________  
هلن تعثر على لفظة واحدة في القرآن تأمر المسلمین بالختان ، وال حتى )  1(  ّ بحروف  تفو

  " !! ختان" كلمة 
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وبین اعمالھ حتى یوم " ابن هللا " ن ربط المسیح بین لقبھ بأ استنتج المعتقد الیھودي 
ً ا  بنوتھ ولم یفھمو .السبت فیھ كفر وتجدیف ، ألنھ عادل نفسھ مع هللا  ً ساذجا على  فھما

  .بزواج من صاحبة وانجاب جسدي  انھا بنوة
  :فیقول . یعني مساواة ومضاھاة مع هللا حتى العبادة " ابن هللا " وحتى في القرآن فإن 

" " )فابن هللا یستحق ). 81:43الزخرف
  !لھذا االبن " فأنا أول العابدین " العبادة كأبیھ 

ُظھر للشيء " ابن " عبارة : اذن  وال تعني العالقة . تعني المساوي والمعادل والم
مما یدل على عدم ادراكھ للعقیدة المسیحیة . الجسدیة كما فھمھا القرآن وأجاب علیھا 

  .ل اصحاب بدع في زمانھ ال یتعداھم كما ھي ، أو انھ یجاد
في الكتاب المقدس ، ولكن یعاند اخونا المسلم " ابن هللا " ال أسھل وال أروع من حقیقة 

م في قرارة نفسھ انھ ألنھ یعل. ھذه الحقیقة ویفضل ان یدعي بعدم الفھم وعدم المنطقیة 
فإنھ بذلك یُقر  ،لو اعترف انھ استوعب بنوة المسیح وكونھا لیست جسدیة من صاحبة

العقیدة المسیحیة ، فإنھ ففي ذات اللحظة التي سیعترف بھا بمنطقیة ! بخطأ القرآن 
  " ! الجھل بالشيء: " یفضل البقاء في منطقة لذا .  عقیدتھ االسالمیة للخطر عرضیُ 

  

   

  
 

   

  3  
 

  
– 
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  :المحور الرابع

 
  

بحجة غموضھا .. على العقائد المسیحیة ، وعلى عقیدة الثالوث یعترض شیوخ االسالم 
"  هللا "بینما استعرضنا كیف یجھلون في دینھم معنى ). مع كونھا ال تخالف العقل ( 

ً كل ما یتعلق بــ " ..  االبن" ، ومعنى "  اآلب" ومعنى  ً مطبقا كذلك اآلن یجھلون جھال
  " !  الروح القدس" 

وجھلھم للروح القدس . ندھم ، وغامض شدید الغموض فھذا المصطلح مجھول ع
مصدره یعود الى عدم وجود مفھوم واضح لھ في االسالم ، فال القرآن قام بتوضیحھ 

عن حقیقة  بل صمت القرآن ومحمد كل الصمت. وال محمد قام بشرحھ وتفسیره 
  ."الروح القدس " ومعنى 

 
ً قد مات ولم یعلم ما ھو الروح قال المفسرون    !عن الصحابة والتابعین بأن محمدا

 " سئل ابن : وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردویھ، عن عكرمة رضي هللا عنھ قال
ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر { :  عباس رضي هللا عنھما في قولھ

م نبیھ . ال تنال ھذه المنزلة، فال تزیدوا علیھا} ربي  ّ  صقولوا كما قال هللا وعل
 } ً وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ، عن عبد هللا بن  .}وما أوتیتم من العلم إال قلیال

 .": قالبریدة رضي هللا عنھ 
  )85:االسراء  –السیوطي  -تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور( 

فإن كان نبي االسالم ال یعلم ما ھو الروح ، فعلى اي اساس یعترض اتباعھ على عقیدة 
  !الروح القدس واقنومیتھ في الثالوث المقدس ؟

