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ألتھم ان انما لو صدمتھم وس . "سیدنا عیسى " من المسلمین یؤمنون بالمسیح، ویدعونھ بـ % 100

ً لن تلقى إال إكانوا یؤمنون بأنھ إبن هللا    % ..! 100، وبذات النسبة  ال: جابة جماعیة ھي ، حتما
لقد كان الرب ! األعظم الرب یسوع المسیح طرح األسئلة الحاسمة "  المعلم" تعلمت من لقد 

ُفكر یطرحھا على خصومھ بكل مھارة واتقان ،  والسؤال اعاله . جتوتستنلیحولھم الى كائنات عاقلة ت
 "؟هو من ابن ماذَا تَظنُّونَ في المسيح؟: "  نفسھ عن نفسھب قد سبق ان طرحھ المسیح قبل ألفي عام

اذن المسیح إبن من : " ھكذا  وجھھ للمسلمینأان  تعلمتومن وحي سؤال المسیح  .) 42:22متى  (
  :وطرحناه بھذه الصیغة ولو زدنا السؤال شحنة صالبة ومتانة  ؟" ھو 

   ؟" ابن هللا " آن بأن المسیح ھو ھل قال القر
 ً ً وصادما اذ یعتقدون بأن ! كمن تطرح علیھ مكعبات ثلج  للبعض حینھا سیمسي السؤال مفاجئأ

لكن بقراءة متأنیة ومقارنة موضوعیة وربط . المسألة محسومة وان المسیح ھو مجرد عبد رسول 
ما یتعلق  القارئ بأن االخوة المسلمین والناطقین بلغة القرآن یقرأونستكتشف عزیزي لالحداث 
  .ال اقصد التجني ، انما ھي الحقیقة! بمنطق معكوسویفھمون  بالمسیح

 
ً ، ویتسنى لي الرد واالجابة  اثناءكنت  ً بدراسة االسالم ، لكي اتسلح فكریا فترة دراسة الثانویة مھتما

من قبل زمالئي الطالب المسلمین على اي سؤال وانتقاد ساخر یواجھني ضد ایماني ومسیحیتي 
 فكنت اقضي اكثر أوقات فرصة االستراحة في المكتبة العامة) ! األكثریة الساحقة في المدرسة (

ان جون سیدخل االسالم : حتى ان بعض زمالئي سمعتھم یقولون ). االسالمیات ( اطالع فیھا ركن 
ً لكثرة تقلیبھ في صفحات الكتب االسالمیة  ذات یوم لمحني استاذ تربیة اسالمیة ، وانا اقرأ ! قریبا

ً مل. القرآن وتحت ذراعي مجموعة من كتب اسالمیة اخرى جمعتھا الستعیرھا ً وكان شابا تحیا
ً لصفي، انما لمرحلة اخرى  ً مباشرا ً ولم یكن استاذا ماھذا الذي تقرأ؟ : فسلم علي وسألني . محترما

  : فطلب مني انا اناولھ ایاه فأخذه وبدأ یقرأ. القرآن : قلت
 " ِ َّ سُولُ هللا َ َ ر َم ی ْ ر َ ُ م یسَى ابْن ِ یحُ ع ِ س َ م ْ ا ال َ َّم ن ِ اوافق ألنني  لم! ( فتعجب . ھذا نوافق علیھ: اخبرتھف.  "إ

واألب .  المسیح ھو رسول اآلببل ألن ھذه ھي الحقیقة ان ) خشیت ان یمنعني من دخول المكتبة 
ً  تُ اسقط. قد یرسل ابنھ لمھمة معینة لكن محمد ھو النبي : سالحھ من یده ، فغیر الموضوع قائال
ً في  ان كان یجدفسألتھ . األشرف وسید المرسلین فتردد عن االجابة . القرآنھذا المعتقد موجود حقا

وكنت احفظھا (  253 ن ؟ فطلبت منھ ان یفتح على سورة البقرة واالیةوماذا تعني یا  ج: سائالً 
 ً كَلَّم اله ورفَع بعضهم درجاتٍ  فضلْنَا بعضهمتلْكَ الرسل : " وقرأھا  ).جیدا  نم منْهم ضعلَى بع

ذكر التفضیل حین ما السبب انھ : فسألتھ   ". الْبيِنَاتِ وايدْنَاه بِروح الْقُدُسابن مريم  يسىعواتَينَا 
فأراد االستاذ تجاوز ھذا المزنق  ھل لكونھ سید االنبیاء ؟نبیاء لم یتذكر سوى اسم المسیح، بین اال
وان لم یطلق القرآن علیھ لقب : قلت . لكن سیدنا عیسى علیھ السالم مجرد عبد ولیس ابن هللا: لیقول

وحینھا ادرك االستاذ بأن ھذا . إال ان كل صفاتھ واحوالھ تدل على انھ ابن هللا بالحقیقة" ابن هللا "
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فاعتذر بأدب . فیھا اسم رسولھ محمد لیوزن مع المسیح الطالب سیقوده الى مقارنة خاسرة لو زج 
!  نا لم نلتقيلكن. لنتحاور بأنھ یرید االنصراف قبل ان یدق جرس انتھاء الفسحة على امل اللقاء ثانیة

ّ بواسطة زمیل مسلم ثالثة صفحات مكتوبة بخط یده ینتقد فیھا االنجیل ویتھمھ  واكتفي بأن ارسل الي
ین قرأتھا الكتشافي انھ قام بنقل حرفي لمعظم رسالتھ من كتاب اسالمي سبق فابتسمت ح. بالتحریف 

فأجبتھ برد مكون من ! فزاد یقیني بأنھم ال یفكرون انما ینقلون . وقرأتھ في المكتبة ضد االنجیل
    !جواب الى یومنا كلمة  منھثماني صفحات ولم اتلقى 

ابن " أي ان المسیح في االسالم ھو . سنوات علقت ھذه الفكرة برأسي ودارت على مدار  من حینھاو
ما أھي أبسط وأیسر الطرق إلیصال ف .طلق علیھ ھذا اللقب بشكل مباشر ، حتى دون ان یُ " هللا

  .ھو البدء بواسطة القرآن  المسیح الحقیقي الى قلوب المسلمین لیتمتعوا بخالصھ كما خلصنا ؟

 
إن أفضل طریقة  ضع في اعتبارك .یؤمن بكتاب الھي سواه ھذا بدیھي ألننا نخاطب المسلم ، وھو ال 

وان كنت انا ال أؤمن بالقرآن، لكن ستوافقني  . للتفاھم مع أى أنسان أن تتكلم معھ باللغة التى یفھمھا
نْ : " كما قال الرب  !بأن المحامي البارع ھو من یدعم قضیتھ باعترافات الخصم  ِ كَ  م ِ َم ُكَ  ف ین ِ د َ "  أ

أعمال  ( " شَاهدٍ  بِال  لم يتْركْ نَفْسه  " ومن جھة اخرى فقد علمني االنجیل بأن هللا   ). 22:19لوقا (
الكاملة ، وحجب الكثیر من امجاده ، إال انھ قد ) یسوع ( فحتى القرآن الذي انكر حقیقة ) . 17:14

 یُحتمل. خیوط تتحول الى حبل شدید المتانة ، یمكننا جمعھا كابقى على اشارات عدیدة تشھد لبنوتھ 
   . لكن الرب یخرج من اآلكل أكالً ومن الجافي حالوة. انھ یشھد للمسیح انھ لم یضع في حسبانھ

قالھا للیھود لیفتشوا الكتب اذ یعتقدون  ).39:5یوحنا (  .."الكُتُب فَتِّشُوا: " قال الرب یسوع للمسیح 
عتقد صاحبھ ان لھ فیھ حیاة ان كل كتاب ی: ھذه الحقیقة  ناوھو بھذا یعلم. یھا حیاة ابدیة ان لھم ف

ً سیشھد للمسیح ، حتى دون قصد كاتبھ ابدیة   !، فھو حتما
ً سیشھد وسنفتشھ ب) ابدیة  الذي یظن المسلمین ان لھم فیھ حیاة( ن آوھكذا سنعامل القر تدقیق ، اذ یقینا

یجب ان تغیب عن بالنا ، اذ كوننا نستشھد بالقرآن لیس الحتیاج المسیح لمن  وھنا حقیقة ال . للمسیح
ال تحتاج  21فالمسیح بشخصھ یحمل في ذاتھ دلیل سموه وعظمتھ ، فھو كقطعة الذھب عیار  یشھد لھ
  ! خارجیة لشھادة

  !فكلما قرأت القرآن تذكر امكانیة عثورك على بصمات یسوع ابن هللا على شخصیة عیسى 

 

  :كیف ؟ ھناك اسباب جوھریة سنختصرھا كالتالي ! نعم وال 
   لقد رفض القرآن عقیدة ال تؤمن بھا المسیحیة الحقیقیة المبنیة على االنجیل ، انما

للوثنیة  وھي! باالسم رفض عقیدة اخذت بھا فرق نصرانیة ضالة ال ترتبط بالمسیحیة الحقة سوى 
ً مع هللا . اقرب وھكذا رفض القرآن وحارب ). 116المائدة ( اذ كان بعضھم یعتبر مریم شریكة والھا

  . تلك العقیدة الكفریة الغیر مسیحیة
  : ً ان المنحى القرآني ینصب على المادیات والجسدیات ، فإعتبر البنوة  فعالً جسدیا

ً یحتاج معھ الى زوجة او صاحبة  ! وقد اقتبس الفكرة من كالم الجن ). 101-100:االنعام ! (  تناسلیا
وھذا الفكر الجسدي المادي یعتبر ).  3: الجن (  " و ولدًا ما اتَّخَذَ صاحبةًوانَّه تَعالى جدُّ ربِنَا " 

فالقرآن المحصور في عالم المادیات ، لم یناقش العقیدة المسیحیة . ھرطقة وخطیئة في المسیحیة
وكونھا بنوة روحیة جوھریة في الذات اإللھیة في عالم األزل  كوالدة النور . الحقة عن بنوة المسیح
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. ھا الدفء والحیاة دون ان ینفصل عن الشمسوھذا النور یصل الى االرض وھب.  من الشمس
  . مثیل لھا كن الروحیة أزلیة ل المسیح بنوة ھكذا. وال انفصال فیھا تناسلیةفوالدتھ غیر 

ونَفْتَخر في المسيح  ،بِالروحنَعبدُ اله " : في عبادتھا ، سواءالمسیحیة روحیة من كل الوجوهف
 لنَتَّك الو ،وعسدِيسجلَى اللُكُوا ب " : وسلوكھا ).3:3فیلبي ( "عاسوحةَ ِالروِلُوا شَهتُكَم فَال 

  ).3: 1أفسس " (في السماوِياتِ روحية" : وبركاتھا، )16: 5غالطیة ( "الجسدِ
وال ارتباط ھي عقیدة روحیة وبنوة أزلیة لیس كمثلھا شيء، وال دخل لھا " ابن هللا " لذلك فعقیدة 

   .ببنوة جسدیة من صاحبة كما اعتقد القرآن
  ).لزیادة الشرح حول ھذه النقطة الھامة  . ؟ماذا قال القرآن عن الثالوث: راجع كتابنا للتفصیل (

فالقرآن لم یرفض البنوة الروحیة المسیحیة كما وردت في االنجیل ، بل لم یتطرق الیھا ولم یناقش 
ً حولھا  ً  !حرفا الروح من امرِ ويسالونَكَ عن الروح قُل "  .وال شرحھافھو ال تھمھ الروحیات كثیرا

فقد ظھر في بیئة بدائیة بدویة ، لقوم أمیین ). 85:االسراء" ( وما اوتيتُم من العلْم ا قَليً  ربِي
اوحينَا اليكَ قُرانًا . " یجھلون الالھوتیات والفكر والمنطق، جل ھمھم رعي الغنم والغزو والسبي

ب مع عقلیة فالفلسفة او الالھوت ال تتناس). 7:الشورى" (  لتُنْذِر ام الْقُرى ومن حولَهاعربِيا 
فبدون وضوء ال صالة ، حتى لو كانت بتعفیر . فالطھارة عنده جسدیة اكثر منھا روحیة.  االعرابي

وحتى مكافأتھم في الحیاة اآلخرة مادیة جسدیة ، من  ).6:المائدة ( الوجھ بالتراب او ما یعرف بالتیمم 
( لمان، وفاكھة ورمان انھار خمر وعسل وحوریات زوجات لم یطمثھن انس وال جان ، وولدان غ

  ). 77-52: سورة الرحمن 
وھو ! نعم . ستبعد انھ لو وصلتھ عقیدة بنوة المسیح الصحیحة من مصادرھا المسیحیة لقبلھان نلذا ل

كَانَ للرحمن ولَدٌ فانَا اول الْعابِدِين  " بقبولھ عبادة ابن هللا ،یعترف    .)81:الزخرف("قل انْ 
  ".مصطفى " بإمكانیة ان یكون  ابن ویعترف 

 
! الى هللا  ولدم السموات واالرض بسبب نسبة الیتحدث القرآن بشكل درامي عن احتجاج كارثي یعاذ 

 االرض وقَالوا ا تَّخَذَ الرحمانُ ولداً لقَدْ جِىتُم شَيئاً اداً تَكَاد السماوات يتَفَطرنَ منْه وتَنْشَق"  :فیقول 
  .)93-88: 19سورة مریم " (وتَخر الجِبال هدّاً انْ دعوا للرحمانِ ولداً 

 " 
  ) التفسیر

  )الرازي  –الكبیر 

  :وھنا نضع العقدة في المنشار ونسأل 
ً الى كیف بعد ان اعتبر محمد بأن نسبة الولد  ھو شتیمة منكرة ، وكیف بعد ان  اعتبره القرآن مؤدیا

ً فیقول . انشقاق السموات واالرض وتفتتھا   :یعود القرآن فیتحدث عن امكانیة هللا ان یتخذ ولدا
 "هال ادرا دًا  لَولذَ وتَّخنْ يىاطَفصَ ارقَهدُ الاحوال هال وه انَهحبس شَاءا يم خْلُقا يمسورة " (  م

  ؟  المتناقضة بأي منطق یمكن فھم ھذه المعادلة. )4:الزمر
ما فائدة سرد كل تلك الكوارث الكونیة عن انشقاق ف !فلو أراد هللا ان یكون لھ ولد لفعل ذلك بكل یسر 

  !السموات وتفتت االرض وسقوط الجبال ؟
بل ولو دققنا في . نستنتج بأن االمكانیة موجودة ولیست مستحیلة) 4:الزمر ( فبناء على ھذه االیة 

 ، ً     !هللا " اصطفاه " الذي " االبن " ھذا  لعثرنا علىالقرآن جیدا
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الباب األول 

 

من الناس كیف تعلم بأن فالن كبشر ؟ وحدث البنوة التي نعرفھا كیف ت: دعني اسألك عزیزي القارئ 
  : تدرج بزوغھا؟ الیك مراحلھا و جريوكیف ت" البنوة " المات وسمات ما ھي ع  !ھو ابن لفالن ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
في المربع أعاله ینطبق على المسیح كما " البنوة " ھي ان كل بند من بنود صفات .. المفاجأة 

  ! یصوره اإلسالم ، كانطباق القفاز في الید 

 الباحث في نصوصھلكن لو تمعن  .بشكل مباشرابن هللا  بلقبان القرآن لم یدعو المسیح  معلومٌ و
المسیح  مطبوعة متناثرة في " بنوة " فما أیسر ان یكتشف بصمات  ،ببصیرة ورویة وسعة أفق

   !سوى جمعھا وفرزھا كتاجر ذھب حاذق  فلن یلزمھ حینھا. صفحاتھ

 
 

ً  القرآن كما قال !لو أراد الصطفى مما یخلق من یشاء ف    :  صریحا
" ى لَوطَفصَ لَدًاذَ وتَّخنْ يا هال ادرا  شَاءا يم خْلُقا يم4:الزمر (  "م .(  

ً  وشاء، بل یُقر انھ لو اراد  :  فیقول! ألتخذ زوجة ایضا
 "  نم تَّخَذْنَاه اوهذَ لنْ نَتَّخنَا ادرا ول  ينلكُنَّا فَاع  : التفسیر یقول  ).17:األنبیاء  " ( لدُنَّا انْ 

  " 

  ) ".. الجاللین.(  
بشرط ان تكون زوجتھ ال من االرض بل . "لو أراد "  القابلیة للزواج اذن نجد بأن القرآن قد نسب 

  . فالقابلیة عنده موجودة . من السماء ، أي زوجة من الحورالعین أو المالئكة 
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، التي اتخذھا  بنت عمران وكان اسمھا مریم. وھكذا فعل اذ اصطفى امرأة عذراء غیر متزوجة  

ً " تذكروا انني اتحدث  !واصطفاھا على نساء العالمین وكأنھا عروس عذراء لھ  اي من " اسالمیا
  . واقع ما بین ایدینا من نصوص القرآن والكتب االسالمیة 

  
  ! pearls  وكأنھ ملك یصطفي أفضل الجواھر والآللئ الثمینة

لھم على كثیر من عباده  اذ   :اصطفى آبائھا داود وسلیمان من قبل وفضّ
آتَينَا "  "  المومنين  الَّذِي فضلَنَا علَى كَثيرٍ من عبادِهعلْما وقَا الحمدُ له  داود وسلَيمانَولقَدْ 
  : قال الشیخ الطنطاوي في تفسیره. وسلیمانما ھو معلوم من نسل داود ومریم ك). 27:النمل ( 
  "

 "......) 17سورة مریم  - طنطاوي –تفسیر الوسیط في تفسیر القرآن الكریم .( 
 :اذ قیل في االنجیل  .كداود وسلیمان  فالمسیح من نسل المصطفین 
 ).3:1رومیة " (  من جهة الجسد من نسل داودعن ابنه الذي صار " ..  

علَى  وآل عمرانَآدم ونُوحا وآل ابراهيم  اصطَفىانَّ اله  : "قصة المسیح بھذا الكالم القرآن وبدأ 
ينمالعال . ضعب نا مهضعةً بِيذُريملع يعمس هالفضل بني ما فا  ).34-33:آل عمران " (  و

ففضلھم واصطفاھم من . إال بسبب ابنھ المسیح وألجلھ ،)122 و 47:البقرة( اسرائیل على العالمین 
فآل عمران ھم  .اصطفى مریم ومن ھذا النسباسباطھم اصطفى آل عمران ،  بین العالمین ، ومن

فال حسب وال نسب افضل واعظم عند هللا من المسیح وعائلتھ . على العالمین "  االصطفاء" ختام 
  ". أشرف المرسلین: " فالمسیح بنسبھ الشریف یستحق لقب . البشریة 

  !أما غیره فلم یُذكر حسبھ وال نسبھ .  )آل عمران ( بإسم حسبھ ونسبھ كاملة بل ھناك سورة  

 
كلمات الخطبة و. لقد ارسل الیھا المالئكة وكأنھم أھل العریس الذین یزورون بیت العروس لخطبتھا 

 " وطهركِ واصطفَاكِ علَى نساء العالمين واذْ قالَتِ الْمَئكَةُ يا مريم انَّ اله اصطَفاكِ"  : كانت 
ً فقد طھرھا ل  ).42:آل عمران(  ً ونفسیا   یسترعي انتباھنا انھ .لتحبل بالمسیح ابن هللا  تتناسب جسدیا

  المسیح ال سبب سوى انلماذا ؟ ف" . على العالمین " مرتین ، "  االصطفاء"  كرر كلمة 
  !! ).4:الزمر .." (  َصطَفى لو اراد اله انْ يتَّخذَ ولدًا. " سیولد منھا " المصطفى "  

 
  "

 ) ". 42:آل عمران  –الطبري  تفسیر.( 

  "
" .. )  تفسیر سورة  یوسف   -ابن كثیر  -تفسیر القرآن العظیم.(   
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 وھذه العروس السماویة ھي الوحیدة التي ذكر القرآن اسمھا ؟ والوحیدة التي افردت سورة بإسمھا
  !!لم ینطق باسمھا وال مرة واحدة ) حواء ( ؟ في حین ان أم البشر األولى  )  ) 1(  سورة مریم(
 

  .بمعجزة لوالدیھا ، وبعد والدتھا نذرتھا أمھا   ھبطتقبل والدتھا اذ  هللا ھذه العروس قد اعدھا
ما في بطني محررا فَتَقَبل منِّي انَّكَ انْت السميع  نَذَرت لَكَاذْ قَالتِ امراةُ عمرانَ ربِ انِّي "   

يملعنْثَ. الكَا الذَّكَر سيلو تعضا وبِم لَمعا هالنْثَى وا اتُهعضنِّي وا ِبر تا قَالتْهعضا ونِّي فَلَماى و
ميرا متُهيمس جِيمطَانِ الرالشَّي نا متَهِيذُرا بِكَ ويذُهعنِّي اا36و35آل عمران " ( و.(  

 
فإن جاعت یأتیھا . وغذائھا سماوي. فھي عروس سماویة.. بل ان طعامھا كان یصل الیھا من الجنة 

ً من الجنة    delivryطلبھا من الطعام    !فورا
  "}{

 ) "37:ل عمران آ - الطبري .(  

 
ً .. فال لزوم لذلك    :فھي عروس سماویة . النسان أرضي اذ لن تكون عروسا

  ") "  الجامع ألحكام القرآن- 
 .)37:ل عمران آ -القرطبي 

كُنَّا فَاعلين  لَدُنَّا من  انْ نَتَّخذَ لَهوا َتَّخَذْنَاهلو اردنَا   " ،انھا عروس سماویة    ).17:األنبیاء ( "  انْ 

 
  : قال الشیخ محمد أبو زھرة 

  " 
 

 ) " 14محاضرات في النصرانیة ص( . 
   : 42راوي في تفسیره آلیة آل عمران قال الشیخ الشع

 " 


________________________________________  
ً بسورة )  1(  ُدعى ایضا وقد احتار . وھي تلك الحروف المقطعة التي تفتتح السورة".  كھیعص" سورة مریم ت

لكن احد العلماء ویدعى  ).الجاللین " ( هللا أعلم بمراده بذلك "  .علماء االسالم الى یومنا في تفكیك معناھا 
فوق  ھا بیالطسعلق ر ھذه الحروف مساویة للحروف التياذ اعتب. الدكتور شبرنغر قد اقترب من فك لغزھا

یسوع :  "وترجمتھا" Jesus Nazarenus Rex Judoeorum"  :أي " I.N.R.I:  "ب المسیح صلی
  : وبدمج ما كتبھ متى ویوحنا تخرج العبارة كاملة ). 37:27ومتى  22-19:19یوحنا ". ( الناصريّ ملك الیھود

   في العبارة ؟"  كهيعص" واآلن ھل قرأت حروف ". هودـيـال كـو ملـهري ـصالنا عيسو"
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 ,  
 

 
" ) 30و  29وإعداد عبد القادر احمد عطا ص  جمع -مریم والمسیح .( 

ً إلبن هللا    !؟..فما ھي المھمة التي لم تقم بھا امرأة غیرھا في العالم ؟ الیست ان تكون أما

 
ً " اوصلت المالئكة  ً الیھا   telgraph  "تلغرافا ً " ببشارة " الھیا   . من هللا نفسھ بأنھ یرید منھا ابنا

 " ميرا مكَةُ يئَمتِ الذْ قَالكِاشِّربي هنَّ الا يحسمال هماس نْهم ةم45:آل عمران .." (  بِكَل(.  
   .االول باالنجیل " بشر المُ " فا ھو  
ً و ً ؟ لماذا تمام هللا بمریم حتى قبل ان تولدما السر وراء اھ:   لنفكر معا ، واھتم بتربیتھا وانباتھا حسنا

األمر الجلل " وما ھو  لماذا استحقت كل ھذا االھتمام واالستعداد ؟ اصطفھا لنفسھ على العالمین ؟
ً عن اي ام ألي نبي آخر ؟" الخطیر  ً عن اي امرأة لماذا تتمیز أم المسیح دو الذي اعده لھا دونا نا

  !  ان ابن هللا سیولد منھا: بة سوى وال اجا اخرى في العالم ؟ ما ھي المھمة الخطیرة الموكولة الیھا ؟
  "." 

  )36:آل عمران –البیضاوي ( 
  .هللا ، عندما اقتربوا من تفاصیل والدتھ من عذراء  فعلماء القرآن كادوا یعترفون بأن المسیح ھو ابن

 
" فلم یقل . سماویة من هللا " االبن " وكما یُسمي االب ابنھ وھو االولى بھ ، ھكذا جاءت تسمیة 

وھذا االسم الملكي حملتھ المالئكة الى امھ وكانھا  .فا ھو من سماه باسمھ بمرسوم ملكي"  یسمونھ 
آل عمران  " (اله يبشِّركِ بِكَلمة منْه اسمه المسيح عيسى ابن مريم  نإ" تحملھ على وسادة من ذھب 

  !انما سماه جده عبد المطلب  ،بینما محمد لم یأت اسمھ من السماء ).45:

 
والقرآن یخلو . بأل التعریف " المسیح " المسیح وحده دون سواه بھذا اللقب العجیب ، فھو وانفرد 

ً من اي اشارة الى معنى اسم  . فتضارب المفسرون في تحدید معنى ھذا االسم الفرید". المسیح " تماما
ً صعوبة ما یتضمنھ من عظمة وسمو امتاز بھا  الرسلالمسیح فوق كل ما سواه من  وقد ادركوا جیدا

  :كما أوردھا االمام الرازي وھا ھي خالصة تفسیراتھم  .ى غیرهففسروه بمعاني لم تطلق عل
 "
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–45  

 اسمھ بأن یكمن في اقرارھمھم اعترافاتھم لكن أ!  الواھمةمبني على التخیالت تفسیرات معظمھا 
ُسح من اآلثام واالوزارالذي  یعني ، والملك والصدیق ، والممسوح  الشیطان مس من مصانال، وم

  : الذي یخطر ببال كل مفكرالسؤال و. في بطن امھ 
  ! والذي لم یحدد القرآن معناه بدقة ؟" المسیح " لماذا امتاز ابن مریم بھذا االسم الفرید 

  والذي لم یتلفظ محمد بأي كلمة توضیح لمغزاه في أي حدیث نبوي منسوب الیھ ؟ 
  كونھ ابنھ ؟بكافة انبیاء هللا یسمو عن  المسیح الیس الن

  

 

) الكلمة(ألن  سوى شافٍ  نظفر بجواب نول سبب كل تلك التھیئة االلھیة لمریم ؟تسائلنا فیما سبق عن 
 ، بل لحقھ اعدادتمام السماوي بمریم العروسولم یقتصر كل ذلك االھ. ابن هللا القدوس سیاتي منھا 

وھو الدور الذي سیلعبھ نبي عظیم . الى مریم " یلقى سُ " وتھیئة الطریق امام ابن هللا المتجسد الذي 
مصدِّقا بِكَلمة من انَّ اله يبشِّركَ بِيحيى  " :اذ قال فیھ  ) .یوحنا المعمدان ( وھو یحیى بن زكریا 

هال نا منَبِيا وورصحِدًا ويسو  ينحال39:آل عمران " (  الص. (  

 "   )1 (   ")  الزمخشري -الكشاف.(   
  "")  الجاللین تفسیر .(  

 "
"  ) القرطبي(. 

كالسفیر الذي یُبعث لتھیئة . ، ابن هللا ستقبال المسیح كلمة هللاتحضیر إلبال یتلخص فقطفدور ھذا النبي 
تفرد بھذه التھیئة الخاصة بل  وحده قد لماذا المسیح: السؤال الحتمي  ویتبادر في الذھن. طریق الملك 

في مھمة محددة قارئ ولو مرة واحدة لماذا یأتي نبي لالملكیة دون سواه ؟ ھل سألت نفسك عزیزي ا
  ).كما سنفصل فیما بعد ( بل ویسجد لھ وھو في بطن امھ  ؟ آخر الطریق امام نبي غایتھا فقط إعداد 

  لماذا ھذا التفضیل والتمییز الذي امتاز بھ المسیح على العالمین ؟

________________________________________________  
  :لنقرأ !  عیسىالى  أو باألحرى تحریفھ "تعدیلھ " قد تم "  یسوع "قد اعترف علماء القرآن بأن اسم و ) 1( 
  "}{) ". الزمخشري والبیضاوي  :تفسیر( . 

  !و العرب عدلوه او بالحري حرفوه 
  "}{

}{) "ابن عطیة  -تفسیر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز.( 
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 : طریق واصطفاه عن هللا بھ منھا ،االبن جاء فا اصطفى العروس وطھرھا ، و
  )21-19:مریم (  !روح هللا تجسد   - أ 

  )12:التحریم (  نفخ في فرجھا -ب
  )171:النساء ( ھ ــروحن ـم  -  ج

 
 " نم ا  فَاتَّخَذَتهيللْنَا اسرا فَاابجح هِمونادشَرا بلَه لثتَمنَا فوحا روِيس . نمحوذُ بِالرعنِّي اا تقَال

كُنْت تَقيا كيا غَُما هب لَكِقَال انَّما انَا رسول ربِكِ . منْكَ انْ    .)21-19: سورة مریم ("  زَ

ً " لیھب " لكن ھذا الرجل السوي قد جاء  أي ان ھبة الولد ستكون منھ مباشرة ، وھو  .لھا غالما
ولكنھ  ،" لیھب لك " الغالم لقال ھذا الرجل " سیھب " لو كان هللا ھو من  ) 1(  المتمثل في ھیئة رجل

ً  ."ألھب لك " نسب الھبة لنفسھ    !اي انھ قادم لیقوم ھو بعملیة تحبیل بنت عمران ووھبھا ابنا
  .، فإن دور الرجل معترف بھ مع امرأتھ العادیین وقضاءه لالبناءفحتى لو كان هللا ھو الواھب باذنھ 

وھكذا حدث مع بنت عمران ، فكان الرجل الذي جاء الیھا قد قام بدور الرجل . فھو الواھب المباشر 
اي ھو هللا  المتجسد "روح هللا " فھل ھذا الرجل ھو  !االبن لھا بشكل مباشر" وھب " مع امرأتھ في 

  كما یقول المفسرون وقد نسبوا الیھ ذات قدرة هللا من الوھب والعطاء ؟ نفسھ ، ام ھو جبریل
  !البنین لم تنسب في القرآن اال  " ھبة " أن والمعلوم 

 " شَاءا يم خْلُقي بهنَاثاً  يا شَاءي نملبهيو الذُّكُور شَاءن يم49: الشورى " ( ل.(  
 "هونِ الن ددُونَ مبعا يمو مهلتَزا اعنَا فَلَمبهو لَه قُوبعيو اقحس49: مریم (  " ا.( 
كُال هدَينَا لَه ووهبنَا"   قُوبعيو اقحس84: األنعام .. " (  ا.(  

ً " ! الواھب " اذن هللا ھو   .لمریم االبن "وھب "  قام بـ ھو الذيبینما نجد بأن الرجل المتمثل بشرا
بدلیل ان . ان روح هللا المتجسد ھنا ھو هللا نفسھ  فھل ھو شریك  ام انھ روح هللا اي هللا نفسھ ؟

هللا ، ھو ان مریم قد خاطبت روح ودلیل قوي آخر !ونسب فعل النفخة لنفسھ .. النافخ كان ھو 
ل عمران آ" ( .. انَّى يكُونُ لي ولدٌ ولم يمسسني بشَر ربِ قالَت"  :اقرأ"! ربي: "المتجسد ھذا بلقب

  :وقد حاول القرطبي االنعتاق عبر طریقة الكر والفر ففسر قولھا  .)47: 
 "   ) " القرطبي.( 

ً انھ جبریل ُخاطب ) 2 (بینما القرآن لم یقل ابدا   " !ربي : "  بصفة ـ والمالئكة ال ت
ً لكي تجعلھا تحبل باالبن ؟" روحنا " واآلن ، ماذا فعل لمریم ھذا الرب،  ً سویا   الذي تجسد بشرا

____________________________  
رجل  " ).تفسیر ابن كثیر " (  إنسان تام كاملفي صورة "  ). تفسیر الجاللین " (  بشر سوي تام الخلق" )  1( 

  ). الطبري " (  رجل من بني آدم معتدل الخلقصورة "   ).القرطبي " (  في صورة البشرحسن الصورة 
یبدو ان  !بأن جبریل ھو الروح القدسأو حدیث صحیح یثبت الخلط الذي اقترفھ المسلمون  ،یة قرآنیة ال توجد آ ) 2 (

فأراد اھباط وانزال هللا الى )  14:14اشعیا " ( العليمثل " الشیطان كونھ مالك ساقط ، لم یتمكن من ان یصیر 
روح المسیح بأنھ المالك میخائیل ،  یرونفشھود یھوه ! بادعاءه ان الروح القدس مجرد مالك .  درجة مالك
  !!یرونھ المالك جبریل والمسلمین 
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  " نَتصحي اتانَ الرمع نَتاب ميرما وهجرنَا فوحن رم يهخْنَا فنَفاتِ  فمبِكَل دَّقَتصو
 ينتقَانال نم كَانَتو كُتُبِها وِهب12: التحریم " (  ر.(  

 ً ً ان ینفخ النفخة: واتعجب متسائال  !؟ السیدة التي اصطفاھافي فرج  ھل كان لزاما
التي بواسطتھا یتم الحبل  التناسلي جھازالروح من ال نفخة یعني لم یكن لیحدث الحبل دون ان تدخل

ً  البشري  أقوال ھي تصوراتي الشخصیة لما حدث ، انماھذه لیست  وأعید قولي بأنھ !؟ بیولوجیا
ً لھذا النص  ابن كثیرما جاء في  اقرأوا .علماء االسالم وتفاسیر  القرآن   :تفسیرا
 "  

 
    

  " . ) 12التحریم  -كثیر  ابن -ن العظیم تفسیر القرا.( 

النفخة فولجت  " ،وما زال االمر یحمل التصور البشري الجنسي
  ؟في فرج بنت عمران لتحبل "  تولج" نفخة الرب  ". في فرجھا

ً   ولكن ما الحل وما في ید المفسرین من حیلة    :فالنص صریح جدا
  " نَتصحا اهجفَنَفَخْنَا فَر  ! "  

ھذا  انما  ،ھذه افكاري او تخیالتي  مسلمین لیستال أعزائي فیا
  !صریح الفاظ القرآن

قدرة هللا في ان یُحبل بنت عمران بواسطة النفخ في  تتصاغر
الھ رق ان امع الف -   طریقة التناسل البشري على غرار –فرجھا 

  ) 1(  قد استخدم نفخة ولیس نطفة االسالم

 

انَّما المسيح عيسى ابن مريم رسول اله وكَلمتُه  ":  ي تفسیره لھذا النص القرآنيیقول ابن كثیر ف 
 نْهم وحرو ميرى ملا اقَاهلخطی ." ا ً ً قد یصدم المسلمین صدمة مریعة،رقوال   :قالاذ  ا

  " .. 
  ".. ) 171النساء  –ابن كثیر (!! 

  

_______________________________  
بالنفخ " فكیف یقوم هللا ! اال ترون یا مسلمین بأنكم تقدمون للمشككین العصا الغلیظة لكي یضربونكم بھا  ) 1( 

مریم كما ( الرجاء مطالعة كتابي   ؟ اللغة المستعملة ھنا منفرة للغایة ، اال توافقون ؟ لتحبل سیدة" في فرج 
  .في فرج بنت عمران" النفخ " ، وفیھ شروحات مستفیضة حول مسألة )  یراھا المسلمون
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، كانت بمنزلة ) التلمیح الجسديالحظوا ( في فرج مریم " ولجت " النفخة التي ا ھذا یا مسلمین ؟ م
   ! بمنزلة لقاح األب واألمكانت  ماذا ؟ 

  فكان االب ھو هللا ، . فنفخة ھذا االلھ في فرج امرأة اصطفاھا لنفسھ كانت كالتزاوج بین ذكر وانثى
  : ھكذا النفخة في فرج مریم اإلمام ابن القیم الجوزي ویشرح. واألم ھي مریم 

 "

  ".  

 ). 155ص  – 1جزء  –ابن قیم الجوزي  –لروح كتاب ا( 
ً على ما یقرأه امامھ من آیات القرآن ، بأن   نفخة هللا في مریملقد تفتق ذھن االمام الجوزي معتمدا

  : ھ ذرة منطق سیصل الى نتیجة ال مھرب منھا دیوكل من ل. "لالنثى بمنزلة لقاح الذكر "  كانت
  ! ان ابنھا ھو ابن هللا 

 
  :اقرأ بتمعن .. سأعرضھ دون تعلیق .. وأشنع مما سبق بمراحل  ھناك كالم أخطر

  "


}{،
  "..)171:النساء  –االلوسي  -تفسیر روح المعاني.( 

  
بینما كبار  .ویعسر علیھم ھضمھا حتى االختناق ،" المسیح ابن هللا : " المسلمین یغصون من عقیدة 

كالم ! ( الذكري الذي یلقى في الرحم "  كالمني" علماء القرآن یعتبرون بأن نفخة هللا في مریم كانت 
كالمني في " في مریم و " كاللقاح " بما ان نفخة هللا كانت لكنھ سیقلب موازینھم ، اذ ! ) مھضوم 

  !بالمنطق البسیط الذي یفھمھ تلمیذ في المرحلة االعدادیة .  ابنھ إبنھا المولود منھا اذن ھو، ف" الرحم
ً اذا نظرنا حسب بل ولیس ھذا   بأن كل مولود البد ان یأتي من  فسنجد المفاجأة اآلتیة ، في كتبھم ملیا

    ):وشددوا على قراءة عنوان فصل كتابھ (قال شیخ االسالم ابن تیمیة !  " أصلین " 

 " فصل في أن كل ما یستعمل فیھ لفظ التولد من األعیان القائمة، فالبد أن یكون من أصلین  
، ومن انفصال جزء  من األعیان القائمة، لفظ التولدوالمقصود أن كل ما یستعمل فیھ 

بَع والرِّي. من األصل ِّ إنھ متولد، فالبد : إنھ متولد، أو في زھوق الروح ونحو ذلك من األعراض: وإذا قیل في الش
َرَ  ا، في جمیع ما یستعمل فیھ ھذا اللفظ من أصلین، لكن الع َ یحتاج إلى محل، ال یحتاج إلى مادة تنقلب عَرَضً ض

ا، كما تنقلب إلى نوع آخر، كانقالب المني علقة، ثم مضغة،  ً بخالف األجسام، فإنھا إنما تخلق من مواد تنقلب أجسام
یري آلدم، وھو  .وغیر ذلك من خلق الحیوان والنبات َ ُص وأما ما كان من أصل واحد، كخلق حواء من الضلع الق

ًا من مادة أخذت من آدم فال یسمى ھذا تولدًا؛ ولھذا ال یقالو َدَ حواء، وال یقال: إن كان مخلوق ل َ إنھ أبو : إن آدم و
المسیح ابن : ویقالإنھ ولدتھ مریم، : وأما المسیح، فیقال .حواء، بل خلق هللا حواء من آدم، كما خلق آدم من الطین

ا من مریم، وخلق بع ً َ { : ، كما قال تعالىد نفخ الروح في فرج مریممریم، فكان المسیح جزء ان َ ر ْ م ِ َ ع َ ابْنَت َم ی ْ ر َ م َ و
قَ  ْ َ ال ن ِ ْ م كَانَت َ ِ و ھ ِ ُب ت ُ ك َ بِّھَا و َ اتِ ر َ ِم ل كَ ِ ْ ب دَّقَت َصَ نَا و ِ وح ُّ ن ر ِ ِ م ِیھ نَا ف ْ َخ َنَف ھَا ف َ ْج ْ فَر نَت صَ ْ َح ِي أ ت َّ َ ال ِین ِت { : ، وفي األخرى}ان

ابْنَھَ  َ نَاھَا و ْ ل َ ع َ ج َ نَا و ِ وح ُّ ن ر ِ ِیھَا م نَا ف ْ َخ َنَف َ ف ین ِ َم ال َ ع ْ ل ِّ ً ل َة وأما حواء، فخلقھا هللا من مادة أخذت من آدم، كما خلق آدم } ا آی
، فلھذا ال یقال ً َدَ حواء، : من المادة األرضیة، وھي الماء والتراب والریح الذي أیبستھ حتى صار صلصاال ل َ إن آدم و
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ُ الترابُ  َدَه ل َ وال آدم و
. ."  

  )فصل في أن التولد البد لھ من أصلین -المجلد السابع عشر -مجموع الفتاوى -ابن تیمیة (         
  

  :فالمسیح بحسب كالم شیخ االسالم ابن تیمیة  من اصلین 
1  
2  

ونعلم بأن هللا ھو الذي نفخ  !ھو أباه "  النافخ " اذن االصل اآلخر اي . أمھ االصل األول ھو ما انبو
ِیھِ "  :فھو المتكلم القائل  !فیھا  نَا ف ْ َخ َنَف َا " ،  " ف ِیھ نَا ف ْ َخ َنَف  یُقر فتھرب بن تیمیة من ان. انھ هللا ..  "ف
 ً   " !!من مریم ومن هللا : ان المسیح من اصلین "  :قائال

ً من ھذه الحقیقة الساطعة في القرآن اور ھلكنھ یلف وید    .ربا
لھ طبیعتین بشریة والھیة  لھ أم أرضیة وأب سماوي . هللا فالمسیح في القرآن ھو من اصلین ، مریم و

  .، ارضیة وسمائیة 
ً  ھو هللا" مسّھا " لكن الذي  )20:مریم  ("  لم يمسسها بشر"فھذه العروس الطاھرة  اذ تمثل لھا بشرا

 ُ یفوق  بل بما. دون تناسل جسدي ریم، وابن هللا فكان المولود منھا ابن م" . ونفخنا فيها "  سویا
وال مثیل لألبوة والبنوة في . فلیس كمثل ابنھ شيء. لیس كمثلھ شيءاذ ، " بشكل یلیق با" المدارك 

ً " وكما تمثل لھا روح هللا  .االلھ الواحد ً سویا ً ، ھكذا ابن هللا تمثل لل" بشرا ً سویا   !ناس بشرا

 
  .وھكذا المسیح ھو روح ابیھ هللا  ..وروحھ .. االب البشري یعتبر االبن فلذة كبده 

 " نَتصحي اتالاويهخْنَا فنَفا فهجرف  ننَاموحا  رنَهابا ولْنَاهعجوينالَملْعةً ل91: االنبیاء" ( آي .(  
  ).12: التحریم" (..  روحنَافنَفخْنَا فيه من ومريم ابنَت عمرانَ التي احصنَت فَرجها " 

  :وكان مؤیداً دوماً بالروح القدس 
 .)87 :البقرة("  وايدْنَاه بِروح الْقُدُسوآتَينَا عيسى ابن مريم البيِنَاتِ " 
  "الْقُدُس وحبِر دْنَاهيا253: البقرة("  و(.  
   ).110: المائدة("  ايدْتُكَ بِروح الْقُدُساذْ "  

  !اعترفوا انھ روح المسیح .. وبعد ان جعلوا لھ تلك الصفات االلھیة 
 : الروح القدس ھو روح عیسى

  "  
  " ) 85:االسراء  –تفسیر الرازي(. 

ً ھو المسیح نفسھ  ً سویا   !وقد فسر علماء بأن الروح الذي تمثل لمریم بشرا
  "



."  وأضاف "

 ." ) تفسیر الماوردي( 
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  "

". )تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي.( 
 

  "

 ." )الطبرسي.( 

ً " فھو روح هللا المتجسد  ً بـ ". بشرا سویا   ." روح هللا " لھذا كان یوصف دوما

 
  :، وذلك في حدیث الشفاعة الشھیر ، اذ قیل فیھ " روح هللا " ھكذا قال محمد ووصف المسیح بأنھ 

  "
  ..  "..) صحیح البخاري-  ِ ید ِ ح ْ َّو تَاب الت ِ إذا كان یوم القیامة  -ك

  )شفعت فقلت یا رب أدخل الجنة من كان في قلبھ خردلة فیدخلون
ً بأنھ جبریل  " روح هللا" فالمسیح اعتبره محمد بأنھ ھو    !ولكنھ لم یقل ابدا

ً بأنھ  افآدم مثالً منفوخ فیھ الروح لیحی    ."روح هللا " ولكنھ لم یوصف ابدا
ال آدم وال جبریل وال ،  ) 1(  سوى المسیح" روح منھ " ال یوجد نبي وال رسول قد دعاه القرآن بلقب 

فروحك ھي انت . فھو اعظم من الكل ألنھ ابن هللا  ."روح هللا " كان وصف بأنھ محمد وال كائن من 
  !ذاتك ، اما رسولك فلیس انت 

 
وران حولھا ، فزعموا بأن عبارة ولصعوبة ھذه الحقیقة على المسلمین حاولوا بشتى الطرق الد

ً على . " ناقة هللا "و "  بیت هللا" ھي اضافة تشریف  ، مثلھا مثل عبارة " روح هللا " ونقول ردا
  :ھذا الجواب الضبابي 

؟ "  صفة" الى هللا ھي تشریف ؟ لماذا لیست اضافة " الروح " ما دلیلكم بأن اضافة : نسألھم 
  !؟" هللا كالم " و " هللا  علم" و " هللا  قدرة: " كقولكم

  أزلي غیر مخلوق ، ویؤمنون بعدم خلق القرآن وأنھ ازلي ؟ "  كالم هللا" الیس أھل السنة یؤمنون بأن 
" هللا  روح "كون في المقابل یرفضون أن یازلي غیر مخلوق ، " كالم هللا " اذن كیف یحددون بأن 

ً ؟ ما دلیلھم على ذاك دون ھذا ؟ ً غیر مخلوقا : بحجة " كالم هللا " لماذا ال یعترضون على أزلیة  أزلیا
ا فعلوا مع ھو اضافة تشریف ولیس صفة كم" الكالم " ویقولون بأن  ؟" بیت هللا " و  "ناقة هللا " 
. ان الناقة و البیت ، معلوم ان لھما بدایة ونھایة ، وانھما مخلوقان  :ومن جھة اخرى  ؟" روح هللا "

ھ بدایة وانھ كان ل" الروح " لكن ما الدلیل على ان . ال غبار علیھفلو نسبا الى هللا فھذا نسب تشریف 
  لماذا ال یكون صفة ازلیة ابدیة في ذات هللا ، مثل كلمتھ ؟ مخلوق ؟

ان روح االنسان متالزم مع وجوده ، بدونھ ! ؟" روح االنسان " یتساوى مع " بیت االنسان " فھل 
  .فال یلزم لوجوده وحیاتھ " بیت االنسان " أما . ال حیاة لھ 

_____________________________  
لقد انتقد الملك المغربي الحسن الثاني في مؤتمر قمة عربي في المغرب ، االمام الشیعي الخومیني الذي لقب  ) 1( 

وان ما نسبھ . للمسیح وحده " روح هللا " بأن القرآن قد اعطى لقب  وقد تعلل الملك". روح هللا "  :  بـ نفسھ
  !!الخومیني لنفسھ مثیر للسخریة 
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ً مع هللا وبھ ، ھو " روح هللا " كذلك  الزم لوجوده ویحیا بھ ، بل ان القرآن جعل ھذا الروح خالقا
 ً   ذات : هللا ھو ( المسیحیة  من عقیدة الثالوث وكذلك ھو خالق بكلمتھ ، وھذه الحقائق تقترب كثیرا

ً ان افیكون مس. فالمسیح ھو روح هللا  " .روح هللا " لذلك ارتعب المفسرون من )  وكلمة وروح  تبعدا
ً ھو  یكون   !االبن ھو من روح ابیھ أولیس  ؟" ابن هللا " ایضا

 
 "هال ولسر ميرم نى ابيسع يحسما النَّما  تُهمكَلو  ميرى ملا اقَاهلا وحرو  نْه171سورة النساء  (" م .( 
ان " (المسيح  اسمه بِكَلمة مِنْه مريم انَّ اله يبشِّركِ اذْ قَالتِ المالئكَةُ يا "  َ ر ْ م ِ    ).45آل ع

لو كان من البشر لجاء من البشر . كلمتھ القاھا الى مریم ، فالمسیح اصلھ سماوي ، نزل من السماء
طبیعتین، طبیعة الھیة فھو من . اصلھ ھو هللا . لكنھ فوق البشر ، تجسد نازالً من فوق. من ابوین

 .وطبیعة بشریة من مریم". كلمة هللا وروحھ "
  یطلق علیھ ھذا اللقب  قد حلم باستحقاق اننبي آخر  ن تعثر علىول. ھو كلمة هللا" ابن هللا " اذن 

  " !كلمة هللا " 
 

. لیس ھو كأي كلمة  تقال" الكلمة " ، وھذا یدل على ان المسیح " القاھا " لقد استخدم القرآن عبارة 
فلم یقل في حالة . اال مع المسیح "  االلقاء" ولم یستعمل فعل " . یقال " أو " یلفظ " فكالم هللا   

 .انما ملقاة من هللا الى مریم . ة فلم تكن كلمة مسموع".  القاھا" ، بل " الكلمة قالھا لمریم : " المسیح 
فالشخص ال  .الى مریم ویتجسد منھا " یلقى " فالمسیح لھ وجود مع هللا قبل ان  . فالكلمة ذات وكیان

ً اوالً  فھو موجود عند هللا قبل القاءه ، وھو خیر من یرسلھ للعالم فھو ابنھ . یرسل اال اذا كان موجودا
. ما جاء في القرآن اسمھ المسیح ، ولیس اسم المسیح كلمة هللا فالكلمة بحسب. والمعبر عن الھوتھ 

  .انما اسم شخص اطلق علیھا. فكلمة هللا لیس اسم علم اطلق على شخص

: یقول العالمة یوسف درة الحداد 







 ). 418ص  – 526مجلة المسرة عدد  –االستاذ الحداد  –اعجاز االنجیل : مقال ( 

 
. ألنھ كان بدون أب " كلمة هللا " االنعتاق من ھذا المشكل ، فقالوا سُمي عیسى  المفسرون وقد حاول

 !؟ لكونھ أول انسان وھو األولى" كلمة هللا " بــ "  آدم" لماذا على ذات المنوال لم یسمى : ھم ونسأل
الصحیح  والحدیث. "كلمة هللا " فھو ذات ". كلمة هللا "  أطلق علیھ لقبالمسیح وحده في كل الوجود 

:یثبت لھ وحده ھذا االسم االلھي   
 "....    "..  )البخاري  صحیح– 

 .)4476 - التفسیركتاب 
 "  ".. ) 503 –كتاب االیمان  –صحیح مسلم.(  
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لق بكلمة  أي" كلمة هللا "  ان وقالوا ُ اذ .. وھذا تضلیل لعقولھم " !  كن" مجرد أمر من هللا ، خ
ً : نسألھم ً " ابناء الزنا " ھل ھذا یشمل ایضا " بأمر هللا " ؟ الیس كل لقیط مجھول األب قد اتى ایضا

 ً ؟  فما ھي اذن میزة " كلمة هللا وروح منھ " أم ان ھناك الھ آخر قد اتى بھم ؟ وبھذا اال یكونون ایضا
  ؟ " كلمة هللا " المسیح لیتمیز وحده من دون العالمین باللقب االلھي 

فلماذا سُمى وحده دون غیره كلمة هللا ؟ اذ إن كل .. ن المسیح مجرد مخلوق بكلمة كن فلو كا
ً " كن " ت خلقت بكلمة المخلوقا "   كلمة هللا " أو القرد "  كلمة هللا"الحصان  ؟ حینھا سیعتبر ایضا

  ! ؟" كلمة هللا " ھو  -في اسطورة سورة الفیل   - ھادم الكعبةبل حتى الفیل محمود 
فلو نظمت قصیدة بعقلك . انما أثر ومفعول الكلمة ال الكلمة ذاتھا" كلمة هللا " فھذه المخلوقات لیست 

فالكلمة وحده قال عنھ القرآن . ألنھا مجرد فعل عقلك ولیست عقلك ذاتھ" عقلك " فلن یكون اسمھا 
ً انني اتحدى علماء المسلمین ان یحضروا لنا من القرآن  نب !.."  اسمھ المسیح" ً او شیئا ً او شخصا یا

ً " كلمة هللا " دُعي بــ  ، أو مالك ان تفتشوا عن جني في عشائر الجانما رأیكم .. غیر المسیح ؟ حسنا
  ..!ال تتعبوا أنفسكم :  تينصیحمن المالئكة ؟ 

 
كیف : الغریق بقشة ، فنسألھم  التي یتعلقون بھا تعلق" كن " ھو كلمة " الكلمة " ولو كانت معنى 

  أم ال ؟" كن " تفسرون اذن والدة النبي یحیى ، الم یوجد بكلمة 
ً، وأمھ عاقر ؟  ألم تكن والدتھ اعجازیة اذ كان أبویھ شیخان بلغا من الكبر عتیا

فكیف تفسرون احداث والدتھ العجیبة : ھل والدتھ كانت بكلمة كن أم لم تكن ؟ ان اجبتم بال ، قلنا 
ً ؟و وان اجبتم بنعم ولد بكلمة كن ، ! التي اندھش منھا اباه زكریا ولم یصدق المالك الذي بشره ایضا

عن یحیى حین سرد " كلمة منھ " لماذا اذن لم یستخدم القرآن عبارة : فحینھا سؤالنا الصاعق ھو 
  ؟) 45آل عمران ( على غرار ما فعل حین حكى عن المسیح )  39:آل عمران( قصة میالده

بحسب المفسرون الھاربون من حقیقة معناھا الحقیقي " ( كن " تعني " كلمة منھ " طالما ان معنى 
یحیى انما فقط مع المسیح ؟ ھل  فلماذا لم یستخدمھا القرآن مع) وھو انھا كلمة هللا الذاتیة االزلیة 

  التي ھناك ؟" كن " ھنا ال تعني " كن"
این ذكر : ؟ لو قیل نعم ، نسأل" كلمة هللا " كان یحیى ھو ھل : والسؤال الحتمي الذي سیطرح نفسھ 
ال تعني " كلمة منھ " أن عبارة ال ، اذن ارجو ان تستوعبوا ب: القرآن ومحمد عنھ ذلك ؟  ولو قیل 

 .، انما تعني ان المسیح ھو ذات كلمة هللا الذاتیة األزلیة الغیر مخلوق" كن "
ً لھ المعنى " كلمة هللا " ك المسلم على لقب عزیزي المؤمن المسیحي كلما اعترض صدیق معطیا

اه من تعلمن آخر وھذا درس. ، اطرح علیھ السؤال السابق عن النبي یحیى" كن " الزائف انھ كلمة 
ً  ،المسیح لھ المجد  ً  فالمسیح ). 1صفحة ( وبراعتھ في القاء األسئلة الصادمة كما أسلفنا سابقا قد ایضا
وانَا ايضا : فَاجاب وقَال لهم  " :عن النبي یوحنا المعمدان سألوه بتعنت، بسؤالفاجأ الیھود الذین 

كَلمةً واحدَةً، فَقُولوا لي  كُملاسنَّا: اوحةُ يودِيمع؟: مالنَّاس نم ما كَانَت اءمالس نوا  مرا  فَتَآميمف
ينلقَائ منَهينْ قُ: بلْنَاا :قُولي ،اءمالس ننْ قُلْنَا: ما؟ ونُوا بِهمتُو ماذَا لمبِ : فَلالشَّع يعمفَج ،النَّاس نم

اثو منَّهونَنَا، المجرينَّا نَبِيوحنَّ يقُونَ بِا . منَّهوا اابجونَ فَالَمعي النيا ن7- 3:20لوقا (  ".م  .(  

  !ال أعلم : المسلم سیجیبك  حتى
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من تشویش لعقولھم ، انسابت من اقالمھم اعترافات تقول ان الكلمة " الكلمة " ولشدة ما سببھ لقب 
  : البن منظور   جاء في لسان العرب! أي االبن " الولد " ھو 

 ".. :  
  ) ." 92ص  3جزء.( 

  
 ً   " ! معنى الولد " الكلمة " ومعنى : " ھل قرأتم قولھم ! كالم خطیر جدا

ألن الكلمة  ابن هللا بمعنى أدق ؟ ، او"د هللا ول" ، فھذا یعني انھ " كلمة هللا " وبما ان المسیح ھو 
ً : " وقالوا   .تعني الولد ً : " وھو متوافق مع قول االنجیل  ،" ثم كون الكلمة بشرا والكلمة صار جسدا
  ).14:1یوحنا " ( وحل بیننا 

ً بالھاتف ولیكن اسمھ عیسى، فھل . فھل ھناك فرق بین هللا وكلمتھ ؟ انھما واحد فلو حدثك صدیقا
ً بكلمة عیسى م: " ستجیبھ  ً عیسى : " ؟ ام ستقول " رحبا مع انك ال تراه ولكنك فقط تسمع " ! مرحبا
  .فالكلمة وناطقھا واحد. كالمھ 

 
وكالم هللا صفة قائمة . ألنھ كلمة هللا .بأن القرآن غیر مخلوق تقولاھل السنة  عقیدة والمعلوم أن

ً غیر مخلوق ألنھ كلمة هللا المسیح اذن أز بحسب عقیدتھم یكونف. ھ، اي انھ معھ منذ األزلبذات  !لیا
ازي   : یقول المفسر الكبیر الرّ

 " : 
    

"..  
  .القرآن مخلوق  بأنوھذا اوقعھم في مزنق عویص اذ عارضھم خصومھم قائلین  

اذ تبنى أھل السنة والجماعة عقیدة ان " .  محنة خلق القرآن"  في االسالم بـ وھذه المحنة سمیت
اما الشیعة وغیرھم فقد قالوا بأن القرآن  .ألنھ كالم هللا ، وهللا ال یخلق صفاتھ غیر مخلوقالقرآن 

بأن ھذا المعتقد  ألھل السنة المناوئین فقال" !!  عیسى" كانت  التي علقت في حلقھم واللقمةمخلوق ، 
ً غیر مخلوق ألنھ  فھو بالتالي غیر مخلوق، ". هللا  كلمة" یلزمكم معھ ان تعترفوا بأن عیسى ایضا

  !!هللا  ولیس أزلي سوى، ھو أزلي وبالتالي
ً على أھل السنة القائلین بعدم خلق القرآن اذ    : نقل االمام الطبري رسالة للخلیفة المأمون قال فیھا ردا
 " 





"..  )174-173ص 5ج( -المحنة بالقرآن  باب خبر   تاریخ الطبري(.  
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سالمیة في وھو عالم في كلیة الشریعة اال، ھذه المعضلة   نصر حامد ابو زیدالدكتور  أدركوقد 
ً . مصر وبالتالي . كلمة هللا: ھما  القرآن باألزلیة ألن كلیھمابأن المسیح یضاھي اذ شرح موضحا

لقي الى مریم) المسیح ( نسان في صورة ا حدث تارة. حدث تجسد للكلمة ُ ) القرآن( ي كتاب ، وتارة فأ
  : فیقول  )إیماننا جھة على بعضھا من  نوافقوالتي ال ( تعالوا نقرأ افكاره ! ألقي الى محمد 

 ".. 



 

\171
\3

\171
\17




 ". 

  ).205ص  –نصر حامد أبو زید  –نقد الخطاب الدیني ( 

 ً ً قائال ً خطیرا   : وھذا ما فطن الیھ المفكر السوري محمد شحرور ، فكتب كالما
  " ً ً ألصبح الكون وهللا واحدا .. "  لو كان كالمھ أزلیا

  ) 257ص -الكتاب والقرآن( 
   

النقاش حول القرآن  كلما دار اذا غیر مخلوق باعترافكم ، فلممادام كالم هللا:  ونسأل أھل السّنة
تقولون انھ كلمة هللا الغیر مخلوق ، بینما حین نتطرق الى المسیح كلمة هللا ونقول انھ كلمة هللا الغیر 

  !؟..تنفرون وتنتفضون وتثیرون الغبار في الھواء  ،مخلوق
  لماذا الكیل بمكیالین ؟ ھل كالم هللا تارة ھو مخلوق وتارة اخرى غیر مخلوق ؟  

 
اذن ھو ) كما یؤمن أھل السنة والجماعة ( بما ان المسیح ھو كلمة هللا ، وبما ان كالم هللا غیر مخلوق 

  .أزلي وال أزلي سوى هللا 
أدعوك اخي المسلم لتفكر لمدة دقیقتین في ھذه اآلیة القرآنیة الخطیرة ، افتح سورة االحزاب لذا 

  :واقرأ  5واالیة 
 " موهعادهنْدَ الطُ عسقا وه هِمائب ".  فالقرآن یأمركم كمسلمین ان تنسبوا االنسان ألبیھ ألن

وا المسیح وتنسبھ ألبیھ وھو ذلك یعتبر من القسط واالنصاف ، واآلن لماذا تخالف القرآن وال تدع
  ! ؟" ابن مریم " ھ ألمھ تنسبب تكتفي ؟ لماذاهللا

فھو اذن ابن هللا . المسیح ھو كلمة هللا الغیر مخلوق األزلي  ان :التالي بناء على ما سبق نستنتج 
  !اقرأ عن من الذي سجد للمسیح .. وھكذا صار .. لھ مستحق للسجود الفھو  ابن هللاوألنھ  .المتجسد 
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ً قد سجد للمسیح ؟ نعم  نبأ: اتصدق اخي المسلم  ً عظیما لدلیل بعد قلیل ولكن اسألك وساعطیك ا! نبیا
  ؟" اول العابدین  فأنا : "؟ الم یقل القرآن ھل أنت أفضل من نبي: قبالً 

  : جاء في سورة آل عمران اذ الیك الدلیل
 "نَّ الابِ ارحمي اللِّي فصي مقَائ وهكَةُ وئَمال تْهى فَنَاديحكَ بِيشِّربي ههال نم ةما بِكَلدِّقصم 

ينحالالص نا منَبِيا وورصحِدًا ويسالتفاسیر تقول  .)39آل عمران ( "  و:  
  
 "..  