قد تعارضت وتخابطت آراء ولعجز القرآن ومحمد عن تحدید معنى للروح القدس ف
وكلما اقتربوا من تفسیر آیة قرآنیة  .الروح القدس" سري القرآن حول معنى وحقیقة مف

عطاء معنى سلیم وقاطع واحد ارتبكوا وتلعثموا وتحیروا من ا" الروح " تحدثت عن 
المتضاربة وكأنھا في حلبة  بل اخترعوا عشرات االراء والتفاسیر ، للروح القدس

  !مصارعة 
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  !وانتبھوا الى شدة الخبط والخلط .. معنى الروح القدس ولنستعرض اقاویلھم حول 

 
  "تفسیر البیضاوي ( " علیھ السالم فانھ أمین هللا على وحیھ  ھو جبریل– 

  )193الشعراء 
  "38:النبأ  –البیضاوي ( " أو جبریل موكل على االرواح أو جنسھا  ھو ملك(  
  " اعظم منھ  ملك عظیمھو ً الكشاف ( " ما خلق هللا بعد العرش خلقا

  )38:النبأ  -للزمخشري
  " أعظم المالئكةھو  ً   )38:النبأ  –الطبري ( " خلقا
  "4:القدر –الزمخشري ( " ال تراھم المالئكة اال لیلة القدر  خلق من المالئكة.(  

  !ا سیجیبون ؟ولو سألناھم عن مصدر اقاویلھم ، ومن این استقوھا، فبماذ
  كیف علموا انھ جبریل ؟

  ھو جبریل ؟" الروح القدس " ھل ھناك آیة في القرآن قالت بكل صراحة بأن 
  ھل ھناك حدیث صحیح واحد قال فیھ محمد بأن جبریل ھو الروح القدس ؟

  الیس تضارب المفسرین دلیل صارخ على ان الروح القدس لیس ھو جبریل ؟
ى االرواح ؟ كیف علموا انھ ملك عظیم مرتبتھ الثاني كیف علموا انھ ملك موكل عل 

بعد العرش ؟ كیف علموا بأنھ مجموعة من المالئكة ال تراھم المالئكة اال لیلة القدر ، 
  ولماذا لیلة القدر بالذات ؟

ً ، قاموا وبضربة  وبعد ان سردوا كل ھذه الشروح حول كون الروح القدس مالكا
ً انما اعظم   :بأن الروح القدس  قاضیة باسقاط كل ما سبق بالقول   !لیس مالكا

 
  " 38النبأ  –الطبري ( " مالئكة  لیسواھم (  
  "واقرب الى رب العالمین  ھو اعظم خلقاً من المالئكة واشرف منھم" 

  )38النبأ  –الكشاف للزمخشري (  
  " 85:االسراء  –الزمخشري ( "  أعظم من الملكھو خلق عظیم روحاني(  
  " 4:المعارج  –البیضاوي ( "  خلق أعظم من المالئكةھو(  
  "كما ان المالئكة ھم حفظة على الناس  ھم حفظة على المالئكة" 

  ).4:المعارج  –الزمخشري (  
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قرآن بتلك ال يمن این جاء مفسر: تنا المسلمین والسؤال الھام نطرحھ على اخو
حفظة على المالئكة ، وانھم لیسوا "  مجموعة" الروح القدس ھم  بأن اتالمعلوم

  ما مصدرھم ومن أي كیس أخرجوھا ؟ !بمالئكة ؟
ً  أو لیس بمالك ، " الروح القدس " وبعد ھذه التضاربات حول احتمالیة ان یكون  مالكا

ً یشبھ البشر ولكنھ لیس  المفسرینتفتقت اذھان    !ببشر  بأنھ ربما یكون بشرا
  !)لغز طریف (  

 
  " ولیسوا بالناس  خلق یشبھون الناسھو! "  
  " 38:النبأ  –الطبري (  " خلق على صورة بني آدمھو(  

ً ؟ انھ كالم هللا   !بشر ولیس بشر ! مالك ولیس مالك    !وماذا ایضا

 
  " 87:البقرة  –البیضاوي ( "  انجیل عیسىھو(  
  "الطبري ( " التي انزلھا هللا على انبیاءه  الكتبھو " ؛ "  ھو الكتاب– 

  )15:غافر
  "38:النبأ  –الطبري ( "  ھو القرآن(  
  " 85:االسراء –الزمخشري (  " من وحي هللاھو ما یحیي القلوب المیتة(  

 
  " 22:المجادلة  –البیضاوي ( "  نور القلبھو(  
  " 22:المجادلة  -الطبري( "  برھان من هللا ونور وھدىھو(  
  " 52:الشورى –الطبري ( " من أمر هللا  رحمةھو(  
  " 22:المجادلة  –البیضاوي ( " االیمان  ھو ضمیر.. على العدو  النصرھو(  

  !بل لھ صفات هللا ذاتھ .. ھو اذن مجموعة من الصفات االلھیة 

 
  "البیضاوي ( " الذي كان عیسى بھ یحیي الموتى  ھو اسم هللا األعظم– 

  )87:البقرة
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  " 15:غافر - الزمخشري( "  سبب الحیاةھو (  
  "12یسبح هللا كل یوم . ومن الجبال ومن المالئكة  أعظم من في السموات 

ً . ألف تسبحة  ً واحدا ً من المالئكة یجئ صفا " یخلق هللا من كل تسبیحة ملكا
  )38:النبأ  –الطبري (

  " 87:البقرة  –البیضاوي ( "  ھو الذي یحیي األموات أو القلوبانھ(  
  " ومنھ تشعبت إلى أرواح سائر   ، ار من جالل هللانزول األنوھو في درجة

  )38:النبأ  –الطبري ( " المالئكة والبشر 
  "الرازي ( " التي تقصر عن معرفتھ  ھو الذي خلق عقول الخلق– 

  )85:االسراء
  !اعترفوا انھ روح المسیح .. وبعد ان جعلوا لھ تلك الصفات االلھیة 

 
  " لطھارتھ من مس ووضعھا فیھ    علیھ الصالة والسالم ، ھو روح عیسى

" إلى نفسھ تعالى ھإضافولذلك    أو لكرامتھ عند هللا سبحانھ وتعالى ، الشیطان
  )85:االسراء  –تفسیر الرازي ( 

وبعد ان اعیاھم ھذا الضیاع واربكھم ھذا البحث واضناھم ھذا التنقیر ، قالوا عن 
  !! هللا أعلم ما ھو: الروح القدس 

 : 
  " 85:االسراء –البیضاوي (  " استأثره هللا بعلمھھو الذي(  
  "هللا .  ھو الذي إختص بھ تعالى وبمعرفتھ َّ  - الزمخشري( " ال یعلم كنھ إال

  )9:السجدة 
  " انھ ال .. ما الروح القدس أو من الروح القدس الذي جاء في مواقع شتى ؟

ومن الخیر أال   وتصوراتھ المحدودة ،  سبیل إلدراكھ بوسائل العقل البشري
إن روح القدس قوة خلق هللا تتوجھ بأمر ..  ننفق الطاقة في محاولة إدراك كنھھ

وھذا كل ما یملك العقل     ،هللا وإرادة هللا إلى حیث یرید هللا وكما یرید هللا
  .)87:البقرة  –سید قطب  –في ظالل القرآن ( " البشري أن یتصوره أو یتلقاه 

  " !القدس " بل انھم قد اختلفوا حتى في فھم معنى كلمة 
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  "وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاھد ..} وأیدناه بروح القدس{: وأما قولھ تعالى
القدس ھو : وأخرج ابن أبي حاتم عن الربیع بن أنس قال. القدس هللا تعالى: قال

وأخرج . القدس الطھر: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال. الرب تعالى
الدرر المنثور تفسیر ( " . القدس البركة: ابن جریر وابن أبي حاتم عن السدي قال