 

    "..)  الطبري.( 
  "    " ) القرطبي( 
  "}{


. 

 )السیوطي  –الدر المنثور ( " 

  :بأن قول الجمھور ھو أن یحیى یسجد للسید المسیح ویقول المفسر الكبیر الرازي 
  "}ٱ{




ٱ  " ) الرازي  –التفسیر الكبیر(  
 "..      

  " ) 22:مریم –ابن كثیر( 
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ً من المسیح! بالطبع ال  ، واالحترام یقتضي ان یسجد االصغر لألكبر ولیس ألن یوحنا اكبرعمرا
لكن ھنا نرى . الالحق للنبي السابق كما انھ نبي سابق، واالصول تقتضي ان یصدق النبي  !العكس 

    .ھو المصدق بالالحق والساجد لھ ) یحیى ( النبي السابق 
كیف یُعتبر كسجود احترام بینما السجود قد حدث من جنین في بطن أمھ لجنین لم یخرج للحیاة بعد و

ولماذا لم  لھ ؟ولماذا لم یبادل المسیح احترام یوحنا لھ بسجود مماثل  لیصنع ما یستحق االحترام ؟ 
نة ( نقرأ في حادثة االسراء  حین اجتمع محمد باالنبیاء ، اي سجود من نبي ) كما وردت في كتب السُّ

  لنبي آخر ؟

 
، ألن في االسالم ال یجوز السجود لنبيمعلوم ان و .فالنبي یحیى یسجد للمسیح وھو في بطن أمھ 

الوارد في مسند أحمد وقد صححھ األلباني في صحیح ابن ماجة  ذا الحدیثلنقرأ ھ !السجود  وحده 
  :  وحسّنھ في االرواء 

 "


" )المحدث عبدهللا بن أبي أوفى  :الراوي: 
  ). حسن صحیح :خالصة حكم المحدث  - 1515 :الصفحة أو الرقم -  صحیح ابن ماجھ :المصدر - األلباني 

  .لكن عیسى قد تم السجود لھ ، حتى وھو في بطن أمھ. فقد منع محمد السجود لھ

النبي یحیى ( وھاھو یوحنا المعمدان .. جمیع األنبیاء انتظروا المسیح وتنبأوا عنھ انھا حقیقة ثابتة ان 
) صاحب الرسالة القصیرة(  معمدانن الاوك أمھوھو في بطن  –ابن هللا  –سیح یسجد للم) بن زكریا 

 ً ً معدا ً للملك وكأنھ كان للطریق امام المسیحأمینا   !سفیرا
انھ سفیر ).  39: آل عمران " ( المسیح  –بكلمة هللا " المالئكة لیصدق  تبشر بھ انیحیى فاستحق 
  :جاء في االنجیل المبارك  .إلبن هللا 

 " رغَدِ نَظي الفوفَقَال ،هيلا قْبِالم وعسنَّا يوحي :مالعةَ اليخَط فَعرذِي يال هال لمذَا حوه.  وهذَا ه
نْهع ذِي قُلْتي: اللكَانَ قَب  نَّهي، القُدَّام ارص لجدِي، رعي بتانَّ هذَا . .يا شَهِدْتو تيادْ رنَا قاو

  ).34-29: 1حنایو" ( بن الههو ا

******  
ً ألبنھ ، الذي ھو  ً لتكون أما ً حسنا انتھینا الى ان هللا اختار العروس ، وطھرھا واصطفاھا وانبتھا نباتا

. ، بطریقة تضاھي التناسل البشري " كلقاح الذكر " كلمتھ األزلي وروحھ ، الذي نفخھ في مریم 
ً لھ وھو في بطن أمھ من نبي عظیم  نواصل لنكتشف ماذا حدث اثناء والدة ابن واآلن . وكان مسجودا

  ..هللا ، وما بعدھا 
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حملتھ فـ" : الفاءات " الحظ ). 23-22:مریم (  "فَحملَتْه فَانْتَبذَت بِه مكَانًا قَصيا : " یقول القرآن 
ً ، فالنص القرآني یُ . وقد اختلف علماء التفسیر بمدة الحبل بعیسى ! انتبذت فـ ظھر ان المدة یسیرة جدا

فابن هللا في االسالم ، ال یقتضي وال " !!  : " اذ یقول الجاللین 
  !! ما ساعة ان.  واحد یوم حتىاشھر وال شھر وال تسعةیصح ان یبقى في البطن 

  

  

 :مادة حقیرة نتنة خلق منھا البشر بحسب تعلیم القرآنوبیتناسل البشر عن طریق رجل وامرأة 
  )  8،  7 :السجدة ". (  من ماء مهِين ثم جعل نَسلَه من ساللة . بدَا خَلْق االنْسانِ من طين و"

  :لنقرأ التفسیر   .) 20 :المرسالت (  " ماء مهينألم نخلقكم من " 
  ""  )  تفسیر ابن كثیر(  

  "}{}{}{ ")  النسفيتفسیر (  

  ). 26: الحجر(  " من حما مسنُونٍ ولقَدْ خَلَقْنَا االنْسانَ من صلْصالٍ " : وقال القرآن 

  "  .) تفسیر ابن كثیر(  
ومحمد من ضمنھم الذي ینعتھ (  .من ماء مھین  واقد خلق كل نبي دون استئناء وكل البشراذن یكون 

لم یخلق مثل باقي الناس من ماء " ابن هللا " لكن المسیح لكونھ  !!) اصدقاءنا المسلمون بسید الخلق 
كلمة هللا " ھو فوحده خرق الطبیعة في الوالدة، اذ انھ ولد بنفخة ف !منتن  مسنون مھین وتراب

ب ولم یرجع الیھ ألنھ لم یأت بل لم یواریھ الترا). 171:سورة النساء ( القیت الى العذراء " وروحھ 
ّ " ، انما ھو كلمة هللا وروحھ، فرجع الیھ منھ  .ابن هللا سیعود الى هللا . "رافعك إلي
  :فیقول علماء القرآن ) لو جاز ان یقال ان  مكونات ( من مكونات هللا  فھو
 " 

 . )" 45آل عمران  –تفسیر البحر المحیط ( 
ً  . الناسحقیر كسائر " ماء مھین  "ولم یولد من  ً فقد اخترع هللا البنھ جسدا ً ممیزا یقول .  عجیبا

  :المفسر الشھیر الزمخشري 
 " 



  ) ." 171:النساء –الزمخشري  –الكشاف (  
 العالم بمعجزة لقد دخل ابن هللا بشر أجمعین بھذا االختراع الفرید ؟ینفرد المسیح عن ال لماذا

   ).21:مریم " (  آية للناس" فھو . فریدة في تاریخ البشریة

ً ال یفتح سوى للملوك والرؤساء ف ً خاصا عادة ما یتواجد في المطارات ومحطات القطار الكبرى ،  بابا
ً عن باقي الشعب  وھذا بالضبط ما حدث للمسیح والبوابة التي دخل منھا الى عالمنا ، والتي لم. دونا

ألنھ یختلف عن سائر البشر بطبیعتھ . ینل شرفھا ال عظیم وال ملك بل وال حتى نبي او رسول
  .ومھمتھ الكبرى
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ً معتقدك ل تصور: واحدة عزیزي المسلم لحظة فكر  ثانیة وافترض ان المسیح ھو ابن  60فترة تاركا

  . مجرد افتراض ،أراد ان یتجسد ویأتي عالمناوقد ، هللا
  ؟ ابن هللا لو اراد ان یأتي أرضنا كیف یجب ان یولد : اسألك  دعني وھنا

 ! اء دون أب سیولد من أم عذر: بدون تردد لن تملك سوى اجابة احدة وھي 
 في ذات اللحظة یحملو( م یكن لھ أب اما المسیح فل. ولد من أب فھو انسان ولھ أب بشريكل انسان ی
  .ومن ھنا نفھم لماذا ولد من عذراء .؟ انھ هللا اذن فمن یكون أبیھ)  هللاروح ،  كلمة هللا: ھذه االلقاب

 
  :  اما قولھ. اي بمعجزة". : " ، اذ قال البیضاوي والدتھ كانت معجزة وحتى

 " خَاضما الهاءجاذ یقول التفسیر . فال یعني اوجاع الوالدة  .)22:مریم" ( فَا :  

  "  ) " البیضاوي .(  

اذ نجد مریم بعد الوالدة نشیطة لدرجة ان تھز جذع النخلة وتاكل وتشرب ، وتأت بھ . ولیس الوجع 
ھذا المشھد  یقابلنااذ !   المالئكةلكن من الذي استقبل ابن هللا وھو یولد ؟ انھم ). 25:مریم. ( قومھا 

  ". سرِيا ا تَحزني قَدْ جعل ربكِ تَحتَكِ  فنَاداها من تَحتها"  ) :24:سورة مریم ( والذي نجده في 
؟ ھل من تحت النخلة ؟ ام من تحت الوادي ؟ ام من تحت االرض ؟ ام من " من تحتك " فمن أین 

  :قال ابن كثیر  ! بطنھا ؟ أم من تحت قمیصھا ؟
  "  " 24مریم  –ابن كثیر (؟.(  

  فالبعض قال بأنھ عیسى وآخرون قالوا انھ جبریل ؟  
؟ ھل ھذا مكان مناسب للتواجد ؟  وألن ألفاظ القرآن تحتمل " تحتھا " وال ندري لماذا كان جبریل 

: فلجأ البعض ان یبرره بھذه الفكرة وھي   ،فقد تحیر العلماء في ھذا المشھد مئات الوجوه والتفاسیر ،
ً ! في والدة عیسى "  القابلة" ان جبریل كان یقوم مقام  "  لیقبل" مریم "  تحت" اي كان جالسا
  :لنقرأ ما قالوه  . مع المرأة التي تلد - الدایة -الطفل كما تفعل  القابلة  

 "}{
) 24:مریم –البیضاوي  -واسرار التأویلتفسیر انوار التنزیل.( 

  ) 24مریم  –الزمخشري .( 

یقبل المولود عیسى " كالقابلة " نرى ان كبیر مالئكة االسالم المالك جبریل كان : فبحسب التفاسیر 
  :اما بقیة المالئكة فأصطفت باجالل  فمن ھو عیسى ھذا ، الیس ابن هللا ؟ .وھو یولد لیحملھ 

  " "....  ) الثعلبي –قصص األنبیاء(  

  !حراس شرف الستقبال ابن هللا ك المالئكة واقفین وكأن
وكیف ال تستقبلھ المالئكة االطھار وھو الفرید عن كل البشریة في طریقة الحبل بھ ووالدتھ ، اذ 

میالده فاصالً في تاریخ االنسانیة على ظھر كوكب االرض ، ما قبل المیالد وما بعد صار یوم 
ً  ولكونھ ابن هللا ولھ وجود سابق لمیالده  .فھو یوم دخول ابن هللا الى عالمنا! المیالد  ، فقد ولد واعیا

ً بكل شيء وكأنھ رجل بالغ ، ولیس طفل في المھد ً عالما   .مدركا
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 في الْمهدِتُكَلِّم النَّاس ). " 46:آل عمران " ( وكَهً  في الْمهدِويكَلِّم النَّاس " : یقول القرآن 
ًكَهعلى الھدىفقد ). 110:المائدة" ( و ً  في رجولتھم كل االنبیاء دعاھم هللا. والعلم ولد جاھزا

من این اخذ المسیح ھذه المعرفة، الیس من ف. اما المسیح فألنھ ابن هللا فقد نطق وھو طفل، وبلوغھم 
 : الرازي عن تفرد المسیح قال  ؟ " ككلمتھ " ابیھ السماوي النھ كان معھ منذ االزل 

  "

  ." ) التفسیر الكبیر– 
  ).110المائدة  –الرازي 

 

والواسطة  وسیط كجبریل او اي مالك آخر العالقة بین هللا والمسیح مباشرة ، ال یجرؤ ان یتدخل فیھا
ھل سمعت عن ابن لملك یأخذ . واسطةوسیط وال فاالبن یكلم ابیھ دون . انھ ابنھ األزلي ،من وحي

ً لیقابل أبیھ ؟ ھل یجرؤ وزیر ان یوقفھ من ان یكلم أبیھ في أي وقت شاء؟ واسأل  ً مسبقا موعدا
ً وا: صدیقي المسلم  ً شخصیا ً جرى بین محمد وهللا ؟ھل ذكر القرآن لقاءا   حدا

 ً لم یحتج أن یتعلم أي شيء و ال حتى  ,فالمسیح في االسالم لم یتعلم من أحد ولم یلقي علیھ بشر حرفا
 أحد غیره ؟ عھل حدث ھذا م!  الحروف االبجدیة

واذْ ). " 48:آل عمران" (  والْحكْمةَ والتَّوراةَ واالنجِيل الْكتَاب ويعلِّمه : " وماذا علمھ ؟ یقول 
 ومتى تعلم ھذا كلھ ؟ المدھش انھ). 110:المائدة " ( واْنْجِيل الْكتَاب والْحكْمةَ والتَّوراةَ علَّمتُكَ 

فكل الكتاب والحكمة یذخره المسیح دفعة . انھ یعلم قبل ان یولد ،نطق بھ دقیقة مولده وامام الناس
ً على مدى واحدة ، ولم ینزل الیھ  ً على . سنة كمحمد  20منجما انھ یعلم كل الكتب منذ ان كان ملفوفا

ً جمیع كتب الوحي المقدسة ! ذراع امھ   قالفمحمد . وتلك خاصیة لم ولن تحدث مع غیره .مستوعبا
ً من عمره في ضالل  ). 7:الضحى " ( فَهدَى  ضاووجدَكَ : " عنھ القرآن بانھ قضى اربعین عاما

  :وعن جمیع البشر یقول عنھم ). 3:یوسف " (  لَمن الْغافلينمن قَبله " وصفھ القرآن بأنھ كان و
   " كُمجخْرا هالاوىونَ شَيلَمتَع َ كُماتهمطُونِ اب نفھو فمختلف اما المسیح  ).78:النحل " (  م

 . وھو روح هللا فال یحتاج ان یخبره أحد باسرار هللا . م هللاكلمة هللا لذلك ال یحتاج ان یوحى الیھ بكال
  .فكانت لھ رعایة خاصة من أبیھ .. انھ ابن ال یشبھ اي ابن 

 
. وأمھ كما یحفظ األب زوجتھ وابنھ ویعولھما بالحفظ والرعایة ) اإلبن ( یحفظ ویأوي ) اآلب ( هللا 

  )50:مؤمنون " (  الى ربوة ذَاتِ قَرارٍ ومعين  واوينَاهماوجعلْنَا ابن مريم وامه ايةً  " :فیقول القرآن 
  )الجاللین " (  "  : فھي ربوة ذات قرار

 "  ) " فسكن االبن وامھ  .اي میاه جاریة" معین " والربوة ذات ). البیضاوي
انھ حفظ " . ربوة ذات قرار " وھذا وصف قریب لمدینة الناصرة . كان في جنة غناء على رابیة 

  .وایواء ورعایة االب ألبنھ 
  



25 
 

 

بأنھ كان وتسمیة االنجیل لمریم داللة . حین بشر هللا مریم بالمسیح االبن، اخبرھا بأنھ سیأتي باالنجیل
ً لألنبیاء من قبل   :لنقرأ   !معروفا

  "







  ". ) 48:ال عمران  –الطبري.( 

  "}{
) ". ابن عطیة( 

  "

) ".االلوسي -تفسیر روح المعاني .( 
. فھو قد تنبأت عنھ االنبیاء . المسیح اآلتي صاحب االنجیل " بصفة " فمریم سمعت من االنبیاء 

  !!حتى قبل ان یولد المسیح " باالنجیل " وبشرھا هللا 
  .واخبرھم بأنھ ھو الذي تنبأت عن التوراة وكتب األنبیاءوبعد ان ولد خاطب المسیح الشعب 

  : جاء في تفسیر ابن كثیر على لسان المسیح 

 "... ) ".. 6:الصف -ابن كثیر.(  

  " " 
  )6: الصف –القرطبي (  

  "

 ) " الرازي(  

  "
) "..الشوكاني -تفسیر فتح القدیر( 

  ). 10:  19 یارؤ" ( النُّبوة روح  فانَّ شَهادةَ يسوع هي : "  المقدس یقول الكتاب

ً  الجمیعر غیر المسیح المنتظر والذي ینتظ تنبأت عنھ االنبیاء الذي منف   !!مجیئھ الثاني  ایضا
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  الباب األولملحق 
 

  
Greate debate 

  !مثل آدم یحأن المس :تقول ،أناء اللیل و أطراف النھار ة یصدعون بھا األدمغةاقوى حج
وفد مسیحیي نجران الذین  في مناظرتھ معقد استقى المسلمون حجتھم ھذه من القرآن ، وذلك ول

ً بسؤال صاعق اربكھ ولم یحر علیھ ً  فاجئوا محمدا من ھو ابو عیسى یا : " وكان السؤال  .جوابا
ً بعد ان اد( ریل فیما بعد جب الى ان جاءه !فسكت  ؟" محمد الوقت ھا محمد برأسھ فترة من ارطبعا

 :یةھذه اآل رة زمنیةتبعد ف ونزلت . وزعم بأن مثل عیسى في الخلق مثل ادم). لیتوصل الى الجواب
كُن فَيكُونُ"  هل قَال مابٍ ثتُر نم خَلَقَه مدا ثَلكَم هنْدَ الى عيسع ثَلنَّ م59: عمران  آل(  " ا.(  

 
ً بشكل ال یوصف من نصارى نجران لكونھم قد ناظروه في أمر المسیح وأربكوه محمد كان  مستاءا

  " !!صمت " بأسئلتھم وحججھم لدرجة ان ابن كثیر قد أورد بأن الرسول قد 
  
  "


 

 )61:آل عمران  –ابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم (  
  "





"  ) جامع البیان

  )59ال عمران  –للطبري 
  "




 ") تفسیر لباب
  ).59:ال عمران  –الخازن  -التأویل في معاني التنزیل

ً عرض علیھم المالعنة ، وحین رفضوا " !! لم یدر ما یقول " بل انھ سكت لدرجة انھ  ألن ( واخیرا
: سألوه عن حجة اخرى ، فعرض علیھم تھدیده االخیر ) ولیس لعنھم االنجیل یأمر بمباركة الناس 

  :لنقرأ !  اما االسالم او الحرب او الجزیة 
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  "
}

{}{


  .") السیوطي -التفسیر بالمأثورتفسیر الدر المنثور في( 

  اذ جاء في تفسیر الطبري! تمنى بأن ال یراھم وال یرونھ  فبلغ استیاءه وبغضھ لھم لدرجة انھ
  :الكلمات الصریحة  ھذه) 61:ل عمران لسورة آ ( 

 "

 ." 

ً فاصالً محمد ان یكون  تمنى  . فال یرونھ  وال یراھم.. بینھ وبینھم حجابا
ً منھ بصالبتھم وقوة حجتھم ؟ھذا الموقف من نبي الرحمة  لماذا   .وشدة موقفھم اكان ھذا اعترافا

 
 

كُن فَيكُونُانَّ مثَل عيسى عنْدَ اله كَمثَل : " اجابة القرآن كانت   هل قَال مابٍ ثتُر نم خَلَقَه مآل ( "  آد
  :فالمفروض ان یجبیھم ! وھذا القیاس خاطئ ، وال یجیب على قضیتھم  ).59عمران 
 

 . القرآن في جوابھ ضعیف غیر منطقي فمنطق. فالمسیح لم یخلق من تراب انما جاء بنفخة من هللا 
ان مثل الطائرة مثل المكوك : ما الفرق بین الطائرة ومكوك الفضاء ؟ فتجیب : كأن یسألك سائل 

وھذا تشبیھ قاصر وقیاس مغلوط ألن اكتشاف الفضاء یختص بالمكوك !  لنكتشف الفضاء الخارجي
  !حتى لو كان كالھما یطیر في الجو . وال یتعلق بالطائرة

ألن عیسى لم یخلق .. وقد ادرك المفسرون ھذا الخلل فاعترفوا بأن وجھ الشبھ لیس الخلق من تراب  
ً مما أوردوه حول ھذا النص لنقرأ !! من تراب    : قال المفسر المعروف الطبرسي. شیئا

  "}  من تراب { أي أنشأه } خلقھ { ."  )الطبرسي -القران مجمع البیان في تفسیر(  

فقد القى علیھم قنبلة .. اما القرطبي  . بأنھ خلق من تراب ، ولیس عیسى " اخبار عن آدم " اذن ھو 
  ! فكریة تفرق شملھم ، اذ قال بأن المسیح لم یخلق من تراب بعكس آدم الذي خلق منھ

 "  ِقَ من غیر أبٍ كآدم ل ُ قد  والشيء .ال على أنھ خلق من تراب، والتشبیھ واقع على أن عیسى خ
 یشبھ بالشيء وإن كان بینھما فرق كبیر بعد أن یجتمعا في وصف واحد؛

  فكان بینھما فرق من ھذه الجھة..." 
  )القرطبي -تفسیر الجامع الحكام القران(  

اقرأ .  یخلق من تراب ى لمعائدة الى آدم ولیس عیسى الن عیس" خلقھ من تراب " عبارة  اذن تكون
 ً   : تفسیر الجالالن المحلي والسیوطي  ایضا
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 " }ٱ {
      ... " 

 ) المحلي و السیوطي -الجاللینتفسیر (

  :  تفسیر آخر  .ى ، ألنھ غیر مخلوق ولیس من ترابولم یقل عیس" ! خلقھ أي آدم : " الحظ ھنا 
 "،  

 ."  
 ).حیان ابو -تفسیر البحر المحیط(

وأبعد من  .. ولیس عیسى ، بأن الضمیر یعود الى آدم كالشمس في رابعة النھاراذن الكالم واضح 
بل ان من ابسط قواعد اللسان العربي ھو رجوع الضمیر الى أقرب  .زعم انھ عائد الى عیسى 

  ! تعني آدم " ثم قال لھ كن فیكون " : فعبارة .. مذكور
  " " 

  )ابن عادل -تفسیر اللباب في علوم الكتاب(

فالمسیح لم . اذن غاب المنطق السلیم في اجابة القرآن ولم یحل االشكالیة التي طرحھا الوفد المسیحي
  .فھو اذن مولود غیر مخلوق. یخلق من تراب

  
  : قد يعترض مسلم بشبهة و 

 :  
تولدت الكھرباء من :  لیقاعندما ف ، وأمامك الكھرباء،عدم الوجود المسبق يالوالدة حالة ال تعنان  

ً  وجودةلم تكن م اإللكترونات أفھل یقول جاھل ان قوة ،الرئیسي للمدینة  المولد قبل سریانھا   مسبقا
ّت فیھ ؟ . الكھربائیة األسالكداخل  ُصنع االسالك والمولد الذي حل أم موجودة في العالم قبل ان ت

ً نلك،  بالطبع ستقول انھا كانت موجودة ً  ھا تحركت من أماكنھا فصارت تیارا والقرآن . كھربائیا
فھو ! وكالم هللا وروح هللا لیسا مخلوقان " روح هللا " و  "كلمة هللا " صریح بأن المسیح ھو 

  .بالھوتھ موجود منذ األزل والقدم قبل ان یتجسد في ھیئة انسان

 
واآلن نأتي الى تفنید المشابھة بین المسیح وآدم والتي زعموا بأن خلق آدم من غیر اب وال ام اغرب 

  :ونقول  .من والدة المسیح بدون اب 
ً  مسألة خلق ادم جاءتان  ً  اما والدة المسیح فكانت .. اضطرارا  !اقتدارا

ولكن االعجاز واالقتدار ھو في . لعدم وجود بشر قبلھ.. ان یخلق ادم دون اب وال ام  فمن الطبیعي
 في وقت وجود كثرة ال تعد وال تحصى من البشر واالباء على وجھ المسیح من دون اب ، والدة

ً انھ !بل بالعكس لم یحدث بطریقة تفوق التصدیق،.. ان خلق ادم . االرض   ..ا سھلة التصدیق جدا
ً  ــيطبیعـ امر دون ابوین، فكان خلق ادم. ) الننا نؤمن بوجود خالق قدیر(   النھ وقع في بدایة . جدا

ن ألن یكووالضروري  ان یكون آدم بغیر أب ، لكن ما الداعي الضرورة اقتضت. خلیقة االنسان 
ال و. ة باھرة لم تحصل لغیرهك سبب خطیر لوالدة المسیح بمعجزھنابالتأكید ب ؟ أالمسیح بدون 

 ً ً نملك سببا   . سوى ان المسیح ھو ابن هللامقنعا
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   !أنھ ولد من عذراء لیكون آیة لبني اسرائیل  : قال دعاة االسالم

المسیح ومعجزاتھ ال تحصى كما سیأتي ، ولم یكن لھ حاجة الى وھذا تعلیل دائري واھن ، ألن آیات 
وبالفعل فإن القرآن قد  .ائعات وشبھات عكسیة ال داعي لھاتلك اآلیة التي ستعرض المسیح وأمھ لش

یة ، مع آوالدتھ من عذراء لمجرد ان یكون  فھل تتساوى الفائدة من. حكى عن شك قوم مریم بھا 
  ؟ الیس درء الضرر مقدم على جلب المنفعة ؟" اآلیة " بھا ھذه  االضرار الجسیمة التي تسبب

ً یذكرنا ھذا بالدبة التي ارادت ابعاد الذبابة من وجھ صدیقھ   !ا الدب النائم فألقت علیھ حجرا
لماذا لم یولد المسیح من أبوین طبیعیین ویتفادى الصداع والشبھات  لو كان :  والسؤال الحائر الطائر

حیر  مجرد نبي عادي ؟ ُ طاھرة والدتھ العجیبة من عذراء أن  :جابة یحق لنا اال انما ! سؤال مربك م
  .فھو الكلمة األزلي الغیر مخلوق  .ھ ابن هللاسببھا الوحید كون ،

 

ً على النص القرآني  لو سألنا المسلم عن وجھ الشبھ بین المسیح وآدم فلن یقدم ) 59 :آل عمران( بناءا
وقد رأینا .. إجابة ، ألن النص وصف آدم فقط ولم یكمل الوصف عن المسیح فیما بعد ذلك 

حدث ویقصد آدم فقط بدلیل عبارة فالنص یت. وباعتراف التفاسیر بأن المسیح لم یخلق من تراب
ً تحت ظرف واحدولم یج"  لھُ قال " وعبارة " خلقھُ " خلقھما " اذ لم یقل . مع النص آدم والمسیح معا

  وھنا نسأل ما وجھ التشابھ اذن بین آدم والمسیح ؟ .فآدم وحده خلق من تراب ."قال لھما " ولم یقل " 
االخير روحا  صار آدم، االنْسانُ االول، نَفْسا حيةً، وآدم: هكَذَا مكْتُوب ايضا: " یجیبنا االنجیل 

االنْسانُ االول من االرض  .لكن ليس الروحاني اوال بل الحيواني، وبعدَ ذلكَ الروحاني. محيِيا
ابِيتُر .اءمالس نم بي الرانُ الثَّاننْسهكَذَا .اال ابِيالتُّر وا هكَم اوِيمالس وا هكَما، وضيونَ اابِيالتُّر

  " .وكَما لبِسنَا صورةَ التُّرابِيِ، سنَلْبس ايضا صورةَ السماوِيِ .هكَذَا السماوِيونَ ايضا

  ).49-45:15كورنثوس 1( 
ً فقد فشل حین جربھ الشیطان واغواه واسقطھ في الخ طیة وطرد من الجنة ، وامتد فآدم كونھ ترابیا

ً النتمائنا كلنا الى آدم بخلقتنا الترابیة  ً آلدم األخیر .. ھذا الفشل الینا جمیعا لكن المسیح قدم نموذجا
وصار ھذا االنتصار لنا . الجدید اي الروحاني ولیس الترابي فانتصر على التجربة والشیطان 

مشروح في اإلنجیل وھو  .او المقارنة بین آدم والمسیح  وھذا وجھ المشابھة. بانتماءنا الیھ باالیمان بھ
  .بالتفصیل ، وغامض في القرآن

 
بشر اتعجب من موقف الھ القرآن الذي أمر المالئكة اجمعین بالسجود آلدم األول الترابي وھو 

  : ي سورة ص ما یلي اذ جاء ف. مع ان السجود ھو  وحده . مخلوق من طین
فقَعوا لَه اذْ قَال ربكَ للْمَئكَة انِّي خَالق بشَرا من طين فَاذَا سويتُه ونَفَخْت فيه من روحي  "

اجِدِينس  رِينكَافال نكَانَ مو رتَكْباس يسلبا ونَ اعمجا مكُلُّه ). 74-71:ص " (  فَسجدَ المَئكَةُ 
  : ھذا  اذ یقول االنجیل عن! األصح ھو ان السجود لم یكن آلدم األول بل آلدم األخیر اي المسیح  لكن
 " خَلدتَى اا مضياو بِكْرى اللا قُولي مالعال : كَةئالم كُل  دْ لَهجلْتَسو هفحین ). 4:1عبرانیین " (  ال

ً . وھذا أصل القصة الصحیح ة أجمعونئكح كلمة هللا وروحھ سجد لھ المالتجسد المسی فالسجود حقا
  .فھو أعظم من آدم وأعظم من المالئكة . كان للمسیح ، وھو أولى بما ال یقاس من آدم بالسجود لھ
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  !املسيح أعظم من آدم واملالئكة 
  :وسأوضح عظمة المسیح فوق آدم والمالئكة بسبعة نقاط ، أدلة سباعیة كاملة 

  )في الصفحات القادمة بتفصیل  7الى  3من النقاط سأقوم بشرح  مالحظة قبل البدء ،( 
فا اخذ . والمالئكة مخلوقة من نور. بینما آدم مخلوق من طین. المسیح مولود وغیر مخلوق -1

طین او صلصال او حمأ باما المسیح فیشھد القرآن ان هللا لم یأت . تراب ونفخ فیھ لیخلق آدم
فالمسیح موجود قبل ان یلقى .  القى كلمتھ وروحھ الى مریمبل هللا. مسنون منتن أو ماء مھین

  .موجات وجسیمات ) waves and photons (فأدم أصلھ تراب والمالئكة نور . الى مریم
 " !كلمتھ وروحھ "   اما المسیح فأصلھ ھو هللا

"  للناسآیة "  انھو) 91:االنبیاء" (  آیة للعالمین: " قال القرآن عن المسیح ووصفھ انھ  -2
 . ولم یرد بحق آدم وال اي مالك اي من ھذه األلقاب الفخمة). 20:مریم(

ً من الذنوب والخطایا ،  -3 ً وبریئا أما آدم  ).31:مریم ( اینما كان "  مباركاً " المسیح كان منزھا
بل كان أول من ).  121:طھ" (  وعصى ادم ربه فَغَوى" فكان أول عاصي غوى بالخطیة  