  ).87البقرة  –للسیوطي 

القرآن والمواضع التي ذكر فیھا الروح القدس ، ال یمكنھ بأي حال  طالعفالقارئ حین ی
 ً  " ! الروح القدس " لیفھم ما ھو ھذا یشفي الغلیل ، ان یستخرج معنى واضحا

  
 

هللا في عملیة بین ربط بین الروح القدس و لكنھان القرآن مع غموضھ حول الروح ، 
 !الخلق 

 "    ) "29:سورة الحجر(. 
 "    ) "72:سورة ص(.  
 "   ) "ھل الحظتم التالي   .)9: السجدة:  

 ان نفخة الھ االسالم كانت من داخل ذاتھ ، واعطت الحیاة لالنسان االول. 
  أو " روحي " وھذا الروح الذي نسبھ هللا لنفسھ ً ال یمكن ان یكون ھو مالكا

وھل آدم كان یعیش ! جبریل ، وإال ھل جبریل یخرج من داخل هللا كنفخة ؟
 بروح جبریل داخلھ ؟

  ترتب علیھ سجود ً ً عظیما نالحظ ان نفخة الروح داخل آدم اعطتھ مقاما
 ! االلھي مجرد مخلوق ؟" الروح " فھل ھذا ! المالئكة لھ 

 !ھو مخلوق ؟" الروح القدس " ھل توجد آیة قرآنیة واحدة تقول بأن بربكم 
  :؟ بقول القرآن " روح هللا " ھل یمكن ان یكون مجرد مالك ھو المقصود بــ 

 "   ) "87:سورة یوسف.(  
وألن ھذه االیة تؤرق وتزعج بعض المفسرین ألنھا تربط بین الكفر وبین الیأس من 

! فقد زعموا بأن الروح ھنا ھي الرحمة . ھو ذاتھ هللا " روح هللا " روح هللا مما یجعل 
ً دون دلیل واحد سوى تحیزھم (  وح " وجعلوا تشكیلھا بالفتحة ) ! طبعا َ ، ولكن " ر

وح " ا بالضمة  صك علیھم آخرین بأن قرأوھ   "! رُ
  )الزمخشري .. " (  بالضم، »هللا رُوحمن «: الحسن وقتادةوقرأ " 

 ً   .ولیس رحمة " روح هللا : " وترجمت ایضا
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Pickthal 
. Lo! none despaireth of theSpirit of Allahand despair not of the  

Spirit of Allah save disbelieving folk.  
  

  :  فقال التالي، ذاتھ  الشھیر ابن كثیر قد اعتبر بأن روح هللا ھو هللاوكان المفسر 
  " من هللا ال یقطعوا رجاءھم وأملھم : ، أيمن روح هللاوأمرھم أن ال ییأسوا

فیما یرومونھ ویقصدونھ، فإنھ ال یقطع الرجاء وال ییأس من روح هللا إال القوم 
  )تفسیر ابن كثیر ( ." الكافرون

  ھل ھذا منطق ؟! عدم الیأس من روح هللا تعني عدم الیأس من جبریل ؟ھل : ونسأل 
ال توجد آیة قرآنیة واحدة تقول بأن الروح القدس ھو جبریل أو اي انھ : أعود لتذكیركم 

  !ال الروح القدس ومعناه إمحمد تحدث عن كل شيء  والمدھش ان مالك ،
 

االسالم عن شخصیة الروح القدس ؟ لماذا لم یخبر عنھ ؟ ما الذي قالھ محمد نبي 
ولماذا لم یفصح عن ھویتھ ؟ نتعجب انھ ما بین عشرات االلوف من األحادیث 

 ً ً یتیما ً واحدا المنسوبة لمحمد والتي تتحدث عن ادق التفاصیل المملة ، ال نجد حدیثا
القرآن كل تلك المشقة على االقل كان سیكفي لمفسري  !من ھو الروح القدس : یقول 

ولو اطاعوا وصیة قرآنھم ألغنوا  .للروح القدس مفھوم التي كابدوھا الختراع معنى
انفسھم عن كل ھذه المتاھات ، فالقرآن قد ارجعھم الى اھل الكتاب لیسألوھم عما 

  )43: 16حل الن ( ""  : یشكون فیھ بقولھ 
  " ذلك فإنھم " إن كنتم ال تعلمون" العلماء بالتوراة واإلنجیل" أھل الذكرفاسألوا

 ).الجاللین (" یعلمونھ 
 " )" سورة

  ) 94: 10یونس 
  " فاسأل الذین  مما أنزلنا إلیك من القصص كنت في شكفإن ً یقرأون فرضا

  .)الجاللین ( ." بصدقھ یخبروكعندھم الكتاب من قبلك فإنھ ثابت 

 ).مثل شعبي (  ! فأھل مكة أدرى بشعابھا. ا سنجیبھم على الرحب والسعةولو سألون
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" هللا " تجھلون ان كان ھذا  بینماغیركم ،  عقیدةتقولون بأنكم تعرفون هللا ، وتعیبون 
  !الذي تؤمنون بھ ھو حي بالروح ، ام مجرد ذات ال روح لھا وال حیاة ؟

فھل الروح القدس ھو روح هللا الذاتي ، أم ھو مخلوق أم غیر مخلوق ، ھل ھو أزلي 
   مع هللا أم ال ؟

وان كان الروح القدس كما قال مفسروا القرآن ھو الحافظ على المالئكة ومنھ تتشعب 
انوار الجالل االلھي وانھ صاحب الرئاسة على جمیع الكائنات ، وانھ سبب الحیاة ، 

فلماذا ال . لھا حیاة ولھا ارادةاذن ھو شخصیة . واسم هللا االعظم ، وقوة خلق هللا 
عترفوا مع المسیحیین تخشون ان تھل !  الجوھر ؟  فيعترفون بأزلیتھ ومساواتھ ت

تاركین  بعشرات التفاسیرحولھ  تضاربتموإال لماذا  بأنھ اقنوم في ذات هللا وانھ هللا ؟
   م حائرین مرتبكین ؟كلمین من ورائالمس عوام

  بكلمتھعاقل ، )  اآلب (قائم بذاتھ  بإلھ واحد أي ؤمنوا بایمان المسیحیة القویمتا ال ذلما
  م ؟كم وقلوبكریحوا عقولت، ل) الروح القدس ( ، حي بروحھ ) اإلبن  ( 

 
لماذا تطالبون بالمنطق والعقل حین یتعلق األمر بالعقائد المسیحیة وتریدون فھم كل 

بینما لو أدرنا الطاولة وطالبناكم بذات . صغیرة وكبیرة مع شرح في غایة التفصیل 
االجابات المنطقیة حول عقائد اسالمیة ، فستتبخر تلك المنطقیات والفلسفات في لمح 

  " !السؤال عنھ بدعة : " اجابة واحدة متلعثمة ھي  البصر، ولن نسمع منكم سوى 
 ً ما أصدق كلمات الوحي الصادق في الكتاب المقدسحقا 

     )2  12:2بطرس( 

ُقال عن من ال یستوعب فكرك سمعت   :  تقول ،مقولة طریفة ت
               "! "  

 . القدوسمن عقیدة الثالوث  ھموھكذا بالضبط موقف
  !وثنية : فيسمع . وحدانية: نقول له 
  !ثالثة : فيقرأها . الثالوث : نكتب له
  !اهللا ومرمي وعيسى : ، فيكتب  اآلب واالبن والروح القدس:  نقرأ عليه

             ).22:1سفر االمثال ( ؟  "  : "  ھو الحكیم وسؤال
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  : االصدارات التالیة لألخ جون یونان جاھزة للطلب او تحت الطبع 

        

        

        

 

        

 

 

    

        

        

       

        

        

        

 

 

  