 :اذ نقرأ عن آدم وحواء  ! أول المشركینأشرك با في التاریخ البشري ھو وزوجتھ ، 
  " لَتما حا تَغَشَّاها فَلَمهيلا كُنسيا لهجا زَونْهم لعجو دَةاحو نَفْس نم ذِي خَلَقَكُمال وه

يفًا فَمخَف ًمح  رِينالشَّاك نم نَكُونَنا لحالتَنَا صتَيا نئا لمهبر ها الوعد قَلَتثا افَلَم بِه تر
-189:االعراف("  يشْرِكُونَ  فيما اتَاهما فَتَعالى اله عماجعَ لَه شُركَاء فَلَما اتَاهما صالحا 

اما ! فھل یدلنا مسلم الى متى وأین وكیف أشرك المسیح أو عصى أو غوى حاشا لھ ؟  ).190
، فحین تجسدت وأخذت جسد البشر أخطأت ووقعت في فھي لیست أفضل حاالً  المالئكة

القرآنیة اللذان تجسدا  ھاروت وماروتولیس بعید عنا قصة المالئكة . الذنوب والمعاصي
مع  96:البقرة  راجع خطایا شنیعة متراكمة ،( ! الصنم  فسكرا بالخمر وزنیا وقتال وعبدا

 ).ابن كثیر والقرطبي وغیرھم ك ،التفاسیر
أما آدم والمالئكة فلم ولن . المسیح كان یخلق كائنات حیة من طین وینفخ فیھا من روحھ -4

 !ال من طین وال من عجین .. جناح ذبابة  یخلقوا
ّ رافعك " ، "  الیھرفعھ " المسیح حي عند هللا  -5 ، بینما المالئكة یحملون العرش كخدام "  الي

ً على االرض ألنھ تراب .  ) 75:الزمر ( ویحفون حولھ )17:الحاقة(  وعبید وآدم ما زال میتا
 .اما المسیح فكلمتھ الغیر مخلوق وروحھ. والى التراب عاد 

كُلُونَ وما تَدَّخرونَ في بيوتكُم وانَبِىكُم : " المسیح كان یعلم الغیب، اذ قال عن نفسھ  -6 ا تَابِم
كُمةً لي َكي ذَلنَّ ف109:المائدة( بیاء ال یعرفون الغیببینما آدم واالن). 49:آل عمران( "  ا( .
 . وال المالئكة وال الجن

الوجیھ في " وھو )  61:الزخرف " ( علم للساعة" المسیح سیعود قبل یوم القیامة ، اذ ھو  -7
. الدجال ، وسیحاسب البشر حمسیویخلص العالم من فتنة ال)  45:آل عمران  " (اآلخرة 

 .ولیس اي مالك او نبي قد حلم ان یقوم بذلك
! ان یسجدوا آلدم الترابي العاصي الغاوي المشرك  –االعظم من آدم  –فإذا كان هللا قد أمر المالئكة 

متھ وروحھ الطاھر المبارك الخالق المحیي الموتى والعالم أفلیس باألولى ان یسجدوا للمسیح كل
ً السجود لھ واالیمان بھ ؟ بالغیب  دیان العالمین ؟ وأال یتحتم علیك انت ایضا
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:الباب الثاني  

 
  

والدة فبعد اصطفاء . ما تم طرحھ في الصفحات السابقة، عدعني اخبرك بعجالةإلنعاش ذاكرتك 
وصلنا الى االعتراف وكلھا ت.. والعنایة بھا ثم البشارة بھ وطریقة الحبل بھ ووالدتھ العجیبة  المسیح
  .نفرد بھا عمن سواه من العالمین التي اوممیزاتھ الخاصة بھ اآلن في  لنتأمل. ببنوتھ 

 
  

 
االقتراب منھ ، بعكس ب ھ لم یتجرأ الشیطان على مجرد التفكیروألن المسیح ھو ابن هللا ، فبعد والدت

  .من الشیطان المسیحفقد حمى هللا ابنھ  ،وألن كل أب یحمي ابنھ. باقي البشر
  .)36:آل عمران " (  الرجيم من الشيطانوإني أعيذها بك وذريتها " 

بكلمات ال تقبل الجدل  القرآني لكن محمد لم یترك اتباعھ معلقین في الھواء ، فقد قام بتفسیر ھذا النص
  .الذي لم ینخسھ الشیطان او یقترب الیھ وال التحویر بأن عیسى وحده 

  : ولنقرأ میزة ابن هللا  لنفتح أصح كتاب بعد القرآن ، واعني بھ صحیح البخاري
  "..  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال قال النبي ص

  كتاب  -صحیح البخاري (" ذھب یطعن فطعن في الحجاب
  )إذا نودي بالصالة أدبر الشیطان ولھ ضراط -بدء الخلق 

  :بعد البخاري ، ولنقرأ  ولنفتح صحیح مسلم وھو الثاني في المكانة والقبول
  .. " أبي ھریرة عن رسول هللا ص أنھ قال

  ") ما من مولود یولد إال نخسھ الشیطان فیستھل صارخا  - كتاب الفضائل  -صحیح مسلم
  ).من نخسة الشیطان إال ابن مریم وأمھ

  .ةلمرسلین والصالحین وكل البشر عامى ابن مریم على جمیع اھذا الحدیث یعطي افضلیة لعیس
  .اال عیسى وامھ قد نخسھم الشیطان وطعنھم) بما فیھم محمد ( فجمیع البشر . نھ سیدھموكأ

وألن  .ما معنى النخس ؟ فالشیطان ال یلھو بزغزغة كل من یولد، انما ھو مسّ الخطیة: ونسأل 
یقدر علیھ ، فإن عیسى لم یكن لھ ذنوب فعلیة او فكریة   ولم ) ابن هللا( الشیطان لم ینخس عیسى 

  :جاء في تفسیر الطبري اذ   !كمثل باقي الناس 
 " وإني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان { : عن قتادة , ثنا سعید : قال , ثنا یزید : قال , حدثنا بشر

" : وذكر لنا أن نبي هللا ص كان یقول } الرجیم 
 وذكر " فأصابت الطعنة الحجاب ولم ینفذ إلیھا شيء , جعل بینھما وبینھ حجاب ,  وأمھ

أن عیسى كان یمشي وذكر لنا . لنا 
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, حدثني المثنى  - 5424. اإلخالص ومما أعطاه هللا تعالى من الیقین  على البحر كما یمشي على البر
وإني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان { : عن الربیع , عن أبیھ , ثنا عبد هللا بن أبي جعفر : قال , ثني إسحاق : قال 

كل آدمي طعن الشیطان في جنبھ : "  إن نبي هللا ص قال: قال } الرجیم 
  . " وأعاذني : " وقال عیسى فیما یثني على ربھ : قال

  ).36:آل عمران  –الطبري (  " وأمي من الشیطان الرجیم فلم یكن لھ علینا سبیل

وخنس عجز الى عیسى وامھ متى اقترب و ،ویلوثھم بلمستھ ما الذي جعل الشیطان ینخس الجمیع
 ً ً محمد ال المثیر للدھشة ان  ؟متقھقرا ً وال مفسري القرآن  ا ً لتفرد المسیح  قد قدموا مبررا واحدا

  .وطھارتھ من مسّ الشیطان 
حتى من مجرد  انھ منزه. ر واألنبیاءوسیادة للمسیح فوق كل البش فالحدیث یعطي افضلیة وعظمة 

ً ! ال یصیبان من الخطایا كباقي بني آدم  بل كان وأمھ ! الشیطان مس ً بأن الیس ھذا دلیال عیسى قاطعا
   .علوي سماوي ھاصلبني آدم ، انما  ال یرجع أصلھ الى

 
 : الرازي من تفسیره الكبیر لنقرأ موقف عالمھم

 " الشیطان روى أبو ھریرة  من مس وعصم ولدھا عیسى علیھ السالمأنھ تعالى عصمھا : الوجھ األول
ً من مس الشیطان  ما من مولود یولد إال: " قال صأن النبي  والشیطان یمسھ حین یولد فیستھل صارخا

ِكَ { اقرؤا إن شئتم : ھریرة ثم قال أبو" إال مریم وابنھا  ھَا ب ُ یذ ِ ع ُ ّى أ ِن إ ِ َـا و یْط َّ َ ٱلش ن ِ َا م یَّتَھ ّ ُر ذ َ ِ و طعن  } ن
إنھ على : وإنما قلنا ،ردهإنھ خبر واحد على خالف الدلیل فوجب : الخبر وقال القاضي في ھذا

إنما یدعو إلى الشر من یعرف الخیر والشر والصبي لیس  أن الشیطان: خالف الدلیل لوجوه أحدھا
تمكن من ھذا النخس لفعل أكثر من ذلك من إھالك الصالحین وإفساد  أن الشیطان لو: كذلك والثاني

مریم وعیسى علیھما السالم دون سائر  لم خص بھذا االستثناء: والثالث أحوالھم
الصراخ  أن ذلك النخس لو وجد بقي أثره، ولو بقي أثره لدام: الرابع علیھم السالماألنبیاء 

وبأمثالھا ال یجوز  واعلم أن ھذه الوجوه محتملة،والبكاء، فلما لم یكن كذلك علمنا بطالنھ، 
  ).36:ال عمران  –الرازي  -التفسیر الكبیر -مفاتیح الغیب  تفسیر( " .دفع الخبر وهللا أعلم

 ! یحي البخاري ومسلملقد أزعجھم ھذا الحدیث لدرجة ان شكك البعض في صح
 ً عن كل االنبیاء في عصمتھ من ھذا  فالقاضي عیاض تعجب واشكل علیھ ان یكون عیسى مستثنیا

  !)  عجزوا عن حلھاومعضلة عالمة استفھام كبرى (  .النخس
  : اذ ختم بقولھ ! طریق مسدود : وكانت الخالصة التي وصل الیھا الرازي ھي 

  ".  وبأمثالھا ال یجوز دفع الخبر وهللا أعلم واعلم أن ھذه الوجوه محتملة، "
 بھ، فلماذا لم یستثنى ھو من ھذا النخس والطعن عتقدونكما ی " سید الخلق" فلو كان محمد ھو 

  :بل لم تكن لمحمد اي ھیبة على الشیطان، وھذا یتضح من القرآن لماذا عیسى وامھ ؟ ، الشیطاني
 "يملع يعمس نَّها هذْ بِالتَعفَاس غانِ نَزطالشَّي نغَنَّكَ منْزا يمادعاة ولو سألنا ). 200:األعراف(  " و

ُحیر السر في استثناء المسیح من مس الشیطان ونخسھ ؟ وما السر ما:  االسالم  في ان عیسى الم
  الیس هللا وحده من یعجز الشیطان عن نخسھ ؟ ال یصیب من الذنوب مثل بني آدم ؟ وحده

  ھل جوھره مختلف ؟  لكي یضاھي هللا بھذه العصمة ،البشر بقیة نعھل المسیح من نوعیة مختلفة ف
. عن باقي البشریة بھذه المیزاتفمحمد لم یفسر للمسلمین سرّ تفرد المسیح ! صمت مطبق :  جابتھما

ان المسیح من طبیعة هللا وجوھره ، فھو كلمتھ األزلي وروحھ  :انما االجابة عندنا وال شيء غیرھا 
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ياتي وليس له في  العالم هذَا رئيس  النَّ  : "ھو القائل ف !ھو ابنھ المبارك اینما كان وحلّ  ..القدوس 
 ءلذي لم ینخسھ الشیطان ویقترب منھا وحدهوألن المسیح  ).30:14یوحنا ( "  شَي ً ، فقد كان بریئا

 ً   !  ھفوة غلطة أو لم یقترف خطیة واحدة وال مجرد . كلھا ، في حیاتھمن اي ذنب او خطیئة وطاھرا

100 
ً على ھذه النقطة من حیث كون المسیح بدون  قد تعتقد لوھلة بأن المسیحیین والمسلمین متفقین تماما

ً . خطیة في اإلسالم  ) الوحید ( ھذا بحسب الظاھر، ألن الحقیقة ھي بأن المسیح ھو ! ولكن مھال
  .الطاھر من الذنوب ال یشاركھ ھذه المیزة أي نبي ورسول

 
. وجسده  ھفي نفس. )19 :مریم" ( غالماً زكياًقال إنما أنا رسول ربِكِ ألهب لك  " :قال القرآن  

ً طاھر. ولم یمسھ الشیطان حین ولد فقد ولد من عذراء بتول ً ال یعرف الذنب وعاش كل حیاتھ بریئا ا
 ً ً " لنلقي نظرة سریعة على ما كتبھ المفسرون عن معنى  فمن ھو ھذا ؟. واالثم اطالقا ً زكیا   ":غالما

 " البیضاوي ("  طاھراً بریئاً من الذنوب ( 
  "..  ً ً صالحا  ). البغوي – تفسیر معالم التنزیل ( ."طاھراً من الذنوبولدا
  "  ً یّا ِ ك ً زَ ما ٰ َـ ل ُ ً على الخیر والبركة اھراً من الذنوبطغ  ).النسفي (  ."أو نامیا
  " ً ً صالحا  )االمام الطبراني  –التفسیر الكبیر ( "  طاھراً من الذنوبولدا
  "تفسیر الطبري ( "  الطاھر من الذنوبھو :الغالم الزكي( 
 "أنھ ینمو على التزكیة ألنھ یقال :الثاني. أنھ الطاھر من الذنوب:األول: الزكي یفید أمور ثالثة

 ).الرازي ("  النزاھة والطھارة:الثالث .النامي زكي وفي الزرع یمن ال ذنب لھ زكيف
ً ولقد ترجم عبدهللا یوسف علي النص القرآني  ً " مترجما ً زكیا   !المقدس  باإلبن" غالما

He said: "Nay, I am only an apostle from thy Lord, (to announce) to thee 

the gift of a holy son. 
 

ً أین ما كنت" : أینما كان" المبارك"مولده وھو منذ  اذ ولد من ام بتول ). 31 :مریم" (وجعلني مباركا
ً لم یمد عینیھ الى امرأة و ل اولم یق! ولم یكتم في نفسھ ما هللا مبدیھ ،  ) 1(  متزوجةعاش بتوالً طاھرا

   ).52:االحزاب  " (ولو اعجبكَ حسنُهن " لھ 
، في كل مكان كان بركة ، یعني "  این ما كنت"  ،"  المبارك" في كل لحظة من حیاتھ كان المسیح 

او  الغفرانفال یوجد نص قرآني واحد یثبت بأن المسیح قد طلب . دون خطیة وال تقصیر وال ھفوة
مثل غیره الذي كانت لھ . عتاب لھ على فعل ، او تحذیر لموقف ، او دعوة لالستغفار من الذنوب 

   :الذي فھو مؤید بالروح القدس   .فال شائبة علیھ كل حیاتھ). 2و1:الفتح( نوب تقدمت وتأخرت ذ
  "  " ) 253البقرة –الرازي( 
  و "  " ) الجاللین(   

__________________________  
   عن عالقة محمد بالنساء اقرأ كتاب الدكتورة المسلمة بنت الشاطيء في كتابھا الشھیر والذائع الصیت ) 1 (
 ! طبعة 15والذي طبع منھ ما یقرب من  " نساء النبي "
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ً دون زیارة ألیام واسابیع  بینما المالك جبریل كان. .الروح القدس ال یفارق المسیح  ! یترك محمدا
  .)64:مریم ( " وما نَتَنَزل ا بِامرِ ربِكَ" :  جبریل اجابھ ،یكثر الزیارةطالبھ محمد ل ولما

 
ولو اعترض شیخ مسلم بأن ھناك انبیاء في القرآن لم یذكر عنھم طلبھم لالستغفار كالیاس ویحیى 

یطعن كل بني آدم  .."  :فنذكره بكالم محمد الذي عرضناه اعاله من صحیح البخاري .. وغیره 
؟ " بني آدم "  كلواسألھ ما معنى " !  الشیطان في جنبیھ بإصبعھ حین یولد غیر عیسى ابن مریم

ً ؟ وھل  عیسى ابن " ؟ نعم بدلیل ان ھناك استثناء واحد وھو  كلتعني  كلأال یشمل االنبیاء ایضا
  " !مریم 

فھو المثال  ).59:الزخرف(  "لبني اسرائيل مثً وجعلْنَاه " بل " . یة على العالمین اآل"  المسیح ھو
النِّي " بكل شيء باقوالھ وتصرفاتھ وتواضعھ حتى قال لحوارییھ بعد ان غسل أرجلھم . االسمى 

 تُكُمطَيعا االثتَّى ،ما حضيا نْتُمونَ انَعتَص نَا بِكُما تنَعا ص15:13یوحنا( " كَم.(  

Sin FREE 
ُ " اقربھا للصحة ھو انھ  وكانتفسیرات متعددة ، " المسیح "  فسروا اسم ھل تذكرون كیف سح م

كل   Deleteمنھ وكأن جسده البشري ھو جھاز كومبیوتر قد مسح هللا  .." من األوزار واالثام
   !ملفات الخطیئة 

 " ..  
 ) 171النساء  –الثعلبي  -تفسیر الكشف والبیان(.  

وھو مثل . ألنھ المسیح المنفرد بقدسیتھ وطھارتھ وبركتھ على العالمین ، فھو ابن المبارك القدوس 
  .ابیھ وعلى صورتھ 

ثانیة لتجیبني على  30مرة اخرى ساتعبك اخي المسلم وادعوك لنفض ما نشأت علیھ من دین لمدة 
یقع في  فھل یمكن ان ابن هللا. وتجسد  بأن المسیح ھو ابن هللا ، وقد اتى عالمنا فلتعتبر: ھذا السؤال 

ً لن تجیب سوى بالنفي  الخطیئة وھو . السماوي  ابیھهللا یخطئ الى  ان فمن غیر المعقول! ؟ قطعا
  ).29:8یوحنا " (  يرضيه  النِّي في كُلِ حين افْعل ما: " القائل 

 
 ": وقد خلع علیھم القرآن لقب . أطھار مثلھوحتى تالمیذه كانوا . ر المبارك فالمسیح ھو الزكي الطاھ

لنقرأ ما معنى . فحور وحوار وخوارا اي أبیض. من بیاضھم ونقاء سریرتھم  "الحواریون 
 :باقالم مفسري القرآن  الحواریون

  " 

 " ) 52:آل عمران  –الجاللین.( 

  " لخلوص نیتھم ونقاء سریرتھمسمي بھ أصحاب عیسى علیھ الصالة والسالم".  
 )البیضاوي ( 

  " وقیل 
 " ) الرازي. ( 
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ن من یؤمنون بالمسیح في االنجیل انھم یلبسون وھذا یوافق ما قیل ع.. فھم االنقیاء الطاھرین البیض  
  .)9:7رؤیا  (االبیض الثوب 

 .محمد ل تبعیتھموقول الحواریون انھم مسلمون یعني انھم اسلموا حیاتھم  وخضعوا لھ وال یعني 
  یبذل دمھ في سبیل ایمانھ فمن یجرؤ على تكذیبھ ؟ والمرء الذي. قدموا حیاتھم شھداء لسیدھم  وقد

 
وجاعل الذِين اتَّبعوكَ "  الذین كفروا الى یوم القیامة فاتباع المسیح طبقة علیا من البشر فھم فوق

 قوى فلوا اكَفَر  ذِينالةاميالْق مو55:ل عمران آ(  "  ي(.  

  "}ٱٱٱ{
 

 ".)مكي بن أبي طالب  -تفسیر الھدایھ إلى بلوغ النھایھ(  
 }{ 


 ".)ابن عطیة -تفسیر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .(  

وخاصة الذین ( مسیح واتباع رسلھ وبما ان یوم القیامة لم یأتي بعد ، فھذا یعني ان المسیحیین اتباع ال
وإال لو كانوا قد انقرضوا فھذا . ما زالوا موجودین على األرض) كتبوا وحي االنجیل والرسائل 

  !سیطعن بمصداقیة وعد هللا في القرآن 

 
ذَلكَ بِانَّ منْهم  للَّذِين امنُوا الَّذِين قالُوا انَّا نَصارىاقربهم مودةً ولتَجِدَنَّ "  وھم االكثر مودة
  :قال المفسر الشھیر ). 82:المائدة ( "   وانَّهمَ  يستَكْبِرونَقسِيسين ورهبانًا 

  "
 "   )البیضاوي(  

وقَفَّينَا بِعيسى ابن مريم واتَينَاه انْجِيل "  .فة ورحمة على غرار سیدھم وفادیھم أوقلوبھم قلوب ر 
وھذا تصدیق مباشر لقول الرسول ). 27:الحدید ( "  وجعلْنَا في قلُوبِ الَّذِين اتَّبعوه رافةً ورحمةً

). 5:5رومیة " (  بِالروح القُدُس المعطى لنَا في قلُوبِنَا انْسكَبت محبةَ اله قَدِ النَّ  : "بولس 
فمسیحیو الحبشة ھم من رحبوا بالمسلمین االوائل الذین ھربوا من مكة ، واعتنوا بھم وسددوا 

رشوة منھم لتسلیم ینة وال، بل ورفضوا الھدایا الثم قریشحاجاتھم ، ودافعوا عنھم ولم یسلموھم ألھل 
وما زال ھذا . سكب فیھم روحھ القدسفھم اتباع المسیح الكریم المعطاء االمین المن. المسلمین الیھم

نھم بكل انواع الرعایة ن ویحیطویالغربیة وكیف یأوون فیھا المسلم یحدث الى یومنا في البالد
َ ايها الذِين امنُوا : " فمحمد بادلھم المحبة بالبغضة ! لكن اتق شر من أحسنت الیھ  .والمواطنة

). 51:المائدة" ( بعضهم اولياء بعض ومن يتَولهم منْكُم فَانَّه منْهم والنَّصارى اولياءاليهود  تَتَّخذُوا
ً لجأ ف    ) 1(  الى نصارى الحبشة ، وبعد ان قوي بأسھ انقلب علیھمحین كان ضعیفا

________________________________  
  !لتكتشف كیف قوبلت المودة والرحمة بالبغضة ) ھل تسامح االسالم مع المسیحیة : ( تابي راجع ك)  1( 
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  ). 32:مریم " ( ولم يجعلْني جبارا شَقيا : " طفل في المھد  وقال المسیح وھ

فھو . الشعوب بحد السیف واراقة الدماء فلم یسند تعالیمھ بالجبروت والقسوة ، ولم یأت لیتسید على 
بل كان اذا واجھ احتیاجاتھم أنزل  ). 36:18یوحنا " (  ليست من هذَا العالم مملَكَتي: " القائل 

ً انما ملك سماوي على القلوب بالمحبة والرحمة ! علیھم مائدة من السماء  ً متسلطا فلیس جبارا
 .لقد غزا القلوب بمحبتھ وسالمھ وتعالیمھ. والسالم

 
  " ! یبعثوا بالسیف " اصحابھ لم علماء القرآن یقرون بأن المسیح ورسلھ و

 .. " .
 ".. 

  )14:تفسیر سورة الصف  –القرطبي (  

ً ، ولم یُجعل  ولم یُجند من تابعیھ وتالمیذه ! كغیره "  رمحھرزقھ تحت ظل " فالمسیح لم یقاتل أحدا
ً بالسیوف والخناجر والرماح ، لیطلقھم على القبائل والقوافل مستحالً اموالھم  ً مسلحا وصحابتھ جیشا

ً نسائھم كسبایا وجواري بل نشروا المسیحیة في ! واصحابھ من بعده لم یقاتلوا . غنیمة لھ ومستبیحا
  .زات ببشارة المحبةالمسكونة بقوة االیمان والمعج

لنقرأ ما ورد في ھذا التفسیر وكیف أید هللا المسیحیة بدعوة الحواریین وبولس، وكیف استشھد منھم 
  :الكثیر ، لنقرأ ھذا المرجع الھام 

  "
}{

 
 ،

". )ابن عاشور  -تفسیر التحریر والتنویر- 
  ).14:الصف 

اذ منذ حداثتي  .من ھذه االقتباسات ال یسعني اال ابداء اعجابي بالكاتب واألدیب المسلم عباس العقاد
ً في عقلي ھ التالیةعباراتوقد تركت )  حیاة المسیح( قرأت كتابھ الشھیر  ً اثریا   :ر الصورة انظ .نقشا

  



37 
 

ً المسیح ف ً وال تالمیذه واتباعھ ، انما جعلھم هللا فوق الذین كفروا لم یكن جبارا لیس الى وقت ( شقیا
فوق من ولم تسمع الدنیا عن تلمیذ للمسیح قد لعن تلمیذ آخر  !انما الى یوم القیامة ) ظھور االسالم 

المنابر، أو حواري قد أمعن سیفھ بدماء آخر في حروب طاحنة ضروس كحروب كربالء ونھروان 
    ) 1 (الخ وصفین 

  
 

ً من الذنب  .طوال حیاتھ ، والى یوم القیامة  المسیح المبارك ، كان خالیا
ترب من لیزر یحرق اي شائبة تق لم ینخسھ الشیطان ولم یمسھ ولم یقترب منھ ، وكأن حولھ شعاعف

سیستمر الى یوم القیامة ، ولیس كما زعم بعض شیوخ المسلمین بأن عیسى الحفظ والنقاء ھذا و. الیھ
 !! في مجیئھ الثاني سیخطئ"  ربما"  حین یعود ثانیة

ذر اذ اغلق علیھم محمد ھذه االحتمالیة الواھنة بالحدیث المعروف بحدیث الشفاعة ، والذي فیھ یعت 
ولن نسرد ھذا الحدیث لطولھ ، اذ سنكتفي بھذه الفقرة  !كل نبي عن الشفاعة بسبب خطیئتھ إال عیسى 

  :من صحیحي البخاري ومسلم 
  .. " 

   : 

  - 

".  ) نوح إنھ كان عبدا شكورا ذریة من حملنا مع باب  –تفسیر القرآن كتاب  –صحیح البخاري( 
 

 "   "..  
  )287حدیث  -أدنى أھل الجنة منزلة فیھا -اإلیمان  -صحیح مسلم (         

  
وال . "  ولم یذكر لھ ذنباً "  ،فھو الوحید الذي لم یذنب  ، وھذا الحدیث اعطى العصمة للمسیح وحده

ً  هللا غفر لھ ً النھم. ال ذنب متقدم وال متأخر، شیئا  وقد سلخت العصمة والشفاعة عن االنبیاء جمیعا
 ى غرار ما یحدث فيطة علاسوكأنھا و. حق الشفاعة فیھ ) 2(  محمدربح  ،ومع كل ھذا .  اذنبوا

الخلو من  االساسیة ھي الشفیع مؤھالت بینما المفترض ان ! الدول العربیة المؤسسات الرسمیة في
أبخس قد لكن مؤلف الحدیث  .كان ھو عیسى .. " لم یذكر لھ ذنباً   " :الذنب ، والوحید الذي قیل فیھ 

 ً   . حق المسیح جورا
   .لآلخر سواهالشفاعة ، اذ لم یعطھا في أمر  قد أنصف المسیحن آعلى العموم القر

____________________________________  
ً وغزوات بلغت  ) 1(  غزوة ، قتل وجرح وأسر وأرعب وغنم سبایا ورمل نساء ویتم  27محمد خاض حروبا

  .وخلفاؤه واصحابھ من بعده واصلوا الحروب والقتل وأمعنوا السیوف برقاب بعضھم البعض. أطفال
. یل على افضلیتھللتدل". ولد آدم یوم القیامة أنا سید : " بعض اخوتنا المسلمین یستشھدون بقول محمد  ) 2 (

ً كتأیید لھذا النعت الم ً واحدا   : كما ان ھناك حدیث لمحمد یقول فیھ . فاخر تونذكرھم بأن القرآن لم یزبر حرفا
ً كل أھل الجنة في االسالم ھم شباب على سن واحدة " .  شباب أھل الجنة سیداالحسن والحسین "  . وطبعا

اذن كون محمد سید ولد . ال : ان قالوا ! فھل یُفھم من ھذا بأن الحسن والحسین ھم أفضل من جمیع االنبیاء ؟
  .التفما بالھم ان یكون افضل من المسیح وھذا من رابع المستحی. آدم ال یعني أفضلیتھ على االنبیاء 
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 :یقول القرآن . فھو المستحق بالشفاعة للبشر.. ة ألن المسیح ابن هللا القدوس الذي ال یعرف الخطیئ
َا " ُ ی ِكَة ئ َ ال َ م ْ ِ ال َت ْ قَال ذ ِ یحُ  إ ِ س َ م ْ ھُ ال ُ م ْھُ اسْ ن ِ ةٍ م َ ِم ل كَ ِ ِ ب ك ِّرُ َش َ یُب َّ َّ هللا ِن ُ إ َم ی ْ ر َ یسَىم ِ َ  ع َم ی ْ ر َ ُ م َا ابْن ی ْ ن ُّ ًا فِي الد یھ ِ ج َ  و

ةِ  َ ر ِ خ ْ اآل َ نَ  و ِ م َ  ).45ل عمران آ" ( المقربین و
وفي وقت االنتخابات نلحظ وجوه .. صاحب الوجھ الكبیر الرفیع ". ذو الوجھ " الوجیھ اي 

وجیھ القوم ھو . یراھا بسھولة سائرالمرشحین على ملصقات ضخمة في الشوارع ، وكل شخص 
ً ، المرفوع الوجھ والرأس    والقرآن قد اعترف بأن. صاحب الوجاھة فیھم اي الظاھر فیھم أوال

وجھ   فالمسیح ھو .في الدنیا واآلخرة ھو المسیح، الرئیس"  الوجھ" الوحید صاحب " المرشح "  
 .االخرة الدنیا ووجھ

ن لم ینسب ألحد ھذا الوصف والمكانة اال آوالقر  .الدیان ، والشفیعرة ھو الوجیھ ، المسیح في اآلخف
  ! الشفیع لنقرأ شبھ اجماعھم على انھ. لعیسى وحده دون غیره

  " .. " " ) تفسیر الجاللین ( 
 "   

 " )  ابن جزي الغرناطي -تفسیر التسھیل لعلوم التنزیل ( 

  "  .."..  ) ابن كثیر ( 
 "  }  ٱ{

 ." )  تفسیر انوار التنزیل واسرار
 ) البیضاوي -التأویل

 "    

 ") ابن عطیة -تفسیر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز( 

 "  } ٱ {   .." )النسفي ( 
 "    "  

 ) ابو السعود -إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم تفسیر (
 "    " 

 ) االلوسي -تفسیر روح المعاني (
  

   ! 

، ووجاھة عنده ، ودالل " ینمن المقرب" فالمسیح الوجیھ في األخرة لھ دنو من هللا ، وتقرب الیھ 
  :  الطبري ل إمام المفسریناق.  علیھ
  " " ) الطبري– 

  ).45:أل عمران 
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 ؟  ھل وجد نبي تمتع بتلك الصفة البالغة العظمة ؟بحق هللا" ابن " ھو كل ھذا اال یدل على ان المسیح 
یكون سوى  عساه ، فمناال عیسى عند هللاقریب الو الدنیا واآلخرة وجیھن عن احد انھ آلم یخبر القر

ً في بحثك قارئي الكریم ؟ابنھ   .سؤال البد ان تجیب علیھ لو كنت مخلصا
  

 
  "  انْ يبعثَكَ ربكَ مقَاما محمودا عسى"  : ، فیقول عنھفي االخرة فھو غیر یقینيامام مقام محمد 

  : وقد ترجمھا المترجم بكدل صحیحة  ). 79:االسراء ( 
Pickthall   : It may be that thy Lord will raise thee to a praised estate. 

االشھر للقرآن وھي ترجمة عبدهللا یوسف علي فقد حرف اما الترجمة . بمعنى غیر یقیني وال تأكیدي 
  :المعنى وحولھ الى معنى یقیني ھكذا 

Yusuf Ali: soon will thy Lord raise thee to a Station of Praise and Glory 
  

شفاعة محمد قد اخترعھا بعض  فمقولة .سیشفع ال یدل على ان محمد المحمود المقامعلى العموم ان 
  ! كذبة جحا التي أطلقھا ثم صدَّقھا بنفسھیضاھون بذلك المسلمین وصدقوھا 

 :   
لماذا ). 80:التوبة " ( .. تَستَغفر لَهم سبعين مرةً فلَن يغفر اله لَهم  استَغفر لَهم اوَ  تَستَغفر لَهم انْ  "

). 188: األعراف" ( ضرا ال املكُ لنَفسي نَفعا والقُل " :استغفاره ال قیمة لھ كعدمھ ؟ السببأعتبر 
وما ادرِي ما يفعل بِي قُل ما كُنْت بِدْعا من الرسل " ! وال یدري مصیر أحد وال مصیره الشخصي 

بِكُم َ9:األحقاف ( "  و.(  

  
 "قح نفَمذَابِ اعةُ المكَل هلَيذُ  عتُنق نْتافي النَّارِ اف نوقولھ ). 19:الزمر " (م:  
 "ءرِ شَيمْا نلَكَ م سونَ لَيمالظ منَّهفَا مهذِّبعي وا هِملَيع تُوبي و128:آل عمران " (  ا(  
 "ءشَي نم ابِهِمسح نكَ ملَيا عم ءشَي نم هِملَيابِكَ عسح نا مم52:األنعام " (  و.( 

اعرض ھذه القضیة وما قرأتھ للتو من القرآن والكتب االسالمیة على مائة شخص  ، صدیقي المسلم
ً للبشریة المسیح أم محمد ؟ وقم یمن مختلف األدیان والخلف ات واسألھم من المستحق ان یكون شفیعا

  !باحصائیة لتكتشف وتفرز من ھو العاقل فیھم ومن المحتاج لكشف طبي عاجل لقواه العقلیة 
ً سیكون المتھ خصم لن یشفع بل على العكس محمد ً ولیس شفیع للذین عارضوا احكامھ ا  .ا

 ً  "تَخْتَصمونَ عنْدَ ربِكُم  انَّكُم يوم القيامة  ثم   انَّكَ ميِت وانَّهم ميِتُونَ": یخاطبھ القرآن قائال
 .والحیاة  ،اما المسیح فھو الحي "میتون م انك میت وانھ: " وصفھ لمحمد  والحظ).  30:الزمر (

ً یمتاز بھذا اللقب  ً یقسمون ". المسیح الحي " لھذا كان المسیح دوما حتى اخواننا المسلمون احیانا
  " !وبحق المسیح الحي : " ویحلفون بھذه الحقیقة قائلین 
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كَفَروا وجاعل الذِين اتَّبعوكَ  انِّي متَوفِيكَ ورافعكَ الَياذْ قَال اله يا عيسى "   ذِينال نكَ مِرهطمو
ةاميقال موى يلوا اكَفَر  ذِينال ق55 :آل عمران" (  فَو(  

  " لبهلَيا هال هعفا ريمكا حزِيزع هكَانَ ال158:النساء ( "  و(  
  " :متوفیك " عن آخرة المسیح وتفسیر كلمة  ابن عباس یقول الصحابي الكبیر وترجمان القرآن

ً " ثم  فالمسیح في نھایة خدمتھ مات" .  أي ممیتك "  ً  وارتفع الى السماء" بُعث حیا ً خلفھ قبرا تاركا
ً في اورشلیم ً معجزة. فارغا   . امتاز بھا على العالمین والمرسلین اجمعین  كبرى ارتفاعھ حیا

 
ً بحرس  ، بل ارتفع او بمركبة ناریة spaceship لم یرتفع بصحن طائر الى هللا وعرشھ مصحوبا

 :وكأنھم یحتفون بعودتھ الى بیتھ ، نقرأ  المالئكيالشرف 
  "}ٱ{ ". 

  ).48:ال عمران  –الزمخشري ( 

  " حافِّين من حولِ العرش" ھم المالئكة ؟ ى من الوجود في حضرة هللا وعندهمكان أعل منھل 
ّ " اما المسیح فھو مع هللا  . )75:الزمر (     :وترجمھا بكدل لالنجلیزیة !" إلیھ رفعھ"  ،"  رافعك إلي

Pickthall: But Allah took him up unto Himself. Allah was ever Mighty, 
Wise. (S. 4:158)  

 اما المسیح فلیس الى ). 57-56:مریم (  "ورفَعنَاه مكَانًا عليا  ) "أخنوخ ( قیل عن النبي ادریس 
ً في السماء الثالثة بل !! انما الى هللا " مكان "  ولم تالشیھ اشعة . من هللا "  مقرب" فلیس مجرد حیا

  . لیس ثمة نبي من یسامیھ او یدانیھ في ھذا المنحى البالغ الروعة .قداسة هللا ألنھ قدوس بال خطیة
وعاد "   وروح منھ كلمتھ القاھا الى مریم" لقد نزل من السماء . من حیث جاء"  ابن هللا " لقد عاد 

ً فعادوا الیھ ، . ان روح هللا یعود الى هللا ، اما التراب فالى التراب .الى السماء  كل االنبیاء بدأوا ترابا
كُم تَعودونَ" دَاا بلى عھم فالمسیح اعلى من السموات ، بینما كل االنبیاء  ). 29: االعراف " (كَم

فقد دخل " ابن هللا " یوم یُبعثون ، إال المسیح  كلھم في قبورھم ینتظرون. مستوى البشر على االرض
ً وھو أعلى منھم.  معجزةبعجزة  وخرج العالم بم ھم . فھو سید البشر وسید األنبیاء ألنھ فوقھم جمیعا

فلیس خالد مخلد سواه ، یقول  .على االرض وتحت االرض اما ھو ففي السموات على عرش أبیھ 
وما جعلْنَاهم  كَ اال رِجاال نُّوحي اليهِم فَاسالواْ اهل الذِّكْرِ ان كُنتُم ال تَعلَمونَوما ارسلْنَا قَبلَ: "القرآن 

 امعكُلُونَ الطاي  دًاسجدِينا كَانُوا خَالمفالقرآن ینفي الخلود عن جمیع ). 8-7: األنبیاء" ( و
، بینما المسیح وحده ھو الخالد ، ھل ادركت انھ ال یحسب "  خالدین وما كانوا" االنبیاء دون استثناء 

 !من زمرة االنبیاء انما فوقھم 
 !  لیصل الى الجنة ال یلزم للمسیح ان یسیر فوق الصراط الذي یعبر فوق جھنم مثل غیرهف 

كَانَ علَى ربِكَ حتْما دها اَّ وارِ وانْ منْكُم  : "كما وعدھم القرآن  ولن یدخل جھنم مثل باقي المسلمین
ً أعلى من الجمیع في عرش هللا مقرب الیھ).  71:مریم (  " مقْضيا   .انما قد تخطى السموات صائرا
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لماذا المسیح ھو الحي في :  المسلمین یبعثون بالرسائل الى كبار الشیوخ یتسائلون فیھا متحیرین
ً ورفعة ؟  السماء دوناً عن محمد ؟ أولیس محمد ھو اشرف المرسلین ، فلماذا المسیح أعلى منھ مقاما

ً باسداس ً سوى بعبارات انشائیة ومقدمات مملة وتبریرات  ،فضرب المشایخ اخماسا وماحاروا جوابا
  :  الصادرة من لجنة االفتاء في السعودیة الفتوىلنقرأ   .جوفاء

أفضل األنبیاء فلم لم یرفع إلى السماء بدال من عیسى ؟  بما أن محمدا صلى هللا علیھ وسلم: السؤال 
   ولماذا اختص هللا عیسى بالرفع دون سائر األنبیاء ؟

إن هللا تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما ، وأحاط بكل شيء قوة وقھرا ، سبحانھ لھ الحكمة البالغة  .الحمد   : الجواب 
، ورفع بعضھم فوق بعض ناس أنبیاء ورسال مبشرین ومنذرین، واإلرادة النافذة ، والقدرة الشاملة ، اصطفى من شاء من ال

ً علیھما الصالة درجات ، وخص كال منھم بما شاء من المزایا ، فضال منھ ورحمة  ، فخص بالخلة خلیلھ إبراھیم ومحمدا
ً منھ  والسالم ، وخص كل نبي بما أراد من اآلیات والمعجزات التي تتناسب مع زمنھ ، وبھا تقوم الحجة على قومھ ، حكمة

ً ، ال معقب لحكمھ ، وھو العزیز الحكیم اللطیف الخبیر ، ولیس كل مزیة بمفردھا بموجبة لألفضلیة ،  فاختصاص وعدال
ٍ على مقتضى إرادة هللا وحكمتھ ، ولیس ذلك لكونھ أفضل من إخوانھ المرسلین ، كإبراھیم  عیسى برفعھ إلى السماء حیا جار

  .ومحمد وموسى ونوح علیھم الصالة والسالم ، فإنھم أعطوا من المزایا واآلیات ما یقتضي تفضیلھم علیھ 



 

ف ة وعمال ، وھذا ھو منھج األنبیاء والمرسلین ، وطریق الخلفاء الراشدین ، وسلولیجتھد فیما ھو من شؤون العباد عقید
  .انتھى " وبا التوفیق ، وصلى هللا على نبینا محمد، وآلھ وصحبھ وسلم  .وهللا أعلم . األمة المھدیین 

غدیان ، الشیخ عبد هللا بن الشیخ عبد العزیز بن عبد هللا بن باز ، الشیخ عبد الرزاق عفیفي ، الشیخ عبد هللا بن 
  ) .3/476" (فتاوى اللجنة الدائمة"  .قعود 

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

  :اعترفوا بعد ان القوا سالح الحجة والبرھان ، بالتالي 

1   
2  
3  
4  

  
لتفسیره في سورة عن ابن عباس جاء  .  سنة 33المسیح حین عودتھ الى السماء ھو  كان عمر
  :قال "  حتى إذا بلغ أشده"  :15األحقاف 

  "مجمع الزوائد للھیثمي  (" مبن مریم علیھ السال رفع علیھ عیسىوھو الذي  ثالثة وثالثون
7\106 (. 

  مستدرك الحاكم (".  ثالث وثالثین سنةبن مریم وھو ابن  رفع عیسى:" وقال سعید بن المسیب
 ).5173الذھبي حدیث رقم وسكت عنھ 

   ..!والعجیب ان ھذا ھو سن الذین سیدخلون الجنة ، اي بعمر المسیح 

  " مكحلین أبناء ثالثین : قال  صعن معاذ بن جبل أن النبي ً ً مردا یدخل أھل الجنة الجنة جردا
  ). 7928وصححھ األلباني في صحیح الجامع   2545رواه الترمذي " (ثالث وثالثین سنة  أو
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وما يستَوِي اْحياء وَ  : "یقول القرأن . مع غیره من األموات " الحي " فال یستوي المسیح 

اتومْن ام عمسي هنَّ الا  شَاءورِيي الْقُبن فم عمسبِم نتا امفالمسیح حي ).  22: فاطر " (و
، بینما المسیح قد نادى عجز عن اسماع صوتھ لمن في القبورتخاطب محمد بأنھ ییة واآل. وغیره میت
  ! بور وسمعوه واطاعوه فوھبھم الحیاةاصحاب الق

) صادقین والكاذبین ال(  ومشاھیر الدین والفلسفة كل االنبیاء والمرسلین.. كل البشر ولدوا لیموتوا  
  . ماتوا وھم في قبورھم الى یوم یبعثون 

  ! Shandongنج فوشیوس موجودة في شاندوعظام كون
ُ عظام بوذا التي    !  Nepal حرقت تقبع في النیبالأ

  ! Qadianقادیان  الذي تضمھمؤسس القادیانیة موجودة في قبره وعظام میرزا غالم احمد 
الدوالرات لیحجوا الى قبره  واتباعھ یصرفون مالیین) 144:ان آل عمر" (  " ومحمد 

  . المنورة المدینةالذي یحوي جثتھ في 
من  المسیح لم یكن للموت علیھ ، وآخرة الحكم وآخرة النبوة ، وحدهھو سلطان السالطین )1( فالموت 

. معجزة المعجزات بحد ذاتھا  وھذه ،دائمة ابدیة ألنھ حي فرسالتھ  !فقبره فارغ في أورشلیم. سلطان
  ان یساعد البشر ویشفع فیھم المیت أم الحي ؟من یستطیع 

 
ً مر على صومعة راھب في البادیة ، فأراد ان یقنعھ باالسالم ، فقال للراھب  : تقول حكایة ان اعرابیا

"  یعجبني نسكك ایھا الراھب وتواضعك وكرمك ، لھذا ما المانع ان تدخل في دیننا وتتبع نبینا ؟" 
". ان نبینا قد مات : " ؟ فتردد االعرابي لبرھة واجاب  "وأین ھو نبیكم ألتبعھ : " فأجابھ الرھب 

ً مسیحنا قد مات : " فأجاب الراھب  حاشا لسیدنا عیسى : " فغضب االعرابي وصاح " . ونحن ایضا
دني یا اذن كیف تری" :وھنا ابتسم الراھب قائالً بثقة " . ان یموت، فھو حي في السماء رفعھ هللا الیھ 

  " !صدیقي ان أترك مسیحي الحي، وأتبع نبیاً مات
، فمسیحھم حي بینما غیره قد مات وصار حجة المسیحیین من أمتن الحجج تبین إنمحاورة طریفة 

 ً  .رمیما
ً تترتب علیھ نتائج اخطر واآلن  سؤال یھمك النھ یتعلق .. دعني اسال یا اخي المسلم سؤاال خطیرا

ً لفترة ! نعم (  .وبدنیاك بآخرتك  ً ھو لو ان المسیح كان) : اترك ما تؤمن بھ لثواني وكن محایدا  حقا
بل سیعود الى أبیھ : ابن هللا ، فھل كان سیموت ویبقى في قبره ویذھب للتراب ؟ ألن تكون اجابتك 

ً و! السماوي  فھذا . السماء مادام عرش هللا وكرسیھ ھوفمادام ھو ابن هللا ، و. ال جواب غیره حتما
  سیعیده انما ، ابنھ على األرضفا لن یترك !  االبن سیعود الى موطنھ االصلي الى السماء بیتھ

ً ؟ بعثھملي ما الحاجة النبیاء آخرین یوبالتا .الى مجده"  الیھ"    بعد المسیح، ما دام المسیح حیا
  !فخاتمة المسیح ھي حسن الختام 

____________________________________  
ً  وفعالً )  11:11یوحنا  " ( نوم" الموت ھو  المسیح الحي اعتبر )  1 ( اما محمد . انتصر على الموت ضافرا

ً  لذا) 42:سورة الزمر" ! (موت " فقد قال عن النوم انھ    .  مازال میتا
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ً للمسلمین ،المسیح الى هللاقد شكل صعود ل ً عسیرا من حیث وجوده في . اشكالیة عویصة ومزنقا

 ً ً  السماء بشرا ال سیما لتلك الفترة المدیدة التي  ،جین والطعام للحیاةوالبشر یحتاج الى األوكس .سویا
ه ومن نُعمِر: " كمجرد جسد بشري، لصدم القرآن حین قال فلو كان قد صعد  .فاقت االلفي سنة

ي الْخَلْقف هلُونَ نُنَكِّسقعي ََففما العمل  .اي ان خلقتھ ستتغیر وتشیخ بتطاول عمره). 68:یس " ( ا
  مع ھذا الصدع الوسیع ؟

مدى ارتباكھم من ھذا المزنق ، اذ قام سائل مسلم بطرح سؤال على الشیخ الشھیر  ھذا مثال یكشف
اجابة دیدات انزلقت ف. المسیح في السماء وكیفیتھ، حول وجود  Ahmed Deedat  احمد دیدات

  !  ھزلالمتشحة بممتزجة بالتطاول و
   : قال"  بل رفعھ هللا الیھ) " .. 175:سورة النساء (اذ بعد ان قرأ النص القرآني 

  "



 . "..  

 “ .. now you want to know what did he do in heaven? 2000 years ! 
his beard must have been grone , its swepping heaven ! whos 
trimming it there?  leave that for the future when we go up there one 
day, then you ask Allah what did he do to his beard, what he was 
eating, when he was going to the touilt ! .. but in this moment this 
what Allah says “ ! (Monotheism And Trinity   -  104:27الدقیقة ) 

 
 حل االشكالعلى  عثروا قدیملك مسكة من علم في اسالمھ لفطن بأن علماء القرآن  دیدات ولو كان 

  ! أرضیة بشریة وسماویة الھیة اثنتین، طبیعتینب المسیح یزبتم عن طریق االعتراف
  :لنقرأ ما نطق بھ علماء القرآن عن المسیح ف

   .."

  " ) آل  –تفسیر البغوي
 )54: عمران

 "  " ) روح
 ) اآللوسي  –المعاني 

 " 

   ")ابن الجوزي  -المسیر  زاد( 
  

كأنھم یرددون صیغة ف  . : ـ ھ بووصف في المسیحعلماء االسالم  اقرارفي 
  !بالھوت وناسوت  یتمیز أنھ أي ،مسیحیة الھوتیة
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ً ب انھم لم یقصدوابافتراض حتى  المسیح  نأ منھم شدید الثمانة لكن بیدنا اعتراف.. الھوتھاعترافا
  ! رسول نبي أو اي نلھوھو ما لم یالوقت،  وانساني في ذاتملكي  .سمائیة وارضیة بطبیعتین یتمیز

   :وھو  ..وثنائیة طبیعتھ تجعل من الیسیر اجابة سؤال شھیر یطلقھ اصدقاءنا المسلمین 

 

  :القائل بأن المسیح ھو رسول هللا المسلمین كالم القرآن  اصدقائي احد القى عليّ 
 " يلائرسي انا بي ميرم نى ابيسع ذْ قَالاو هال ولسنِّي راكُميلجبتھ فأ ).6:الصف(  " ا:  

 من اخبركم یا مسلمین بأننا ال نؤمن ان المسیح قد اخذ صورة عبد وعاش في ھیئة انسان بشري كامل
الفكر المسیحي واالنجیلي عن المسیح كونھ الھ وافق وینسجم مع تكالم القرآن ی ؟ مرسالً من هللا أبیھ

ً  وانسان . المسیح بحسب ناسوتھ ھو رسول هللاف. في ذات الوقت طبیعتین في شخص واحد. معا
ً بأن اآلب قد ارسل االبن المسیح بنفسھو ً  یخبرنا مرارا   :  أخیرا
كما ترسل الشمس شعاعھا   ).37:21متى ( " يهابونَ ابني: قَائال الَيهِم ابنَه  ارسل  فاخيرا" 

ً " وكونھ   .ھو واحد في الجوھر مع االب والروح القدسف . ل عنھاالى االرض دون ان ینفص " نبیا
 ألن عقیدتنا تقول بأن االلھ قادر على التجسد والظھور دون اي یطرأ علیھ.  ال ینفي الھوتھفھذا 

وبذلك یحمل بالتالي اي   ، بصورة انسان وعبد تأنسوبما انھ قد تجسد فھو قد .  تغییر او حدث
 .  " ملكاً  " والمسیح كان،  " كاھناً  " والمسیح كان ، " نبیاً  " فالمسیح كان.  وظیفة یشغلھا االنسان

في  " تجسده" وكل ھذه الوظائف اتخذھا اثناء .  منھا شواھد عدیدة في الكتاب المقدس ظیفةو ولكل
   والروح القدس في الھوتھ الوقت ھو الواحد في الجوھر مع اقنومي االبوفي نفس .  صورة انسان

ً " وكونھ   . الھوت وناسوت: فالمسیح لھ طبیعتان  وال ینفي " ناسوتھ " فھذا عائد من جھة   " نبیا
 : مثال . الھوتھ

وترك  فقیرة في مالبس ر ملك البالد قد ارسل ابنھ االمیر لیستطلع احوال شعبھ  فتنكر االمی ان
ساعي  : فھو اذن.  " ساعي برید " : واتخذ وظیفة حكومیة وھي.. البروتكوالت الملكیة التي تحیط بھ

ھو ابنھ ( فھو رسول الملك وفي نفس الوقت .  ابن الملك"  األمیر" وفي نفس الوقت ھو  ! برید
  .   الوارث

وبمجرد استخدامي المقصود لكلمة  ؟ یطبق كل ما یفعلھ العبد المتواضعال ان  المسیح كیف یستنكفف
وھكذا . 172االستشھاد بسورة النساء آیة  وھو ھان یقول ، اردت سحبھ الى ما اردت" یستنكف  "

  :، واستشھد باآلیة  " لكنھ مجرد عبد"  :  صدیقي فقال !صار
" فتَنْكسي لَن  هدًا لبكُونَ عنْ يا يحسمجبتھأف ) .172النساء " ( ال :  

فالمسلم  !لقد خانك الدلیل یا عزیزي، فھذا النص القرآني ھو بمثابة السالح في یدي ولیس في یدك 
  .كمن یعطي خصمھ السالح لیضربھ بھیكون الذي یستشھد بھذا النص 

: وإال لماذا قال . فھو ال یدري ما انطوت علیھ ھذه اآلیة من داللة على سماویة المسیح ولیس بشریتھ 
ً  " ؟ ھل قال القرآن عن اي نبي انھ "  فال یستنك"  ً لم یقل" ال یستنكف ان یكون عبدا ألن  ؟ طبعا

لكونھ خذ صورة البشر ولباس اما المسیح فألنھ ھو كلمة هللا وروح هللا و. كل نبي ھو عبد  بالطبیعة
ً كمتجسد في صورة العبدالعبد   : یل المقدسوھذا وارد في االنج. ، نراه لم یستنكف ان یكون عبدا
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  "اضيا وعسي يحسمي الذِي فال كْرفهذَا ال يكُمف كُنفَلْي:  مل ،هال ةوري صذْ كَانَ فذِي اال
هل ادِالعكُونَ منْ يةً اخُلْس بسحي.  هبي شا فرائدٍ، صبةَ عورذًا صآخ ،هسخْلَى نَفا نَّهلك

جِدَ  .النَّاسذْ واانٍ ونْسكَا ةىيي الْهف توم تومتَّى الح اعطاو هنَفْس عضو ،
كُلِ اسم.الصليبِ  قا فَوماس اهطعاا، وضيا هال هفَّعكَ رذل9-5:2فیلبي (   "ل .(  

اعة مع قومھ المسلمین ، اال یدل ھذا ان یتوضأ ویصلي جم ال یستنكفان الملك العربي  :فلو قلت
  على اصلھ الملكي ولكن في موقف المتواضع ؟

ً لھم العطایا ، دون ان ال یستنكف ان الملك المسیحي  على غرار ان یزور المرضى والفقراء مقدما
  .ربھ ومخلصھ من قبلھ  بھ فھو ال یستنكف عن فعل أمر قام. تقفل الشوارع لمرور موكبھ

ً عن ابیھ الملك كسفیر لیؤدي مھمة  ً یجوز ان تقول ان ولي العھد ال یستنكف عن ان یسافر نائبا وایضا
  .خاصة 

ولن یستنكف . فھو عبد هللا من جھة اخالئھ لذاتھ وتجسده بصورة انسانذو طبیعتین، وھكذا المسیح 
ً یجول بین الناس ویخالطھم ویتحنن علیھم ویخدمھم ، بینما  ابن .. اصلھ ملكي سماوي ان یكون عبدا

  !هللا 

 
المسیح قد غیر الفكر النمطي المتوارث عن االلھ والذي كان یصوره كملك متعجرف قابع في برجھ 

  .، لیرضي نواقصھ واحتیاجھ للعبادةالعاجي یلقي اوامره ونواھیھ على عبیده في االسفل 
ض انك امام روایتین مختلفتین واحدة تحكي عن ، وافترقارئ دعك من االدیان دقیقة واحدةعزیزي ال

، یعات، وما یجوز أكلھ وشربھملك بعید عن شعبھ متقوقع في قصره یلقي األوامر ویصدر التشر
وروایة اخرى عن ملك ! ر محددین ، ومنع القاء السالم على بشولزوم األكل بالیمین ولیس الیسار

ً بینھم ویقاسمھم حیاتھم واعوازھم عیشمحب لم یستنكف عن ان یتواضع وینزل بین شعبھ وی ، معطیا
بل لم یستنكف من ان یضع نفسھ . لھم القدوة بنفسھ كأول من ینفذ ویطیع دستور المملكة وشریعتھا

ً عنھم سیحوز على تقدیرك ومحبتك  ھو الذيفي الروایتین  ینملكمن ال فبربك اي. لیموت فداءا
  .كر وضمیر سؤال یحتاج الى اجابة ممتزجة بف واعجابك ؟ 

********  
فھو . وھذا سر شخصیتھ المتفردة المسیحلن یفوت على قارئ القرآن ان یكتشف ثنائیة الطبیعة في 

فبحسب ظاھر القرآن ھو عبد ، وصریح القرآن انھ كلمة هللا الغیر . عبد وھو ابن في ذات الحال 
 .انھ المتمیز عن كل ما عداه  اص من انھ یتمیز بثنائیة الطبیعةفال من. مخلوق وروحھ
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  : الباب الثاني ملحق

 

فكیف یدعوننا . اننا معشر المسیحیین نتبع المسیح مخلصنا ، الطاھر المبارك والخالي من كل ذنب
  : اذ قیل عنھ  .المسلمین التباع محمد الذي كانت لھ ذنوب وخطایا 

  ).55: غافر(   " وسبِح بِحمدِ ربِكَ بِالعشيِ وا بكَارِ واستَغفر لذَنْبِكَ" 
  " هرِ الفتَغاسيماًوحكَانَ غَفُوراً ر  هنَّ ال106: النساء" ( ا.(  

كلمة  نجیبھ بأن! بة بیضاء تعني غلطة خفیفة ، أو كذ" ذنب " بأن كلمة : ولو اعترض مسلم 
). 29:سورة یوسف( قد استعملھا القرآن للحدیث عن محاولة زنى امراة العزیز مع یوسف " ذنب"

  ). 78:القصص" ( جرم " وھي تساوي كلمة 
الم نَشْرح لكَ صدْركَ ووضعنَا عنْكَ  ": أوزار تنقض ظھره لثقلھا  محمدكانت لعالوة على ھذا فقد 

   !وزر ینقض الظھر لیس بالخفیف  ). 3-1: الشرح" ( انْقَض ظَهركَوِزْركَ الَّذِي 
ولو قال الداعیة المسلم بأن ذنوب محمد یقصد بھا ذنوب أمتھ ، حینھا اطلب منھ ان یفتح القرآن 

 واستَغفر لذَنْبِكَ" : وفیھ أمر هللا لمحمد  19: على السورة التي تحمل اسم محمد ولیقرأ النص رقم 
 يننمولْملنَاتِ ومومال19: محمد" ( و.(  

  .اذن ھناك ذنوب لمحمد وذنوب ألمتھ، یحتاج الطرفان االستغفار عنھا 
كُنْت من قَبله " : من الغافلین  كما كان محمد ً ). 3یوسف " (  لَمن الْغافلينوانْ    ولم یكن مؤمنا

 " .. تَابكا التَدْرِي م ا كُنْتمَانُ  ويمْ52الشورى " (  ا .(  

  :كأھل الجاھلیة األولى یعبد االوثان األنكى ان محمد كان
" ا تَقَدَّمم هكَ الل رغْفيبِيناً لكَ فَتْحاً منَا لنَّا فَتَحاخَّرا تَامذَنْبِكَ و ن2و 1: الفتح" ( م.(  
 " الطبري (  "ثقل أیام الجاھلیة التي كنت فیھاذنوبك وحططنا عنك وغفرنا لك ما سلف من(  

 ).5-1: سورة المدثر" ( فَاهجر فَكَبِر  وثيابكَ فَطهِر والرجز  ياايها المدَّثِر  قُم فَانْذِر وربكَ  " 
  :والمفسر الكبیر یدعم كالمنا 

  ": : 
.: 

   "..  ) الطبري.( 
  

ً كانت لدیھ الخالي من الخطیةك المسیح الكامل فكیف نتر وذنوب  خطایا ، ونتنازل لنتبع شخصا
  وأوزار ؟ الیس من المنطقي ان نتبع المثال األسمى والشخص المثالي وھو المسیح ابن هللا وروحھ ؟
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  : الثالث الباب

 
 

 

ظھر وھذه وغیرھا أمثال متداولة ت !.. من شابھ أباه فما ظلم: ویقال !  االبن سر أبیھ: یقال أن 
األلوھیة   وافعال كانت لھ صفات المسیحلذلك نجد بأن . مشابھة االبن ألبیھ في صفاتھ وحتى أطباعھ

  : یة ، وھذه قائمة بأعمال المسیح االلھفالمسیح یشبھ ابیھ هللا   .فاالبن یشابھ أباه

 
 

 
 

 
 
 

ً امامھ افعال المسیح   لصفحات التالیة ،شیقة  ل في جولة بدأ بأخذ القارئسأ وصفاتھ مستعرضا
  ..ونبدأ بالنقطة األولى  .التي تضاھي أفعال وصفات أبیھ السماوي المجید و، المجیدة 

 
  ).111:المائدة " (  الى الحوارِيِين واذْ اوحيت" : یقول القرآن 

فھل سمع شخص بوحى نزل على صحابة احد االنبیاء ؟  ما عدا المسیح الذي تمیز تالمیذه وحوارییھ 
فلو حاولوا  .قد استخدمت في القرآن مع األنبیاء" أوحیت " فذات كلمة . "موحى الیھم من هللا " بأنھم 

فما )  68:النحل  (الى النحل  أوحى بحجة قول القرآن انھ" اإللھام " بمعنى " أوحیت " تمییع كلمة 
اسھل ان یطبقوا ذات المفھوم على وحي محمد فھل كان مجرد إلھام ، ام سیرفضوا تفسیرھم ؟ ثم ان 

وھل یلھم هللا مجرد . الحواریون قد أجابوا ربھم حین أوحى الیھم فھناك حوار متبادل بكالم مسموع
انبیاء ارسلھم  وحي وتنزیل یجعلھم بمثابةخواطر لجماعة كاملة من الرجال وكأنھم نحل ؟ أم انھ 

  :لنقرأ بأنھم أنبیاء باعتراف ابن عباس  .المسیح
  "
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}

{ "..
  ).15یس  -السیوطي -تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور(

  من األنبیاء الثالثة الذین أرسلھم المسیح كما جاء في ھو نبي) شمعون ( سول سمعان بطرس فالر
 وحكَماء انْبِياء الَيكُم  ارسل ها انَالذلكَ : " وكما قال المسیح في االنجیل  ).16- 14:سورة یس(  

الى العالم أجمع كانت ھي  ورسالة أنبیاء المسیح ).34:23متى (  "..  هم تَقْتُلُونَ وتَصلبونَوكَتَبةً، فَمنْ
  ؟مثل أبیھ وحى الیھم وینبیاء األ یرسل، اذن ابن هللاال یكون المسیح أ ).14:یس " (  البالغ المبین" 

 
اثنَين  اذْ ارسلْنَا الَيهِم. واضرِب لهم مثًَ اصحاب القَرية اذْ جاءها المرسلُونَ :" یقول القرآن 

  ).14و13:سورة یس " (  انَّا الَيكُم مرسلُونَ فَكَذَّبوهما فَعززْنَا بِثَالثٍ فَقَالوا 
  :لنقرأ كتب التفاسیر المعتمدة  !؟وكانوا رسل من ..  من ھم اولئك الرسل .. الن وا

  ".. 
 " )الجاللین(  

ً كون القریة ھي انطاكیة والرسل ھم رسل المسیح.. ومن تفسیر الزمخشري    ! نقرأ ایضا
 .." }ٱ{ إلى أھلھا " 

  ) الزمخشري -تفسیر الكشاف(
  " !!بولس " وبینھم "  رسل هللا" والذین ھم بدورھم .. الرسل ھم رسل عیسى 

   .. "أي } إذ جاءھا المرسلون {  وھذه القریة أنطاكیة في قول المفسرین
}{}{

}{


. "..) تفسیر مجمع البیان في
  )الطبرسي  –تفسیر القرآن 

بینما القاصي والداني یعلم بأن ھؤالء الرسل . وھم شمعون ویوحنا وبولس" مرسلین بعث ال" فا 
ذات في و".  اذ ارسلنا.. " هللا ھو من ارسلھم  النص القرآني یقول بان ف .الكرام ھم رسل المسیح 

ً اعترف علماء القرآن بھذا على مضض دون اعطاء !  ویعملون بأمره رسل عیسى الوقت ھم وطبعا
  . اي تبریر سوى ان عیسى بعثھم بأمر هللا 

 "   ٱ  ٱ  
:  ٱ

  ".. ) البیضاوي -تفسیر .( 

 "    
    ٱ
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:  ٱ 
 .." .) ابو السعود -العقل السلیم تفسیر إرشاد ( 

فالرسل ھم رسل عیسى ، ومع ذلك نسبھم هللا لنفسھ . وھذا ال ینفي ان افعال عیسى ھي افعال هللا 
 .فأوامر االبن من أوامر األب  .بینما المرسل ھو إبنھ عیسى  !" أرسلنا الیھم" وبأنھ ھو ارسلھم 

أرسلھم بأمر هللا ؟ لماذا المسیح بالذات كان ) رسل هللا ( لماذا لم یصف القرآن صحابة محمد بأنھم 
  یرسل االنبیاء ؟

 
 "  ،

  نحن نشفي
ٱ المرضى

 ، ًَیَا كثیرا ف وشَ
. نحن رسوال عیسى: من المرضى

 : نبرىء األكمھ واألبرص ونبرىء المریض..". 
  ).15:یس –القرطبي ( 

  :یقول االنجیل المقدس عن معجزات رسل المسیح المبارك 
  " اتآي لسدِي الريلَى اع ترجو  بائجعبِ وي الشَّعةٌ فير12:5اعمال (  " كَث.(  

 
النصوص القرآنیة و .، فمن الطبیعي ان یكون ابن هللا مرسلٌ للعالمین" رب العالمین " مادام هللا ھو 

) المسیح (  وابنَها) مریم (  وجعلْنَاها "  :بأنھ جاء للعالم أجمع في غایة الشفافیة لتقول عن المسیح 

  :التفسیر لنكشف الحقیقة  لنقرأ ).91 :األنبیاء" (  للْعالَمينآيةً 
  ..""وجعلناھا وابنھا آیة للعالمین "  ) " تفسیر الجاللین ( 
  " قال " للعالمین " عن ابن عباس في قولھ ) "تفسیر ابن كثیر.(  
  " " أي عالمة " آیة  ) " تفسیر القرطبي.(  

، كیف تكون بشارتھ قومیة " اعجوبة للخلق " و " االنس والجن " ھو آیة للعالمین من  فالمسیح الذي
للخلق واالنس اجمعین ، لو لم یكن " آیة "  فقط  ولشعب اسرائیل وحسب ؟ ما فائدة ان یكون المسیح

ً الیھم ؟ ما لزوم    ! االیمان بھا وإتباع صاحبھا ؟ دون" اآلیة " مرسال
  : ما أدق ترجمة الھاللي وخان للقرآن باالنجلیزیة اذ ترجموا النص ھكذا  

 And (remember) she who guarded her chastity [Virgin Maryam (Mary)], We breathed 
into (the sleeves of) her (shirt or garment) [through Our Ruh Jibrael (Gabriel)] and 
We made her and her son ['Iesa (Jesus)] a sign for Al-'Alamin (the mankind and 
jinns). 

  
  :ولنقرأ ھذا النص القرآني ولنكتشف الحقیقة التي یخفیھا مشایخ المسلمین 
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 "وكِ هبر كِ قَالكَذَل  المسیح (  قَال ( لَهعنَجلو ِنيه لَيةًعمحرو لنَّاسةً لا آييقْضا مرمكَانَ انَّا وم "  
 ). 21: مریم( 

  اعتبره انما العذراویة فقط عن المسیح لیعتبره  لنالحظ ان القرآن لم یحدد جانب الوالدة
 ".  آیة الناس" و "  آیة للعالمین"  موصوف في القرآن بــفالمسیح . نللعالمی بشخصھ آیة"  ھو"  
ً " للناس " بل  ،ولیس فقط لبني اسرائیل ھدى للناسانجیل المسیح ھو كذلك و   :یقول  .جمیعا
" لنْزااةَ  ورالتَّونْجِيلاو  لقَب نم  لنَّاسدًى ل4و3:آل عمران (  " ه(.  

 :لنقرأ التفسیر المعتمد وكیف ارسل التالمیذ لكل الناس 
 "




  " ) تفسیر ابن
  ) 14الصف  - كثیر 

 
 

كَلَّم اله ورفَع بعضهم درجاتٍ  فضلْنَا بعضهم علَى بعضالرسل تلْكَ "   نم منْهى ميسنَا عآتَيو
الْقُدُس وحبِر دْنَاهياِنَاتِ ويالْب ميرم نالكالم عن التفضیل فحین جاء ). 253: البقرة " ( .. اب

  :لھم  وسببت ھذه اآلیة مشكلة .یخطر ببالھ سوى المسیح ولیس غیرهوالتفاضل بین االنبیاء، لم 
  "

  ) ".. 253:البقرة  –القرطبي(  

. جمعین بمعجزاتھفوق كل المرسلین افالمسیح ی. فمعجزات المسیح لم یحلم نبي وال رسول باقترافھا  
  : بأن معجزاتھ لم یستجمعھا غیره یقول االمام البیضاوي

 

  " ) البیضاوي(  
    :شري خبل انھ المفضل على غیره بسبب آیاتھ ، یقول الزم

  " ! "  
 ً   ). 21:مریم" ( آیة للناس "  بـ عندما سمّى المسیح واآلیات أوجز القرآن ھذه الخوارق حقا

ً من . كانت عبارة عن معجزة منذ تجسده وحتى عودتھ للسماءحیاتھ كلھا  أحد لكنھ علم لم یتعلم حرفا
ً حجریة ، وشدد المتعبین وعزى الحزانى وشفى المرضى. الحكمةالمالیین  واقام موتى  ،أذاب قلوبا

ً اصدره ،لم یتراجع عن ك. االجساد واالرواح   !كلھا معجزات  لمة قالھا ولم ینسخ أمرا
ُضل على غیره"وألن  . كما قال االمام الزمخشري والبیضاوي. "من زید بالمعجزات واآلیات فقد ف

معجزات  یضاھوا محمد بالمسیح، فنسبوا لنبیھم قیقة لم تروق للمسلمین الذین ارادوا انفإن ھذه الح
مما حدا بعقالء المسلمین . وخوارق ال حصر لھا، حشوا بھا كتب الحدیث النبوي مناقضین بھا القرآن

  : عبد هللا السمان المسلم االستاذیقول  اذ. الى التشھیر بتصرفاتھم



51 
 

  " 
  . 

  " . ) نقلھ . 18 – 10محمد ، الرسول البشر ، ص
 ).القرآنمعجزة : االستاذ الحداد في كتابھ 

ً لفعلھم، ان القرآن یناقضھم وما منَعنَا انْ نُرسل " :  قائالً  اذ منع المعجزات عن محمد. ویكفي دحضا
كَذَّب  بِاآلياتِ  ).59:االسراء(  "بِها االولونَ اال انْ 

 
وقبل الولوج الى تفاصیل ما . ان اعظم معجزة نسبھا القرآن للمسیح كانت انزالھ مائدة من السماء

  .ھذه المعجزةل هسرد اثناء نآتشویش تاریخي حدث في القرجرى لنلقي الضوء على 

 
كان  انحین تحدوه فخلط بین تجربة بني اسرائیل للرب . بین زمنین وجھتین مصنف القرآن قد خلطل

 ! وكأنھم ھم من طلبوھاعلى ألسنة الحواریین  طلب التحدي ضعوقام بو .یقدر ان یرتب مائدة لھم
   !كمن یخلط شعبان برمضان  فكان. نسب ما طلبھ الیھود من هللا الى تالمیذ المسیحف
  : ، اذ نقرأ في المزمورالمائدة طلبھا بنو اسرائیل من هللاف
  "      ) " 19:78مزمور.(   
  :واآلن قارنوا كیف وضع القرآن ھذا التحدي على ألسنة الحواریین  

ٱلْحوارِيونَ"   الذْ قا يعتَطسي له ميرم نى ٱبيسع1(  ي (  ِلنَزن يكَ ابر ِندَةً مآئنَا ملَيع
 آءماولیس اولئك الحواریون : وھنا نسأل . أظھرھم وكأنھم مشككین بقدرة هللاف). 112:المائدة" ( ٱلس

؟ فكیف ألنصار هللا ان تغلبھم شھوة ) 52:آل عمران" ( أنصار هللا " ھم الذین وصفھم القرآن بـ 
ً على رسل المسیح الكرام البطن فیطلبوا مائدة طعام كوجبة سریعة ، تصلھم  من السماء ؟ الیس غریبا

ً ان یطالبوه بمع ال سیما انھ اشبع الجموع امامھم بالخبز . جزة كھذه وھم المؤمنین بھ التابعین لھ یومیا
ً مؤلفة ، بل اقام الموتى وشفى المرضى ووھب البصر للعمیان   .أمام ناظریھموالسمك وكانوا الوفا

تطمئن قلوبھم وكأنھم من أھل العالم لیأكلوا منھا، ف طعاموجبة فیطالبونھ ب ھم تلك االعاجیب،یفال تكف
  !من ھمھم على بطونھم 

___________________________  
 ھل"م القرآن فقالت انھم لم یقولوا فقررت عائشة التالعب بكال! أصابتھم بلعثمة لسان ھذه المشكلة  ) 1( 

كان القوم أعلم  :رضقالت عائشة "؟   یطیعكاي ھل تقدر ان تجعلھ " ربك  تستطیع ھل" انما "  ربكیستطیع 
 ." ربك تستطیعھل  " ولكن: ] قالت" [ ھل یستطیع ربك " با عزوجل من أن یقولوا 
ھل تستطیع : " یقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا أن هللا كان الحواریون ال یشكون: وروي عنھا أیضا أنھا قالت

 ).تفسیر القرطبي " (ربك  تستطیعھل  ": ص النبي  أقرأنا: معاذ بن جبل قالوعن " ربك 
 ً   وھذه مشكلة أعمق ، فمن حیث راموا ان یبرؤوا ساحة الحواریین من الشك با ، فقد جعلوا هللا وكأنھ عبدا

ّ " !! ربك  تستطیعھل " لعیسى ، بعبارة "  مطیعاً "    !!مثلھم كمن ھرب من الدب فوقع في الجب
  ؟ تستطیعأم  یستطیع صلي ھو ھل نص اآلیة األ: رآن من التحریف ونسأل المؤمنین بعصمة الق
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قام المسیح  اذ. فما یھمنا ھو المعجزة !للحابل بالنابل  نخوض اكثر في خلط القرآنلن  على العموم
 . من السماء باقیة كعید للمسیحیین ة علیھم كآیة عظمىالمائد بانزال
 " ذْ قَالٱتَّا  قَال آءمٱلس  ِندَةً مآئنَا ملَيع ِلنَزن يكَ ابر يعتَطسي له ميرم نى ٱبيسعونَ يارِيوحقُواْ ٱل

كُل منْها وتَطمئن قُلُوبنَا ونَعلَم ان قَدْ صدَقْ ن نَّاواْ نُرِيدُ اقَال  يننمون كُنْتُم ما ها ٱلهلَينَكُونَ عتَنَا و
ٱلسمآء تَكُونُ لنَا  ِندَةً مآئنَا ملَيع نزِلنَآ ابر مٱللَّه  ميرم نى ٱبيسع قَال دِينٱلشَّاه  ننَا  ملويداً الع

ا هٱل  قَال ينازِقٱلر رخَي نتازُقْنَا وٱرِنْكَ وةً مآيرِنَا وآخو نكُمدُ معب كْفُرن يفَم كُملَيا عهِلنَزنِّي م
ينمالعٱل  ِنداً محا هذِّبعا ذَاباً الع هذِّبعنِّي ا1( لنقرأ التفاسیر. )115 -112: المائدة (  " فَا ( :  

  "
 " ) الجاللین( 

  "


 ".. 
 ) البغوي ( 

  "".  ) البیضاوي ( 
  " ..

  "  ) الرازي(  

ً یعید فیھا المسیحمعجزة و تعتبرمعجزة المسیح العظمى تلك، أنالحظ مما سبق بأن  یون كل عیدا
  . ید عیدھا مرة واحدة في السنةمرة في السنة  بینما كل االدیان تع 52یوم أحد 

ألولھم " ، ة تبقى ما بقى المسیح والمسیحیونمائد  .مائدة تذھل امام جاللھا واسرارھا العقول
  .فھي لالبد یأكل منھا المؤمنون بھ  معجزة ممتدة على مر األجیال انھا اي" وآلخرھم 

ً من العالمین ف  ً ال یعذبھ احدا یتجاوز عذاب (ما ھذه المائدة المباركة التي ان كذب بھا احد عذبھ عذابا
  ) !قط تھدید ووعید لم یسمع مثلھ. من یكفر ویشرك با

  فلو كانت معجزة مثل غیرھا فما الداعي ان یفرد لھا مصنف القرآن سورة كاملة كبرى بإسمھا  
  ؟..و یعذب الكافرین بھا " عیداً : " بل یجعلھا "   المائدة" 

 ً ً ال من طعام الدنیا وال اآلما ھذه المائدة التي تحوي غذائا  ؟خرة انما شيء اخترعھ بقدرة علویةروحیا
وأمرھم  المائدةعلى  ھذا االختراع قد فعلھ المسیح لیلة آالمھ. د واالبداع واالختراع یعني الخلق الجدی

ً كعید لھم   :   ) 2(  ان یصنعوه دوما
  "القَائ ماهطعاو ركَسو شَكَرا وزخَذَ خُبادِي: وسج وهذَا ه نْكُمع ذَلبذِي يوا هذَا. النَعصا 

الذِي  بِدَميهذِه الْكَاس هي الْعهدُ الْجدِيدُ : وكَذلكَ الكَاس ايضا بعدَ العشَاء قَائال .لذِكْرِي
نْكُمفَكُ عسي .يعم يي هنلِّمسذِي يدُ الذَا يوه نلكودَةائلَى الْم21- 19:22لوقا  ( ".ع (.   

___________________________________  
 ة التي كانت تحویھا مائدة المسیحتضارب المفسرون واقحموا انفسھم فیما ال یعنیھم ، حول نوعیة األطعم ) 1( 

   .الى درجة الھزل 
  ) 30-13:1إنجیل یوحنا ،  30-22:14إنجیل لوقا ، 25-14:17 إنجیل مرقس،  29-26:20إنجیل متى ( ) 2( 
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 انْ. الَّذِي نَزل من السماءانَا هو الخُبز الحي : " فقال " النازل من السماء " فجسده ھو الخبز الحي 
 الذِي ابذِله من اجل جسدِي هوانَا اعطي  والخُبز الذِي. اكَل احدٌ من هذَا الخُبزِ يحيا الى االبدِ

مالعال اةي1( ).51:6یوحنا (  "ح  (
معجزة تناول جسد المسیح  فیحق لنا ان نفھم بأن القرآن یتحدث عن 

. في آخر لیلة قبل یوم صلبھ هالذي اشترك فیھ المسیح مع تالمیذ. والذي یُعرف بالعشاء الربانيودمھ 
فأمنوا  .ألولھم وآلخرھم "  عیداً " اذ صار  المؤمنونالمسیحیون  ھومن ذلك الوقت إلى یومنا یمارس

ً حتى الشھادة بدمائھم ، ینال العذاب الذي لم فمن یكفر بمائدة المسیح وسره .وأمن العالم وكانوا شھودا
ً من العالمین یذقھُ    ؟ ومن ھو المسیح إذن؟ فما السبب. احدا

 
ً لھم مائدة من السماء إلنزالتحدوا المسیح  ً ان . فانزلھا وصارت عیدا بینما تحدى اھل مكة محمدا

كُنْت ا بشَرا رسو: " ، فعجز وصاح كتاباً من السماءینزل علیھم   لِي هبانَ رحبس  "
  ). 93:االسراء(

 
قلَ  يعلَم من  ": أي بشر او مالك ، یقول القرآن على هللا وحده یختص بعلم الغیب ، وال یطلعھ 

هال َّا بيالْغ ضرْااتِ واومي السثُونَ فعبانَ ييونَ ارشْعا يمو  ) "65:   سورة النمل. (  
  :وجمیع الرسل دون استثناء یجھلون الغیب ، اذ ھي صفة خاصة با وحده ، اذ نقرأ 

" ويقُولفَي لسالر هال عمجي وبِ مغُيال مَّع نْتنَّكَ انَا ال لْمع  واقَال تُمجِباذَا ا109: المائدة(  " م.( 
  : وحتى محمد فقد اعترف في اكثر من نص قرآني بجھلھ للغیب 

 :  " قُل  هال ا شَاءم ا ارض ا وي نَفْعنَفْسكُ للماكُنْت لَوو  لَمعا
بيالْغ وءالس ينسا ممرِ وخَيال نم تتَكْثَرس ) "188:االعراف.( 

  :"  لسالر نا مبِدْع ا كُنْتم ا قُلرِي مدا اموَبِي و لعفي بِكُم  "..  
  ).9:االحقاف( 

  : "  نم كُملوح نمملَى  ووا عدرم دِينَةمال لها نمقُونَ ونَافابِ مرعا
  ).101:التوبة " (  نَعلَمهم نَحن ال تَعلَمهم  النِّفَاقِ

لم یتلفظ بأي تعلیم سماوي جدید لم ھ فالقرآن یعترف ان .جدید وال غیب جدیدلم یأت بوحي ومحمد 
 ً ً لدى األنبیاء قدیما   ).43:فصلت("  ما يقَال لَكَ اَّ ما قدْ قيل للرسل من قبلكَ" یكن معلوما

. اذ ھي صفتھ   وحدهعلى هللافھو یقتصر .. اذن كل االنبیاء ال یعلمون الغیب ولیس من اختصاصھم 
ُسبت للمسیح ، فلماذا ؟ ألیس ألنھ هللا الظاھر في الجسد ، ابن هللا األزلي  لكن العجیب ان ھذه الصفة ن

  :وكلمتھ وروحھ ؟ لنقرأ ما اقره القرآن على لسانھ 
كُلُونَ وما تَدَّخرونَ انَبِىكُم و" ا تَابِم ةً لي َكي ذَلنَّ فا كُموتيي بف يننموم كُنْتُم آل عمران (  "كُم انْ 
  فھو یتحدث . ولیس هللا من تحدث عنھ كالمانح لھ.. والمسیح ھو المتكلم ھنا بنفسھ عن نفسھ  .)49:

___________________________  
غرار افعال المسیح وبركة تكثیره للخبز واطعامھ لآلالف ، یسارع المؤمنین بھ بارسال الجسور  وعلى ) 1(  

الجویة وانزال موائد الطعام من السماء على متضرري الكوارث ومناطق المجاعات كالصومال والسودان 
  . وغیرھا
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ّ : " ولیس كغیره یقال لھ . بضمیر المتكلم ، ویشرح قدراتھ    .." ! قــل
یعلم افكار القلوب وما یجري للناس ، حتى اسرارھم في بیوتھم وما یأكلون وما یجمعون  فالمسیح

  ." بعد فكان یخبر الشخص بما أكل وبما یأكل" : قال الجالالن ! ویدخرون 
 .)4420حدیث  –كتاب التفسیر  –البخاري (  " ال یعلم ما في غد إال هللا: " محمد یقول بینما 

آیة تخبر بوضوح بأن الغیب  و حده، فلماذا یعطى  28ھناك في القرآن  ؟ إذن المسیحفمن یكون   
    المسیح تلك الصفة االلھیة دون غیره ؟

 
ّركذلك ی أن المسیح كان یعلم المستقبل المجھول، حیث یورد القرآن نبوة المسیح الكبرى عن بالقرآن  ق

ً آخرتھ، وأنھ سوف یموت وی   : بعث عقب موتھ حیا
نھ یعلم الغیب ویعلم ما ا ).33 :مریم" (  حيا والسَم علَي يوم ولدْت ويوم اموت ويوم ابعث " 

  .ھ، وھو طفل بین یدي أمھكل خطة هللا أبیھ مكشوفة امام عینی. سیحدث لھ

 
ً بأل  ،یسلم على نفسھ وحده من عزیزي القارئ بأن المسیح لتدقیقجو اروا وبالسالم المطلق معرفا

 " سالم على ابراهيم"   :ألقى هللا علیھم السالم  قد كل األنبیاءبینما ).  السالم (التعریف 
 سلم وقد .فھذه وظیفة هللا. الخ ) 120:الصافات " (  سالم على موسى وهارون"  )109:الصافات(

فكان ! على نفسھ في اوقات یعجز فیھا مخلوق ان یسلم فیھا على نفسھ كالوالدة والموت  المسیح
ً بذاتھ عن ان یسلم علیھ آخالمسیح مست فھو صاحب السالم  المتمیز عن كل ما عداه ، . غیرهر غنیا

 یھ ، بل ما زال الى الیوم یصلي علیبدو انھ لم یحل علیھ السالم بعداما محمد ف. وھو صاحب الغیب 
 ).56:االحزاب (  " ! صلى اله عليه وسلم"  :قائلین  اتباعھ ویسلمونربھ و

 
 :قال عنھ القرآن " . احیاء الموتى " شبیھ بأبیھ السماوي ، ویعمل ذات اعمالھ العظیمة ، مثل  المسیح

 " صرباو هكْما رِىباتَىوويِي الْمحاذْ  "، ) 49:عمرانآل " (  واتَىووالْم تُخْرِج  "
وھي معرفة بأل التعریف اي قدرة شاملة " ! الموتى"بل " أحیي موتى"فلم یقل  ).110:المائدة(

الغابرة ، لنقرأ  تعني قدرتھ على احیاء الموتى من االزمان" الموتى  تخرج" وعبارة . ألحیاء الموتى 
  :حول ھذا الفعل االلھي الخاص بالمسیح  مفسرونماقالھ ال
  "










 یا روح هللا  ,
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 . ) " 49: ال عمران  –القرطبي.( 
ً  لقد شاب شعر سام الصوت الذي ف. انھ یوم القیامة بن نوح في قبره حین سمع صوت ابن هللا معتقدا

من ف" !  أجب روح هللا: " وسیسمع الموتى من یأمرھم . سیقیم الموتى ذلك الیوم ھو صوت المسیح
ً  قرأتفھل  ) 17:73سورة ! ( االطفال  حتى رؤوسھول ذلك الیوم ستشیب  في القرآن ان احدا

ً منھ انھ احیاه لیدینھ یوم القیامة أحیى الموتى غیر المسیح ؟    .بل منھم من شاب راسھ اعتقادا
ً  بل  كَتَبنَا علَى بني اسرائيل "  :فیقول القرآن ! باحیاءه الموتى كان یُحیي الناس جمیعا من اجل ذَلكَ 

ومن احياها فكَانَّما احيا انَّه من قَتَل نَفْسا بِغَيرِ نَفْس او فَسادٍ في ارض فَكَانَّما قَتَل النَّاس جميعا 
 )32: المائدة("  النَّاس جميعا

كأنما ف. كس، اذ أحیا واقام الموتى من قبورھمالع انما فعل تل واالغتیال والغزووالمسیح لم یأمر بالق
 ً   ؟ "  المخلص" دعى فقلیل علیھ ان یُ أ. أحیا الناس جمیعا

ً ؟ ستوافقني بالطبع إیستطیع ان یحیي العظام المیتة ، من الذي :  ونزید سؤاالً  . ال الذي خلقھا اوال
 ً   :على ھذا االساس المكین اذ یقول والرائع ان القرآن یوافقنا ایضا

 " خَلْقَه ينَسو ًَثنَا مل برضوالق  يممر يهو ظَاميِي الْعحي نا . مهنْشَاا الَّذِي ايِيهحي لق
ةرم لوا  يملع خَلْق ِبِكُل وه78:یس" (   و.(  

یع وظائفھ جم شتغلانیة لتدخل فیھ لتالمیت واحضار روحھ ثهللا وحده من یمكنھ اعادة ذرات تراب 
ً  یقومالفیسیولوجیة  و ھ اذ أحیى عظام الموتى وھي ذات ما فعلھ أبی المسیحفعل  بالضبط كذلك .حیا

  .لكل شيء الخالق" كلمة هللا " انھ : والدلیل  .اذن ھو من أنشأھا أول مرة رمیم
 

  :الذي یضرب العرب المثل بكرمھ  حاتم الطائي یذكرنا بقول النصراني الشھیراحیاء العظام 
 العظام البیض وھي رمیم ویحیي ****  رهـیــر غـم السـلــا والــذي ال یعــأم

  مـیـئـقــال لـا أن یـومــافــة یـخــم  **** لقد كنت أطوي البطن والزاد یشتھى
  )عرب الجاھلیة بالجود والسخاء وضرب بھم المثل في الكرم منبلوغ األرب لآللوسي باب من أشتھر (

فجاء القرآن !  ابیاتھ الشعریة التي تنطبق على المسیح اثناء تالوة،  مسیحھوكأن ذھن حاتم مشغول ب
  ."العظام البیض وھي رمیم  ویحیي" واقتبس منھ الشطر الثاني من البیت األول 

  ھل كان المسیح یخلق ؟: فالسؤال ھو  ..سوى خالقھ  وبما ان المیت ال یحییھ

 
 !اقوى حجة استعملھا القرآن ضد من یعبدون آلھة وثنیة ، كانت ھي عجز اآللھة عن الخلق 

ن الذي ال بأو .التي تثبت الھوتھ واستحقاقھ للعبادة  الخلقبصفة  التفردلھ الحقیقي والمفترض باال
ً ال یستحیل ان یكونیخلق    :لنقرأ  . ھا

 " هوند ناتَّخَذُوا مخْلُقُونَوي َ ًةهخْلَقُونَ  آلي مها وى3:الفرقان " ( شَي (  
 " هونِ الد نونَ مدْعي ذِينالخْلُقُونَ وي ََخْلَقُوني مها وى20:النحل (  "  شَي(  

 "  

 ) ".. المیزان فى تفسیر القرآن( 
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ھل نفھم یا سیادة المفسر بأن الركن األول للربوبیة ھو الخلق ؟ اذن الذي یخلق یحمل الركن األول 
  ..یھ في الذھن بینما نواصل مع النصوص لنسجل ھذا االعتراف ونبق. الالزم للربوبیة

  :خلق ذبابة لكي ت اآللھة االخرى القرآن یتحدى اذ
  " هونِ الد نونَ متَدْع ذِيننَّ الا هوا لعتَمفَاس ثَلم رِبض ا النَّاسهيا اخْلُقُوايي وا  لَنعتَموِ اجلا وابذُب

هیست بالحقیقة آلھة ألنھا ال تخلقفما یعبدونھ كآلھة ل ).73:الحج "  ( .. ل.  

 
لكن ھناك صفات ال . قد تشابھ هللا في بعض الصفات ، فا كریم وانت كریم والقیاس مع الفارق أنت 

ً الخلق    :یقول القرآن . فا وحده الخالق . یتشارك فیھا مع احد وخصوصا
  " ا هلا  كُمبر هال كُمذَلءشَي ِكُل  قخَال وه دُوهب102:االنعام (  " فَاع( .  

سنجد  .وبأنھ الركن األول للربوبیة من یخلق ھو حدهقیقة ان االلھ الحقیقي ووبعد ان حسم القرآن ح
 ،وحید یختلف في كل صفاتھ وافعالھ واحوالھ عن بقیة البشر واحدبأنھ قد اعطى صفة الخلق ھذه ل

 :اذ یقول  !وھو المسیح 
 " ِكُمبِن رم ةتُكُم بِآينِّي قَدْ جِىا يلائرسي انى بلا والسرلَكُمو خْلُقنِّي ارِ  ايالط ةىيكَه ِينالط ِنم

  ) 1(  )49:آل عمران" ( اذْنِ الهفَانفُخُ فيه فَيكُونُ طيراً بِ
".. ذْ تَخْلُقاي وي فَتَنفُخُ فذْنرِ بِايالط ةىيكَه ِينالط نيمذْنراً بِايا فَتَكُونُ ط110: المائدة(  "ه( 

، وبنظرة عابرة ، وقراءة سریعة على النص القرآني السابق ستعطي القارئ مجرد لمحة خاطفة
ً ان   !، بل ھو بمستوى الخالقالمسیح ال یدانیھ اي رسول او بشرتأكیدا

عن كل الھ اذ یعمل عمل هللا ، وھو العمل الذي یمیزه . المدویة بأن المسیح ھو ابن هللا انھا الحقیقة
  .وثني ، وھو عمل الخلق

 !.."  اني اخلق: " ولم یقل غیر المسیح  ! .. " واذ تخلق: " لم یقل هللا إال للمسیح ف
  

  كیف كانا یخلقان ؟. ، والمسیح یخلق هللا یخلق: لنقارن بین كیفیة 

  
  
  
  

______________________________________________  

لكن مصنف القرآن قد . حادثة غیر موجودة في االنجیل فال یصدقھا المسیحي ھيخلق الطیر من طین   ) 1( 
ً من القصص الوھمیة التي ظھرت في القرن الثالث حول معجزات نسبت للمسیح في طفولتھ  . اقتبسھا حرفیا

قد و. لھذا سنحاور حول ھذه الحادثة كما اوردھا القرآن، ونلزمھم بھا . نقلھا بدوره من كتابات الغنوسیین
ً " عبدهللا یوسف علي " اعترف بذلك مترجم القرآن الشھیر وصاحب التفسیر    :قائال

 390. This miracle of the clay birds is found in some of the apocryphal 
Gospels; 
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  . واآلن لنرى كیف خلق المسیح 

  
  
  
  

  : دراسي  بن في طریقة الخلق على شكل جدولالمشابھة الكربونیة بین اآلب واإلفلنضع ھذه 

   

  " َْقَد ل َ َا و ن ْ َق ل َ َ  خ ان َ ْس ن ِ ْ   .."اإل

  )12:المؤمنون( 

ُقُ إني " ل ْ َخ ُم  أ َك عمران آل ( "ل
:49  .( " ْ ِذ إ َ ُقُ و ل ْ المائدة (  "تَخ

:110(  

 
 " ٍ َة ل َ ْ سُال ن ِ ٍ م ین ِ ْ ط ن ِ         "م

  )12:المؤمنون( 
ُم إني " َك ُقُ ل ل ْ َخ ِ أ ین ِّ َ الط ن ِّ " م

  )49:آل عمران (

  " َّ ُم اهُ ث َّ و                  " ..  سَ
  )9:السجدة ( 

 " ِ ْئَة ی َ ھ ِ كَ یْر َّ   " الط

  )49:آل عمران (

 
 

 

ھِ " ..  ِ وح ُ ْ ر ن ِ ِ م ِیھ َ ف َخ َف ن َ "  و
  )9:السجدة ( 

ِیھِ "  ُ ف ُخ نف َ أ َ ً  ف َیْرا ُونُ ط َك َی   "ف

  )49:آل عمران ( 

َا"  ِیھ ُ ف ُخ تَنف َ   " .. ف

  )110:المائدة( 

  " َ ان َ ْس ن ِ ْ َ اإل َق ل َ   "خ

  )3:الرحمن ( 

 " ً َیْرا ُونُ ط َك َی   "ف

  )49:آل عمران( 

. .وینفخان في الطین  ..یسویان الطین كھیئة كائن .. هللا وابنھ المسیح یخلقان من طین  توصلنا الى أن
 ؟ ) 3:فاطر" (  هل من خَالق غير اله"   :ونسأل مع القرآن   .فیصیر الطین كائنات حیة مخلوقة

ً مثل هللا في القرآن المسیحف وقد خلق لالعمى  ). 3:1یوحنا ( وفي االنجیل ھو الخالق . كان یخلق تماما
بدون عملیة جراحیة او نقل تین والشبكة والقرنیة بأدق الخلق ، بكامل المقل)9یوحنا ( عینین من طین 
  ھو الھ حق یستحق العبادة كإبن  ؟ ال یكون المسیحفأ  .اعضاء او دواء

  
الكثیر من االنبیاء عملوا معجزات عظیمة بقدرة الرب ، ولكن القدرة على الخلق لم یتمیز بھا سوى 
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ومحمد یشھد  .المسیح ، فلماذا ؟ اال یثبت ھذا بأنھ إبن ابیھ الخالق ؟ فالذي یخلق لیس كمن ال یخلق
ً في قرآنھ بانھ لم یؤتئ المعجزات    !!انھ خلق ذبابة  وال.. مرارا

فالخالق وحده ھو . بحق الخالق وھذا كفر شنیع.  " سید الخلق" ناعتین ایاه بأنھ  ومع ذلك یغالون بھ
.  الخالق وحده ھو سید الخلق.  الخلق سوى الخالق فال سید على.  ولیس أحد المخلوقات.. سید الخلق 

الذي لم یخلق مع  ،فھل یستوى الذي خلق . قیخل والذيھو الخالق  المجد والسجود لھ كلوالمسیح 
 : القرآن بنص صریح اال یقول   ؟ بعوضة حتى جناحوال

"  خْلُقي نمفونَاكَّر  )17 :سورة النحل( ؟ " كَمن  يخْلُق افََ تَذَ
 . اني اخلق : وقال ، لھ المجد قد خلق بینما المسیح . الذي ال یخلق وبالطبع ان الذي یخلق اعظم من

نیة یكون اعظم النھ آقرالقاعدة ال اال انھ بحسب .. )التي سنشرح معناھا بعد قلیل (  ولو كان باذن هللا
ً بمراحل أقل منھ یخلق فھو بینما الذي لم. خلق  ،ذبابةجناح محمد الذي لم یخلق  فكیف یكون،  شأنا
 :قد وضع قاعدة تقول القرآن ك ؟ ولن نغفل بأنال یعدونھ كذل " خلق" بینما الذي   " سید الخلق " ھو
"  خْلُقي  نكَم  خْلُقي نفَم17 :سورة النحل(  " ا(. 

  ..فلنناقش طرحھ اذن ! بإذن هللان المسیح قد خلق : واذا طرح مسلم اإلعتراض المعروف

" "  
        النھ ستنتجون بأن هللا أعظم من المسیحومنھا ی نوبھا المسلم التي یتعلق " بإذن هللا " عبارةان 
ت ھذه العبارة ال تعني تفاو. ق لن یستطیع المسیح ان یخل" إذنھ  " بدون وكأن. لھ ان یخلق" أذن " 

 :ھذا السؤال  المسلمیننطرح على وبدورنا  .بالعظمة بین هللا وابنھ المسیح

ستأذن " وبأن  االقل مرتبة ؟یُعتبر " یستأذن " من  كل ھل ُ ً ) الذال  بضم المیم وفتح" ( الم ھو دائما
ً   ؟االعظم  ً ھذا السؤال،  الفكرة لالذھانلنقرب  حسنا  :  ولنسأل المسلمین ایضا

  
ً اجابتھم ستكون  ً وحتما  . ان محمد أعظم من زوجاتھ: وقطعا

  : أ ونفھم لنقر  ؟ أقل منھ مرتبة ورفعة من زوجاتھ وھن محمد"  یستأذن" كیف   : واالن سؤالنا ھو
   "عائشة    أن    بن عبد هللا بن عتبة  عبید هللا   قال أخبرني    الزھري    عن    شعیب    قال أخبرنا    أبو الیمان     حدثنا  

 في أن یمرض في بیتي      واشتد بھ وجعھ   ص   النبي    ثقل    لما    : قالت  
صحیح ("  ورجل آخر   عباس    بین رجلین تخط رجاله في األرض بین     ص   فخرج النبي 

 ) في المخضب والقدح والخشب والحجارة الغسل والوضوء -الوضوء  - البخاري
 .. " واشتد بھ وجعھ    ص   هللا  رسول   ثقل    لما   فأذن لھ بیتيأن یمرض في   "..

 ) استخالف اإلمام إذا عرض لھ عذر من مرض وسفر وغیرھما - الصالة -صحیح مسلم (
وھن ،  منھن " باالستئذان " قام) زوجاتھ  األعظم من( محمد  :  واآلن انتبھ معي یا عزیزي المسلم

 : ان یقال یمكنبحیث  " أذنوا لھ  " : بدورھن
ً ان ھناك  أعظم    " االستئذان " اذن   .زوجاتھ واستمرض محمد في بیت عائشة بإذن  ال یعني دائما

 .متبادل بین طرفین وعلم  وتواصل " انسجام " اآلخر ھو" باستئذان " انما فعل األمر   .. من اآلخر
 . في القرآن مع معجزات المسیح" بإذن هللا " وھكذا نفھم عبارة  

" انسجام " ھو  ھو بعلم هللا ،" بإذن هللا "  وفعل الخلق .الخالق والمسیح ھو كلمة هللا.. ھو الخالق  هللا
  .وأقل عظمة ،ان ھناك أعظم " اإلذن " وال یعني. والكلمة وتواصل وتفاھم بین الذات االلھیة
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المزید من الوثاقة ، ولنذھب الى معاجم اللغة بولنزید حجتنا . ھذا دلیلنا من االحادیث الصحیحة
  :ولنبدأ من ..  "العلم " بأن األذن تعني  مصطحبین معنا اخوتنا المسلمین لیقرأوا بأنفسھم

   

نَ " ( ِ ُوا): (أذ ن َ ذ ْ َأ بٍ  )ف ْ ر َ ِح ٍ كونوا  أي ب نَھُ . (على علم َ َ وبھ) وآذ ر ْ ھُ  األم َ َم ل ْ  ". أع
  

ً استخذى وأقرَّ باألمر "  نَة َ ذ ْ َأ ُ ب ن ِ ذ ْ َأ َ یُب ن َ ذ ْ َأ  " .وعرف بھِ ب
  

نَ "  ِ َذ ًا بالشيء أ ن ْ َذانةً  إذ ًا و أ ن َ َذ ِم و أ ل ُوا 279البقرة آیة : التنزیل العزیز  وفي . عَ ن َ ذ ْ أ َ بٍ  ف ْ ر َ ِح ب
ِھِ  ول سُ َ ر َ ِ و َّ َ هللا ن ِ َي  م ٍ أ ْم ل ِ َ  . كونوا على ع َمر نَھ األ َ نھ بھو آذ َ ھ  :وآذ َ َم ل ْ َع   ". أ

ً واآلن ضع ھذا المعنى عزیزي المس المسیح كان یخلق بإذن هللا،  .لم في النص القرآني وافھمھ جیدا
ً بالعظمة .هللا بعلم اي   .محمد من زوجاتھ  استأذنكما بالضبط ، واإلذن ال یعني تفاوتا

 

    

 –– 
 

 ً  ان ": ال لقال القرآن عن المسیحوإ. منسجمة وتلك االرادتین واحدة ،بارادة المسیحتم الخلق وایضا
 فقد "بإذن هللا": وأما قولھ ".  لكم إني أخلق : "ولم یكن سیقول ،". .لكم من ھیئة الطیر  هللا یخلق

في نص خلق و  .داالنسجام والعلم الواح انما تعني.. اثبتنا بأنھا ال تعني العظمة من جھة واحدة 
ً  لم یقلف. ، بل نجد العلم والتوافقالمسیح ال نجد ھذا المعنى  اذنت " او  " اذنت لك : " هللا للمسیح ابدا

فَيتَعلَّمونَ منْهما ما يفَرِقُونَ بِه بين المرء وزَوجِه وما هم  " : اقرأ ھذا". بعلمھ "   إذنھ تعنيانما  ! " لھ
  ).102:البقرة ("اَّ بِاذْنِ اله بِضارِين بِه من احدٍ 

 :  الطبري یقول ! كارثة صبحت جعلتھا ارادتھ وامره أل ؟ فلو ارادتھ: ھنا تعني " اذن هللا " فھل  
 "  ,

,
 .. " 

  
 . باذنھ وعلمھ الن كل شيء یجري " باذن هللا " فمن الطبیعي ان یقول

عقلك وروحك وال یعني ان جسدك لیس  " باذن "فانما حدث ھذا الفعل   فعندما یفعل جسدك فعالً ما
 شئت "قخال"والمسیح ھو . فالمسیح لن یقدر ان یفعل كل ذلك" االذن " ال یعني انھ بدون  ! ھو انت

ُقُ إني  " :  القاطع كتابكص ام ابیت بن ل ْ َخ ُم  أ َك ً )   مبصیغة المتكل(  "ل ْ "بل وایضا ذ ِ إ َ ُقُ و ل ْ  بصیغة( "تَخ
 ،یصنع العجائب والخوارقالدجال حین س ھل المسیح: م ثم دعني اسألك صدیقي المسل ).المخاطب

ً لھ في كذبھ ودجلھ تجعل هللاسفنعم ، : ام بدون إذنھ ؟ لو قلت " بإذن هللا " ھل سیصنعھا  . مشاركا
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بإذن من تحدث ؟ ھل ف .فیلزمك ان تؤمن ان ھناك احداث ال تحدث بإذن هللا وارادتھ! ال: ولو قلت 
  .خبروني لو خرجتم من ھذه المعضلة ا الشیطان ؟بإذن 

 

 

 
وجعلھ ال یعلم  سحر محمد الذي" لبید بن األعصم " الساحر  یكن فعل ألم: لو سألتك عزیزي المسلم  

أولیست المرأة الیھودیة الخیبریة التي دست السم لمحمد ، الذي   بإذن هللا ؟ فعالً  ، ما یقول وما یفعل
 فلماذا اذن لم یمنع ھذه الشرور من ان تقع! ال : فلو قلت  تسبب بقطع وتین قلبھ ، الم یكن بإذن هللا ؟

ھل هللا اذن ھو من سحر محمد أم لبید ؟ : اسألك . حدثت بإذنھ  نعم : لو كانت اإلجابةو على محمد ؟
ّ محمد أم الیھودیة ؟   وھل هللا ھو من سمم

ان خلق المسیح للمخلوقات : إذن على ذات القیاس اقول لك . ال لیس هللا حتى لو كان بإذنھ : لو قلت 
فالمسیح ھو الذي خلق ونفخ في الطین   .نھ وعلمھ ذحتى لو كان بإ ھو فاعلھ والذي قام بھ ولیس هللا

اقرأ ما جاء ! ودعني افاجأك بأن اھل السلف كانوا یقولون بأن عیسى كان یخلق  .فھو الخالق ،نفخة
  :في تفسیر الطبري 

  "}

{ )1(  :.  " ) 16:الرعد  –الطبري.(  
  .فاإلبن شبیھ بأبیھ ! ، اذن المسیح وهللا واحد " خالقین " وبما انھ یستحیل وجود  

 

 
 

على المعنویات، لكن ھل یجوز ان تعني كنایة لو استخدمت " یخلق " اطالق كلمة  بإفتراض جواز
فھل . الكنایة والمجاز شيء والخلق المادي من طین شيء آخر في حالة خلق كائن حي من طین  ؟

جاریتھ ماریة ؟ ھل یجوز ان نقول ان العلماء قد ان محمد قد خلق ابنھ ابراھیم من : یجوز ان نقول 
خلقوا النعجة دوللي حین استنسخوھا ؟ اذن غیر منطقي ان تقوموا بخلط المفاھیم لتھربوا من حقیقة 

  .مثل أبیھ الحرفي ان المسیح ھو الخالق

 

 

__________________________________  
فھذا یقوم دلیالً على وجود رسامین آخرین مثلھ " أحسن الرسامین " حین نقول ان لیوناردو دافنتشي ھو  ) 1( 

ً وجود آلھة غیره تخلق ھو أفضلھا ؟ "  أحسن الخالقین" فھل قول القرآن بأن هللا ھو . وھو أحسنھم یثبت قطعا
ً وشركاء ؟ ً انما ابن هللا المساوي لھ في الجوھر " الخالق " أم ان المسیح  فھل جعل القرآن  أندادا لیس شریكا

  كما یساوي النور الشمس في الجوھر ؟
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ً لم یخلق من عدم  كلھ  لو راجعت القرآن خلق االنسان من الماء  فقد! لقرأت بأن هللا ایضا
وبدأ خلق  ).  "2:العلق" (  من علق" وخلقھ ). 6:الطارق" (  من ماء دافق" وخلقھ ) 45:الفرقان(

 ال یتفق القرآنف). 14:الرحمن(  " وخلق االنسان من صلصال"  .)7:السجدة" (  نیمن طاالنسان 
ق المسیح عظمة خل ، وھو الزعم الذي یراد بھ التشویش علىعدمیخلق من مع زعمكم ان هللا 

فھل ھذا تصویر  ؟ آدم من تراب وطین ونفخ فیھ  الم یخلق ربك :ولو سألتك  .للكائنات الحیة من طین
  أفھل ھذا خلق ؟ أم من تراب ، وھو مادة موجودة ؟ عدمھل خلقھ هللا من  ،أم خلق 

ً من تراب وطین، اذ وھكذا فعل المسیح ھو خلق ، اقول  ىبل: لو قلت   ذات . ونفخ فیھ خلق طیرا
  !بحرف  لم یخرج عنھانفس المعادلة  . فھذا خلق وذاك خلق ..طریقة ابیھ في الخلق 

 ! 
. وھما كلمتان تختلفان بالمعنى". یصنع " وكلمة " یخلق " ونلحظ تخبطھم في خلط المعاني بین كلمة 

افَ  ََ يخْلُقكَمن  يخْلُقافَمن  ":  ولو كانت بذات المعنى فما الداعي اذن لتحدي القرآن القائل 
كَّرونَ  ً او ) 17: النحل" (تَذَ ً فھو خالق اذن ما معنى سؤالھ ؟  لو كان كل من یصنع جھازا   :بیتا

  "هال ريغ قخَال نم لن بأن ال آفكیف یقول القر ،"خالق " ؟ لو كان صانع النافذة ) 3: فاطر" ( ه
 خالق غیر هللا ؟ كیف یعقلون  ؟

 
القوم ، فقد لجأوا لحیلة التحریف لترجمات  ولكون حقیقة ان المسیح یخلق مثل ابیھ قد اقلقت مضاجع

اذ حرفوا .  وتدلیس وخداع الغربیین وغیر العرب من المسلمین بغیة اخفاءالقرآن باالنجلیزیة ، 
ً  وقد). 49: ال عمران ( " لكم اخلق اني"   : عبارة لینعتقوا ھاربین من   ..حرفوھا بشكل فاضح جدا

 ! معناھا الصریح بأنھ الخالق
 :لكي نقارن  ترجموھا بشكل صحیح مع الذین بھذه النظرة السریعةولنبدأ 

 
 Asad 

for  create shall II HAVE COME unto you with a message from your Sustainer. 
you out of clay, as it were, the shape of [your] destiny, and then breathe into it 

 Qaribullah 
for you the  createI will I have come to you with a sign from your Lord. From clay, 

likeness of a bird 
Free Mind 

for you from clay the  createI I have come to you with a sign from your Lord; that 
form of a bird 

 Sarwar 
 ..for you  createI have brought you a miracle from your Lord. I can  
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 یخلق - create  : الكلمة الصحیحة قامت بوضع... اذن كل تلك الترجمات 
ً  وھذا بحد ذاتھ یدین المحرفین ومن یتالعبون ولنعرض االن ما قام بھ المحرفین .  بالكالم زورا

  وعلى رأس المحرفین ترجمة ! فارادوا اخفاءھا بشتى الطرق ھذه الكلمة القرآنیة وكیف ازعجتھم
 وھي المعتمدة .العالمي ومركزه احمد دیدات شیخال والتي كانت معتمدة من  " يعبدهللا یوسف عل " 

 : لنقرأ ما فعلوا. التابع للسعودیة" االسالم " الیوم في موقع 
Yusuf Ali  

for you out of  makeI "'I have come to you, with a Sign from your Lord, in that 
clay.. 
Pickthal  

..for you out of clay the likeness of a bird  fashionI  
Hilali/Khan 

..for you out of clay, as it were, the figure of a bird designI that  
H/K/Saheeh 

for you from  designave come to you with a sign from your Lord in that I Indeed I h
clay [that which is] like the form of a bird..   

 ؟" اخلق لكم " لماذا كل ھذا القلق واالنزعاج من كلمة 
 !؟ fashion أو  make : تعني create "   اخلق " ھل كلمة

؟  الناس والغیر ناطقین بالعربیة لماذا یخدعون لماذا یحرفون؟    create : ام تعني ببساطة ووضوح
خر الذي یثبت اآل فعلوا مع النص ھكذا بالضبطو ؟یخشون ان یؤمن الناس بأن المسیح ھو الخالق  ھل

وبكلمة  ،النص كما ھو  بعضھم ترجم. )110:المائدة ( " الطِين  واذْ تَخْلُق من " .قبأن المسیح یخل
كما كان یخدعھم . التحریف لیخدعوا الناس بھ واما المحرفون فلم یجدوا سوى  ." للخلق" صحیحة 

  .عبدهللا یوسف علي المحرفة دیدات ومركزه باستخدام ترجمة

 

 
 

ً ان موسى قد  لنضعھا على شكل فولكي نرتب االفكار ! الحیة من عصا " خلق " القرآن لم یقل ابدا
  :وبین معجزة تحویل العصا لحیة، الفرق ھو  ،نقاط لمعرفة الفرق بین المسیح وخلقھ للكائنات 

ً ، فناداه هللا وھي تھتز كالجان موسى حین رأي العصا  -1   .ال تخف یا موسى: ھرب مذعورا
كَانَّها جانٌّ "   تَزا تَههاا راكَ فَلَمصع قلااودْبِرلَّى مو  قِّبعي ملوتَخَف َ ىوسا منِّي  يا

ً  ) 10:النمل ( "  يخَاف لدَي المرسلُونَ   .اما المسیح فلم یخف أبدا
ً خاف وھرب موسى حین القى العصا لم یكن یتوقع ما سیجري، وحین صارت ث -2 فمن . عبانا

وحتى عند وقوفھ امام فرعون . الواضح ان هللا ھو من قام بالتحویل وال دخل لموسى بذلك 
خيفةً فَاوجس في نَفْسه " . بالقاء العصا ، فأطاع هللا أمرهف خاف من سحرھم  وسحرتھ ،

: طه.." ( ما في يمينكَ تَلْقَف ما صنَعوا  والْقانَّكَ انْت اعلَى   قلْنَا َ تَخَفموسى  
 . فا ھو مجري تلك المعجزة ولیس موسى). 67-68
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كما ان . لیخلق من طین فینفخ فیھا من روحھاما المسیح فلم یأتھ امر من هللا لیقیم الموتى او  -3
ً انھولم یقال عنھ ال في القرآن وال ا. ة ینفخ في العصا لتتحول الى حیّ  مموسى ل  لحدیث ابدا
 !! الحیّة" خلق "  ھو من

ً انما تحویل تحول العصا لثعبان -4 " اخلق " كلمة  ولم یستعمل! اجراه هللا لموسى ، لیس خلقا
: ثالث لھما ھم  لم تستعمل في كل القرآن إال مع اثنین ال" یخلق " فكلمة . كما قیل للمسیح

 ؟ي یعمل اعمال ابیھ فلیس ألن المسیح ھو ابن هللا الذأ!  هللا والمسیح

آخر في تاریخ البشریة  شخصع استطاھل  ،تعال واجب على ھذا السؤال الخطیرعزیزي المسلم 
   ؟، أن یخلق أي شيء من طین ما عدا المسیح كلھا

  !معجزة  المسیح في فتحھ ألعین العمیان فإنھا:  طرةخا
  ! لكن في احیائھ میت بكامل اعضائھ وخالیاه فھذه معجزة مضاعفة 

ً من طین ونفخ الروح فیھ ، فھذه معجزة المعجزات    !اما بخلقھ مخلوقا
 .اذ انھ عالمة  للساعة ین والقیامة،ھو مالك یوم الدو "المالك  " ، فھو اذنالخالق  وألنھ

 
ً بین كل االنبیاء والرسل والصدیقین والمالئكة ، من حیث كونھ  ً واحدا " العالمة "  انھ یقف وحیدا

  :المسیح  عنیقول القرآن !  القیامة  یوم فھو بطل. لیوم القیامة 
 "ةاعلسل لْملَع نَّهاو  يمتَقسم اطرذَا صونِ هاتَّبِعا ونَّ بِهتَرتَم ََ61:الزخرف  ("  ف. (  

علم " وقبل ان تواصل اخي المسیحي في حوارك مع المسلم، شدد على ان تشرح لھ معنى كلمة 
أبطئ : " اي عالمة محددة لمجيء یوم القیامة، ولیس مجرد اي عالمة كعالمات الطرق " للساعة 

 :، اذ نقرأ هللا ان التفاسیر القرآنیة متاحة، فدعھا تشرح لھ القرآنونشكر " ! السرعة ، قف 
  ) مستدرك الحاكم

)3713وصححھ الحاكم والذھبي حدیث رقم 
  " "  ) البیضاوي.( 

 ً وهو  وفي اْرض الَهفي السماء الَه و الذِي هو: " وفي ذات السورة الزخرف ، یخبرنا عن هللا قائال
واليه  وعنْدَه علْم الساعةالحكيم العليم  وتَباركَ الذِي له ملْكُ السماواتِ وارض وما بينَهما 

وھو الذي سیأتي .. علم الساعة  فا عنده علم الساعة ، والمسیح ھو ).85-84الزخرف " ( تُرجعونَ 
  وابن هللا ؟"  في االرض إلھ" ثانیة ویظھر فلماذا ؟ الیس لیدین العالم كمن ھو 

 
الساعة لیس  القرآن یؤكد على أن  .فال عالمات للساعة غیره! الوحیدة " عالمة الساعة " یح ھو المس

مرساها قُل انَّما علْمها عندَ ربِي ال  ايانَ عن الساعة يسالونَكَ "  :نسمعھ یقول  .لھا عالمات تسبقھا
  :  وقولھ. )187: االعراف "(  بغتَةً ال تَاتيكُم اال اال هو ثقُلَت في السماواتِ واالرض  يجلِّيها لوقْتها

"  لتَةً بغيهِم بتتَا مال ها وهدونَ ريعتَطسفَال ي متُههونَ  فَتَبرنظ40:االنبیاء " (  ي( .   
كَفَروا في مرية مِنْه حتَّى  وال": وقولھ   ذِينال الزةُ ياعالس مهيتتَةً تَاغوقولھ  .)55:الحج" ( .. ب :  

" لةَ  هاعونَ إال السرنظتَةً يغم بهيتن تَاونَارشْعال ي مه66:الزخرف" (  و(.  
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  المسیح وحده ھویخبر بأبسط لغة ممكنة بأن  في حین. ال عالمات تسبق الساعة في القرآنف 
ٌ للساعة"   والشخصیة األخیرة  ؟ ومن یكون المسیح لیحتل ھذه المكانة كبطل النھایةفكیف ھذا ." علم

  على مسرح العالم قبل اسدال الستار على تاریخ االنسانیة ؟ والمحوریة التي ستطل
علم وقت الساعة قبل فھذا یعني ان المسیح ھو اول من سی.. وبما ان نزول المسیح ھو عالمة للساعة 

ا انَّميسالكَ النَّاس عن الساعة قُل " : بینما محمد مأمور ان یجیب اذا سألوه عنھا . ) 1( كل العالمین
 هنْدَ الا عهلْمفالمسیح یختلف عن كل ما عداه بخاصیتھ ودوره الفرید یوم  ).63: األحزاب (  "ع

فمن . اآلخرة وعالمة الساعة یوم الدین ألنھ وجیھ. یسمو على البشر والمالئكة أجمعینفھو . القیامة 
  !؟" ابن هللا " یكون المسیح إال 

******  
وھذا التعلیم . من حیاة البشریة مرتبطة بالمسیح فالساعة األخیرة . الساعة تعرف قیامھا بالمسیح

ً بأن المسیح ھو ب اذ ال نبي وال رسول یأتي  ."خاتمة االنبیاء والمرسلین " حق القرآني یدلل ضمنیا
  !والنھایة وخاتم المرسلین ) األخیر ( انھ . من بعده الى یوم القیامة

 
  ابن هللا یستحق ان یرسلھ اآلب في نھایة العالم لیعید الحق والعدل للمسكونة ؟ سوىمن 

الستار على نھایة  إال انھ قبیل النھایة وقبل اسدال) .. صادقین ام كذبة ( مھما جاء االنبیاء وظھروا 
  ! میعھ وظھوره الثاني ھو خاتمة الجسیكون المسیح بمجیئ ،یوم القیامة في التاریخ

 

  :فیقول .بھ على جمیع االنبیاء أي الذي ختمھم وجاء آخرھم"  المقفى" فبحسب القرآن المسیح ھو 
ابن مريم مصدِّقًا لما بين يدَيه من التَّوراة واتَينَاه انْجِيل فيه هدًى  وقفينَا علَى اثارِهم بِعيسى" 

نُور46:المائدة( "  و( . "ىيسنَا بِعيفقو نْجِيلا نَاهتَياو ميرم ناب "   ) 27:الحدید.(  
فھو الخاتمة للمرسلین والذي لیس بعده مقفى  ،رسالتھمفالمسیح قفي على جمیع الرسل لیختم وینھي 

بل لو راجعت قراءة اآلیات . فلن تجد في القرآن آیة واحدة تصرح بأنھ قفى على المسیح بأحد. علیھ
  . عاله ال تجد اي ذكر لمحمد وال بأن هللا قفى بھ على المسیح وال انھ ختم بھ اي رسالةأ

  " :ختم الوالیة والنبوة " لمسیح ھو قال الصوفي الشھیر ابن العربي أن ا
  "فینزل علیھ السالم، فھو الولي بالنبوة المطلقة،  فھو عیسىاإلطالق  فأما ختم الوالیة على

، األولى بعده بنبوة مطلقة فكان أول ھذا األمر نبي ھو آدم وارثاً وخاتماً  في آخر الزمان
 علیھ یوجد بعده ولي فھو عیسىأما ختم الوالیة العامة الذي ال نبي وھو عیسى  وآخره
 ).49:  2ج  -الفتوحات المكیة( " السالم

 
__________________________________ 

لكن ھذا الحدیث یناقض القرآن الذى !  یوم القیامة" أول من تنشق االرض عنھ " یزعمون بأن محمد ھو  ) 1( 
ً من ھو أول من تنشق عنھ االرض ، بل ساوى في ذلك بین البشر، فقال  َّقُ : " لم یذكر مطلقا َ تَشَق م ْ َو ضُ  ی َرْ ْ األ

 ْ ْھُم ن َیْنَا عَ ل رٌ عَ ْ ش َ َ ح ِك ل َ ً ذ اعا َ ر ِ یرٌ  س ِ َس ونَ  : "وقال). 44:سورة ق"  (ی ُ ج ُ ر ْ َخ َ ی م ْ َو رَ  ی ِ اثِ س دَ ْ َج ْ َ األ ن ِ َّھُمْ م ن َ أ ً كَ َى  اعا ل ِ إ
ونَ  ِضُ بٍ یُوف ُصُ  فكیف یناقضون كتابھم بھذا الشكل ؟). 43:المعارج" (ن
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لكن المسیح ھو المنوط بھ ختم النھایة . ھو الخاتمة لكان قد أنھى المھمة وختمھامحمد لو كان ف
 طرحنا علىلكن لو  أولیس نبي االسالم ھو خاتم االنبیاء ؟وقد یصیح مسلم . واالبدیة، فھو ابن هللا

  ! ألجاب بالنفي  ذات صیغة السؤال القرآن
 

ویبنون نظریتھم ھذه "! خاتم النبیین " ھناك اسطورة قد راجت لدى المسلمین مفادھا ان محمد ھو 
دون ان یتمعنوا في معناھا وطریقة قراءة  )40:االحزاب( ھي وعلى آیة یتیمة ال أخ لھا وال اخت 

ولقد " .  النَّبِيِين  وخَاتَمما كَانَ محمدٌ ابا احدٍ من رِجالكُم ولكن رسول اله  : "اذ تقول . كلماتھا
سلخ المفسرون اآلیة عن قرائنھا السابقة والالحقة وعن روح القرآن جملة وتفصیالً واستخلصوا ان 

: وینقل لنا االستاذ العالمة األب یوسف الحداد عن تفسیر الجاللین قولھ  !تعني خاتمة ) خاتم ( كلمة 
 " ."  

 "   ) " الجاللین.(  
صفة لمحمد  ولو فلیت القرآن كلھ فلن تعثر على .األخیرالتصدیق ولیس معنى : آلة الختم بمعنى  

فمحمد . "بعیسى وقفینا  "قط للمسیح وحده االنبیاء، انما یرد ھذا المعنى في القرآن ف خاتمة بمعنى
ُصدق ( بمعنى ) خاتَم ( كما تصفھ األیة المذكورة  كما یُصدق الختم . لالنبیاء ولیس بمعنى آخرھم) م

 ھا یختموتصدر من دائرة حكومیة اذ یمكن لورقة رسمیة ان . وھم القومكما تعلى الرسالة، ولیس 
فمحمد خاتم . ختمھا واحد فقطیبمجرد ان ورؤساء أقسام، وال یشترط صدورھا ثالثة او اربعة مدراء 

  . بمعنى مصدق
 .بالفتح وقراءة، قراءة بالكسر". خاتم " لكلمة  مختلفتین قرائتین علیھافاآلیة الیتیمة التي یقدمونھا 

 والقراءة االخرى تعني آخرھم. الختم على الوثیقة " یصدق" كما ،  مصدق للنبیین: الواحدة تعني انھ
ال سیما انھ لم ینزل . یع تحدید ایھما یقصد القرآنتطفأنك ال تس، القرائتین صحیحتین وبما ان .

صریح یتكلم عن محمد كالنبي والواقع القرآني یثبت دعوانا، فال یوجد نص  .بالتنقیط والتشكیل
وآمنُوا بِما  " : كقولھ ولیس خاتمتھم األخیر للبشریة، انما محمد والقرآن مصدق للرساالت السابقة

 تلنْزدِّقاًاصم كُمعا مم41،  40: البقرة( " ل(.  "ًدِّقاصم  هدَيي نيا بمل  ")97: البقرة(. " دِّقصم 
 مهعا مم89: البقرة ( " ل. ( " ًدِّقاصم كُمعا ممل " )47: النساء (.  " كُماءج مثدِّقصم ولسا  رمل

كُمع81: آل عمران( " م (. " ًدِّقاصم  هدَيي نيا بمل ")خاتم النبیین" فمحمد  .) 31: سورة فاطر  "
 :الصافات" ( وصدَّق الْمرسلينبل جاء بِالحقِ  : "، كقول القرآن القاطع مصدق النبیین بمعنى

ّقھم " ختم النبیین " اي ). 37 الذي یعرضونھ كدلیل على خاتمیة  الیتیمفالنص القرآني  .اي صد
  ! بطل بھ االستداللیاالحتمال  ما تطرق الیھ: والقاعدة الشھیرة تقول . تاحتماال تحوطھ ،محمد

 
ً " ھو من سیأتي صرح فیھ بأنھ قد ضرب المسیح لھ المجد مثل الكرامین و ألنھ ابن صاحب " أخیرا

كَانَ له ايضا  ": فقال . الكرم انَّهم  :قَائال ،اخيرا ،ارسلَه ايضا اليهِم حبِيب اليه  ابن واحدٌفَاذْ 
فرفض  قد ارسل االنبیاء الى بني اسرائیل) اآلب ( ان هللا  یتضح  ).6:12مرقس " ( ابنييهابونَ 

ً  .عصاتھم نبوتھم وجلدوھم وطردوھم ً  فقتلوه،  ابنھ ارسللفراغ من ارسال االنبیاء ابعد  واخیرا  .ایضا
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النص ھذا ھو و !  ) االبن( فھو  اما الرسول االخیر .)العبید (  بلقبجمیع االنبیاء  فالرب یدعو
 :  والخاتمة وتعني األخیر escatonوالكلمة الیونانیة  بأصلھ الیوناني

6 eti oun ena uion ecwn agaphton autou apesteilen kai auton proV autouV 
escaton legwn oti entraphsontai ton uion mou  
 

  ).27:6یوحنا " . (  خَتَمه قدْالنَّ هذَا اله اآلب  " ،المرسلین واألب قد ختم باالبن كل
 

اذ یقول المسیح في ! فھو المستحق ان یظھر ثانیة قبل یوم القیامة .. وألنھ الخاتم والخاتمة واألخیر 
 ،بِقُوة كَثيرة ومجدٍ  آتيا في سحابٍوحينَئذٍ يبصرونَ ابن االنْسانِ "  :االنجیل عن كیفیة مجیئھ 

اءقْصى الا ضراال اءقْصا نم ،احِيالر عبراال نم خْتَارِيهم عمجيو كَتَهئالذٍ مينَئح لسرفَياءمالس  ) "
"  وجاء ربكَ والملَكُ صفا صفا : "من الذي عناه القرآن بقولھ : ل وھنا نسأ ).27و26:13مرقس 

  :قال القرآن  ومن ھو ھذا الذي سیأتي على الغمام اي السحاب مع مالئكتھ ؟ ؟) 22:الفجر (

والمَئكَةُ وقُضي امر والى اله تُرجع  ياتيهم اله في ظُلَل من الْغمامهل ينْظرونَ ا انْ " 
ورمف). 210:البقرة ( "  ا ً ، قال بأن الذي عناه القرآن ان ظھر إمام فرقة اسالمیة قدیمة لیس غریبا

فقد . ، امام فرقة الحائطیة نسبة الیھ  أحمد بن حائطوھذا اإلمام یدعى ! باالیات السابقة ھو المسیح 
نبذة عن )  حرف الحاء – 89ص  –لشریف یحیى األمین  – معجم الفرق االسالمیة( جاء في كتاب 

  : عنھم ھذه الفرقة ، اذ قال
  "

22

120


"..  
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  :یقول محمد في الحدیث الصحیح . فالمسیح ھو الحاكم المقسط في النھایة 
  "

 ".. 
 )باب قتل الخنزیر -كتاب البیوع  -صحیح البخاري (

ً عادالً، وھذا ما یعلنھ الوحي اإللھي في اإلنجیل المقدس فھذا الحدیث ناطق بأن المسیح سیأتي  دیّانا
 .)22: 5یوحنا ( " كُل الدَّينُونَة لبننَّ اب  يدِين احداً، بل قَدْ اعطى  " :حیث قال المسیح

 " جازِي كُل واحدٍ كَما يكُونُ عملُهوها انَا آتي سرِيعاً واجرتي معي ": وفي ختام سفر الرؤیا
   .یة وھو الذي سیحكم بالقسط والعدلفالمسیح ھو من سیعود ثان. )12: 22رؤیا (

. وتنتھي المباراة بصافرتھ. حكمھ ، وھو من تقبل النتیجة من خالل ھو المنوط بھ الحكم حكم المباراة
  !االنسانیة بنزولھ ل الستار على تاریخ دوھكذا المسیح سیس

  : قیل في القرآن  .یجرؤ على ذلك ، ولیس اي مالك او نبي فھو من سیحاسب البشر یوم القیامة
وحده ھو الحكم العدل  فا .)46:الزمر" (  في ما كَانُوا فيه يخْتَلفُونَ انْت تَحكُم بين عبادِكَ "

  ). 57 :األنعام(  "يقُص الحق وهو خَير الفَاصلين  الْحكْم اَّ لهانِ : " الذي حدده القرآن بقولھ 
  فمن ھو المسیح إال ابن هللا ؟.. لیحكم بین العباد یوم الدین  الدیان اآلتيیعلم الغیب و حالمسی 

  
ً " لماذا لم یقل  ً عادال ً " بدالً من " حكما   بین العدل واالقساط ؟ ؟ ما الفرق" مقسطا

، فالمسیح ھو الحكم المقسط! العدل واداء الحقوق تنفیذھو في  والقسط. العدل ھو في الحكم إن 
فالمسیح ھو  ". المقسط" ومن اسماء هللا الحسنى عند المسلمین . والقسطاس ھو أعدل الموازیین

وھو الذي سوف ینھي المھمة ویسدل  اذن ھو الدیان، ي سیعید الحقوق بالعدل بین البشرالمقسط الذ
  !الستار على مسرحیة الحیاة 

 
ً ابن بغروره اتخذ الشیطانف  المسیح ھو ابن هللا، مفارقة عجیبة تقابلنا، اذ كما ان ان هللا ھو سید وكما . ا

ان یرید  بدوره ابن الشیطان وبالتالي. ، كذلك الشیطان یھوى تقلید هللا لیتسید ویتألھ ورب العالمین
 ً عرف لدى تلك الشخصیة التي تُ ب ویتمثل ابن الشیطان اآلتي. افعالھ یضاھي المسیح ویتخذ اسمھ مقلدا

ً یُكتب بالخاء . ) 1(  " المسیح الدجال" المسلمین بإسم  اصدقائنا   " !المسیخ " واحیانا
  :، فجاء قولھ " الدابة " وقد ألمح القرآن الى ھذا الدجال ووصفھ بـ 

 "  مهنَا لجخْرا هِملَيع لقَوال قَعذَا واو مهتُكَلِّم ضرْا نةً ماباو بحسب تعبیر ).  82:النمل( " د
   ! لالنجلیزیة بالوحش  القرآنیة "دابة " وترجموا كلمة  ).13رؤیا  " ( الوحش: " سفر الرؤیا 

Arberry: When the Word falls on them, We shall bring forth for them out 
of the earth a beast that shall speak unto them. 

___________________________________  
" المسیخ الدجال " وبین  )االسالمي ( تعلق بالمواجھة بین المسیح ی ما نسرده ھنا بما: معلومة ھامة )  1 (

انما ھو ایمان المسلمین وعقیدتھم التي . بحسب المصادر اإلسالمیة ، لیس بالضرورة ما نؤمن بھ في المسیحیة
، دون االلتفات الى ما أحیط بھ من اساطیر .تفرد المسیح وعظمتھ حتى في االسالم: نستخدمھا الثبات نقطة 

  ! ھ في المدینة بجانب محمد في المسجد النبوي ككسره للصلیب وفرضھ للجزیة وموتھ ودفن



68 
 

للعملة  متقن تقلید مجردالمزیفة فالعملة ! المسیح الدجال  بالمقابل ھناك، ف فكما یوجد المسیح الحق
  :اطرح على نفسك یا صدیق المسلم ھذا السؤال الصادم وھنا  .الصحیحة

عدو أي   Antichristویدعى  " المسیح الدجال "  لھ منافس وضد یدعى المسیح بالذاتلماذا  
ً "  محمد الدجال" لماذا لم نسمع عن . الدجال سیحكم العالم ویضل الناسوھذا   ؟المسیح یكون ضدا

ألیس ألن  ولیس عدو محمد،  Antichrist" عدو المسیح "  بالذات لماذا ھو لمحمد نبي االسالم ؟
  . نفسھ بینما المسیح ھو ابن هللا ،نبي مجرد ھيرتبة محمد 

ً البن هللا المسیح نفس، وسیقیم لالمسیح الحقیقي بالذات طانالشییحارب لماذا   ً ومضادا ً مناوئا ھ ابنا
  ألیس ألن المسیح الحق ھو ابن هللا الحي ؟ الحقیقي

 
ّ كما یُ  -ان هللا  الحقیقي " المسیح " بواسطة  )1( سیخلص البشریة من فتنة المسیخ الدجال -م االسالم عل

ً، انما ابنھ.. ابنھ ً وال نبیا وینتصر فیھا سوى ن یحسمھا فمعركة الدھور النھائیة ل. فلن یرسل مالكا
ً فتأملوا یا مسلمین  .المسیح انتصار المسیح ابن هللا على یقول الحدیث عن  ! الیس في ھذا عجبا
   :الشیطان ابنالدجال 

  "
  


 

 " 
 )ر الدجال وصفتھباب ذك –كتاب الفتن وأشراط الساعة : صحیح، صحیح مسلم( 

حدث قوم بدرجاتھم وسیُ !  كما یذوب الملح في الماء لمجرد رؤیتھ المسیح سیقتل الدجال ، وسیذیبھ 
من غیره یملك ھذه القدرات ؟ بل یُخبر محمد سامعیھ، ان هللا ھو الذي سیقتل الدجال ولكن . في الجنة

  :كما ورد في ھذا الحدیث الصحیح .. بید المسیح 
  "و هللا ذاب كما یذوب الملح فإذا رآه عدصلى هللا علیھ وسلم فأمھم،  فینزل عیسى بن مریم

 -مسلم ( "  ، فیریھم دمھ في حربتھولكن یقتلھ هللا بیده، فلو تركھ النذاب حتى یھلك، في الماء
 )في فتح القسطنطینیة وخروج الدجال ونزول عیسى بن مریم -الفتن وأشراط الساعة  كتاب

  
ً عن اي نبي آخر ھو القادر على اتمام  ھذه المھمة المستحیلة باھالك الدجال لماذا المسیح بالذات دونا

، او داود الذي ذا لیس ابراھیم الذي سحق االصنام، او موسى الذي واجھ فرعون وجیشھوسحقھ ؟ لما
ّ نفس) جالوت بحسب القرآن ( قتل جلیات    ھ ولماذا لیس محمد المتمرس بالغزوات العسكریة الذي لقب

ً  "لم یكن الذي  بالذات سیحلماذا ھو الم  ؟"  النبي المنصور بالرعب" بـ  ً شقیا ؟ ھل من " جبارا
ً عن غیره بأنھ كلمة هللا  واالبن ھو ." ابنھ "  وروحھ وبالتالي ھو جواب سوى انھ ھو المتمیز دونا

 !دفاع عن عرش مملكتھ ، ستوافقونني لاالجدر بقیادة اي معركة ل وحده
________________________________________  

قبیح الشكل والھیئة ، فتارة  أشعث الشعر مرعب zombieال یصورونھ في الحدیث مثل زومبي الدج  ) 1( 
  !وعلى جبھتھ حروف كلمة ك ف ر ! ھو أعور العین الیمنى ، وحدیث آخر یحدد بأنھ أعور الیسرى 
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التي ، وفتنتھ ، والمرسل من ابیھ الشیطان لدمار العالم"  ابن ابلیس" من جھة اخرى فإن الدجال ھو 
أنا ولن ننسى اننا قر ". ابن هللا" لشروره ویھلكھ سوى فلن یتصدى .  ستمتد لكل البالد واألمم

ّ الشیطان المسیح بتمیز اعتراف محمد وھكذا فھو الوحید الجدیر . عن كل البشر بعصمتھ من مس
خلص فبحسب النصوص االسالمیة ، لیس ھناك م. بالتصدي للشیطان وابنھ وتخلیص العالم من شره

  !انھ بطل الحرب والسالم . معركة النھائیة بین الخیر والشرانھ بطل ال .للعالم سوى المسیح
********  

 
قال ابن .. ستستمر الحروب على األرض حتى ینزل المسیح ابن هللا الذي سیعطي السالم النھائي 

  : كثیر في تفسیره
  " ّوجل ّ ھَا: وقولھ عز َ ار َ ز ْ َو ُ أ ب ْ ر َ ْح َ ال ع َ تَّى تَض َ علیھ  حتى ینزل عیسى ابن مریم: ، قال مجاھدح

  ". الصالة والسالم 
  .وهللا ھو السالم والمسیح ھو السالم. ألنھ ابن هللا .المسیح من سیأتي بالسالم العادل والشامل

  
 

ً بلقب مسیح القرآن اللم یصف  حتى لو  لكن كل ما أحاط بالمسیح في االسالم من  ،"ابن هللا " حرفیا
فالقرأن یجعل بین ! " ابن هللا" عقل وبصیرة انھ بحق تثبت لكل ذي  صفات واحوال واعمال واقوال

من جوھر  إنھ. یح اقرب للخالق منھ للمخلوق ان المس. المسیح وهللا صلة شخصیة ذاتیة ال مثیل لھا
بنوة عیسى  نتیجة حتمیة  .الملك الشبیھ بأبیھمیر األك فكان .اه من طینة البشروكل ما عد .بیھأ

ال فرق فكالھما جوھر  لكن ترى ما الفارق بین هللا وابن هللا ؟. درسنایفرضھا النص القرآني كما 
كَانَ للرحمن ولَدٌ فانَا اول الْعابِدِين  ":  یقول القرآن .واحد   .)81:الزخرف( "قل انْ 

  !لھذا االبن "  فأنا أول العابدين" فإبن هللا یستحق العبادة كأبیھ  

 
ً او كالبصیریكفي المعاند ان یفتح عینیھ ومغالیق  تبع ، لیرى نور المسیح ویبصیرتھ ان كان بصیرا

  ..السھم االسالمي األخیر وھو  ممن جعبتھ لكن المعاندون قد یواصلون عنادھم ، شاھرین . خطواتھ

 
  .كثر تمتعوا بمزایا وصفات المسیحبأن انبیاء  اعتراضھم الشھیر األخیرالمسلمین  بعض یقدم

  !فآدم خلق دون أب وال أم 
  !أحیاء عند ربھم ) إیلیا ( والیاس ) اخنوخ ( وادریس 

  !وموسى اجترح المعجزات 
   ! فسّر األحالم  یوسفو

  !موتى وقاما بالعجائب  د أقاماوالیشع وایلیا ق
 :  

 ة المسیحدلوا بھا كفاعیكبار األنبیاء في كفة المیزان ل سبعة من والقد وضع !ھل انتبھتم الى عجزھم 
فكیف  ،مقابل واحد أحد یضعونھم أنبیاء سبعةتصور.  م ان یرجحھم علیھھوعجز میزان.. وحده
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ً للمسیحا نظیریعثرولكن لن  ..المالیین  لیحضروا! عجزوا یوسسبعة آالف ب لیأتوا !؟بھ  یضاھونھم . ا
فرقة كاملة من االنبیاء لیضاھوا بھم لماذا ال یأتوا بواحد فقط مقابلھ أو اثنان ، لماذا یلجأون الى 

  ! ألیس لعجزھم عن ایجاد من یدانیھ في صفاتھ االلھیة  .المسیح وحده
 ومع  !فلیكن  ) 1(  315الرسل من و،  الفاً  124 ھائل وقد بلغ الـ بأن عدد األنبیاء نویؤمن المسلم 

ً مع كل صفاتھم ومزایاھم ،  مجتمعین علیھم السید المسیح، یتفوق ھذا العدد المھول الضخم مجموعا
انھ  البینات والكماالت،، صاحب للناس والعالمین یةوروح هللا النازل من السماء، اآل ألنھ كلمة هللا

لیس فیھم من یفوقھ او . في كفة أخرى ) 2( انھ في كفة وباقي االنبیاء .كالطود الشامخ بین تالل صغیرة
  .یعادلھ بصفاتھ

  
Everest 

أعلى صاحب قمة افیرست ) جبل الھمالیا (  بـ تشبیھھُ  یجوز قد ،المسیح الشاھق بعلو صفاتھ وأعمالھ
 وھكذا. ا مجموعة من الجبال العالیةسینتج لن الى أجزاء منا ھذا الجبللو قسّ ف. قمة على الكوكب

ً مجتمعة المسیح فھو مجموعة جبال   كل االنبیاء الذین ذكروھم وارادوا تشبیھھم بالمسیح ، ال. معا
ً شیوخ اف. یمكنھم ان یحلموا ببلوغ قمتھ ً اجتمعت فیھ كل لمسلمین عاجزون على ان یقدموا نبیا واحدا

 ً ً ھاتوا واحد. صفات المسیح وافعالھ معا ھاتوا ! عجزتم . من صفات ومزایا المسیح% 75فقط یحمل  ا
 ،صفات المسیح متفرقة فیھم یحمل صفتین وآخر صفة واحدة من فیھم منربما % .. %25 .. 50

ً  كلھا على واحد یملكھا مجتمعة  -!لحظكم العاثر  -لن تعثروا لكن     .معا

  :قال الشاعر .تظھر الشمس فتختفي الكواكب . المسیح تختفي كل االنبیاء  بظھور
  إذا طلعت لم يبد منهن كوكب            كأنك شمس والملوك كواكب

  )النابغة الذبیاني  (                                                                                        

 :ندعو كل مسلم منصف أن یترك التعصب جانبا لیضع اجابتھ على ھذا السؤال إننا 
 ؟ هللا ولم یعملھ المسیح ما ھو الشيء الذي عملھ

ً ، لكن مھما حاولت  فلن تحصل إ   :ال على اجابة واحد وھي خذ وقتك اخي المسلم وفكر جیدا
  .ألن كل ما فعلھ هللا كان المسیح یفعلھ ومازال!  ال یوجد 
  

ً ان المسیحي یحتار لر المسلم والتقوقع الذي یمنعھ من رؤیة  ؤیة العناد واالنكار الذي ینتاب أخیھحقا
  .آننور المصباح الذي یحملھ بین یدیھ ، فنور المسیح یشع حتى بین سطور القر

مل لتحاالمشكلة انھم تربوا على ا. لكن لیس بالضرورة ان المسلمین ال یستطیعون الولوج الى الحقیقة 
 ! programing "البرمجة " ه یسمیھا الغرب بــ وھذ. وانكار اآلخر منذ الطفولة

_______________________________________  
ائة وبضعة ثالثم: قلت یا رسول هللا ، كم المرسلون ؟ قال : " أبي ذر قال  في مسند اإلمام أحمد عن  ) 1 (

مائة : كم وفاء عدة األنبیاء ؟ قال : قلت یا رسول هللا: وفي روایة أبي أمامة قال أبو ذر  . ، جما غفیرا   عشر
حھ الشیخ والحدیث صحّ   "ثالثمائة وخمسة عشر ، جما غفیرا : ، والرسل من ذلك ألف ، وأربعة وعشرون ألفا 

  .األلباني في مشكاة المصابیح 
 -8لوط  -7 ابراھیم - 6صالح  -5ھود  -4نوح  -3ادریس  - 2 ادم -1: القرآن ھم األنبیاء الذین ذكرھم )  2( 

 - 17 یونس - 16ھارون  -15موسى  -14شعیب  -13ایوب  -12 یوسف -11یعقوب - 10اسحق  -9اسماعیل 
  محمد - 25ذو الكفل  -24عیسى  -23یحیى  -22 زكریا -21الیسع  - 20الیاس  -19سلیمان  -18داود 
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؟ لم یرضیھ .."  من یقول الناس إني أنا: " حین طرح المسیح لھ المجد سؤالھ الشھیر على تالمیذه 

. فھذه إجابة غیر مرضیة وال تفي حق شخصھ!  "واحد من األنبیاء"ویسره ما قیل عنھ من الناس كـ 
".  هللا الحي أنت ھو المسیح ابن: " وحین سألھم ھم عن من یقولون انھ ھو ؟  أجاب رسولھ بطرس 

ً من اآلبفطوّ  ً سماویا الناس " ھو كالم " واحد من االنبیاء"فاالعتقاد انھ . بھ المسیح وأعتبره اعالنا
  .فھو إعالن السماء" ابن هللا الحي " اما االیمان بأنھ  ،" عنھ 

  
 

قراءة الصفحات السابقة وقد شعّ منھا نور صدیقي المسلم ، قد یدور ھذا السؤال في ذھنك بعد 
الذي سیوصلك للمسیح الحقیقي الذي سیساعدك بل " الجسر " فالقرآن یمكن ان یكون . المخلص 

ً سوى في . غفران والسالم والحیاة األبدیةویخلصك ویمنحك ال المسیح لن تجده وتتعرف علیھ شخصیا
وال تؤجل دقیقة فلربما كانت الدقیقة األخیرة .. كتاب فھیا ابدأ بقراءتھ بعد ان تغلق ھذا ال! اإلنجیل 

  !!من حیاتك 

33 
ً لما تقدم عرضھ من أدلةعزیزي المؤمن المسیحي ،  ً سریعا  اسالمیة دعني أقدم بین یدیك موجزا

ً  99سنى عند المسلمین عددھا فأسماء هللا الح. نقطة 33 وتتلخص في. تثبت بنوة المسیح  ، اسما
  : لنبدأ !)ھو سنوات عمر المسیح على األرض( 33=  3÷  99 . 3على العدد الممیز قسمھا 

1-   " شَاءا يم خْلُقا يمفَى مطص دًالذَ وتَّخنْ يا هال ادرا ول "
 .المسیح ھو ابن هللا یستحیل اإلیمان بأن فال. )4:الزمر(

2-  وتقبلھا ورعاھا  .واصطفاھا مرتین على نساء العالمین
 ً  ! هللا ابن المسیحلتكون أم  كل ذلك. وأنبتھا حسنا

3-   )لماذا ھذا األختیار ). 34-33:آل عمران
 ! ابن هللاستلد  لكونھاالشریف إال 

4-  وكانت ال تحیض ، ألن تركیبھا . ھا یأتیھا مباشرة من الجنةفقد كان طعام
وكانت "! خیر نساء الجنة " واعتبرھا محمد . من انسان بشري الزواجالفسیولوجي ال یحتاج 

 ! ابن هللالمسیح ھو كل صفاتھا تدل على أن ابنھا ! محروسة من مس الشیطان 
5-  فیبشرونھا باالصطفاء ووالدة من . لیزفوا الیھا البشرى وكأنھم یخطبونھا

 ! هللا ابنأي ،  "روح هللا "و " كلمة هللا " ھو 
6-  . ً ً سویا . لیھب لھا اإلبن رجالً كامل الخلقة ).21-19:مریم( بشرا

 .ابن هللافھو 
7-   "نَتصحي اتانَ الرمع نَتاب ميرما وهجرف يهخْنَا فنَفف 

النفخة في الفرج وھي الواسطة التي یتم فیھا الحبل " ولجت " لقد ). 12:التحریم( "  من روحنَا
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فالتصور ". ناكح الفرج " والفقھ االسالمي یقول بأن االبن یُنسب الى . البشري والبیولوجي
 . المسیح ھو ابن هللاوبلغة غایة في الصراحة بأن . القرآني غارق بالتصویر الجسدي

8-  . ھكذا اعترف المفسر الكبیر ابن كثیر في تفسیره لسورة
فالنافخ ھو  "!بمنزلة لقاح الذكر لألنثى.. النفخة : " كذلك أقر االمام ابن الجوزي . 171:النساء

واعتبر ھذا الفعل بمنزلة لقاح األب . والمنفوخ فیھا ھي ابنة عمران وفي فرجھا" نفخنا " هللا 
ً واالم ، لینجبا   !المسیح ھو ابن هللاداللة صارخة بأن . ابنا

9-   بھذه الصراحة الفجة اعتبر اإلمام الشھیر الغزالي ما قام
 ! ابن هللالمسیح ھو وكأنھ یستنتج بلغة مبطنة بأن .  بھ هللا مع ابنة عمران

10-   ابن تیمیة " ھكذا شرح شیخ االسالم " ً ولدتھ : ویقال في المسیح: " قائال
فمن ھو االصل اآلخر سوى ..". من مریم ومن النفخ الذي نفخ فیھا: فإنھ كان من أصلینمریم، 

 ! ابن هللاذن ھو  .هللا ونفختھ
11-  . ُابن هللالمسیح ھو داللة على ان  سمي ابنھ،وكأنھ اب ی. 
12-   ) .وكلمتھ  بعیسى روح هللاعلیكم : "  قال محمد). 91:االنبیاء "

 . ابن هللاوالمسیح روح هللا ھو . واألب یعتبر ابنھ كقطعة من روحھ). البخاري(
13-  ) . ولھ وجود ذاتي قبل ان یُلقى ). 45؛ آل عمران 171االنبیاء

 ).الرازي( "  السنّة صفة قدیمة قائمة بذاتھ على قول أھل" وكلمة هللا غیر مخلوق . الى مریم
 !ابن هللافلیس سوى . فیكون المسیح غیر مخلوق بل ازلي

14-   . المعمدان ( وھو النبي یحیى ( ً ً بكلمة " یرسلھ هللا خصیصا مصدقا
ً بالمسیح" هللا  ابن سبب وجیھ الرسال سفیر قدام المسیح ، ألنھ . وكأنھ سفیر الملك. اي مصدقا
 ! هللا

15-   وكانت أم یحیى تقول لمریم . وقد سجد للمسیح وھو في بطن أمھ: 
   ).ابن كثیر(  " لھ یعظمھ ویخضعأي "  " ! في بطني یسجد لما في بطنكفإني وجدت ما "  

ً  یكبرهوھو ( نبي عظیم كیحیى  للمسیح لماذا یسجد  .ابن هللا المسیح ھو ؟ ألیس ألن) عمرا
16-   . " والحمل والتصویر " . )23- 22:مریم ..." ( فحملتھ فانتبذت بھ

 ! المسیح ابن هللانھ  )الجاللین ( " والوالدة في ساعة 
17-  لم یُخلق من ماء مھین . ن لھ أبلم یأت بمعاشرة زوجیة ، لم یك

والدتھ من عذراء تثبت . 26:الحجر( ال من حمأ مسنون منتن أو من صلص). 20:المرسالت(
 .انھ ابن هللا

18-  "َا ِھ ت ْ ْ تَح ن ِ اھَا م َنَادَ ِي  ف ن زَ ْ َّ تَح َال مالك هللا ). 24:مریم( " أ
 ً كان یقبل الولد : " یقبل الولید السماوي لیحملھ " القابلة " مریم یقوم بدور " تحت " كان جالسا

 ؟ ابن هللافمن ھو المولود؟ الیس ). الزمخشري( " . كالقابلة
19-   ) لم . یملك كل المعرفة والعلم والھدى بینما عمره دقائق. )46:آل عمران

 ً ً . یعلمھ أحد حرفا وھذه خاصیة شریفة كانت حاصلة "  .بل كل الوحي والكتب كان یعلمھا جاھزا
 ؟ابن هللاألنھ الیس  ).الرازي(  " قبلھ وال بعدهألحد من االنبیاء  وما حصلتلھ ، 

20-  ) .هللا ابن ن المسیح ھوأل رعایة خاصة ).51:مؤمنون ! 
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21-  أنھ منزل علیھ  وعد أنبیاءه من قبل الذي بصفتھسمعت " ومریم
 ).48:ال عمران  –الطبري (  " ھو الولد الذي وھبھ لھا, الكتاب الذي یسمى إنجیال

 ً   ؟ ابن هللالمسیح إال  فمن یكون. انھ الموعود لالنبیاء جمیعا
22-    )انھ المتمیز عن كل البشر بھذا الحفظ من مس ). 36:آل عمران

"  غیر عیسى ابن مریمفي جنبیھ بإصبعھ حین یولد  یطعن الشیطانبني آدم  كل" الشیطان ، 
 .المسیح وحده الطاھر البريء من الذنوب ؟ ابن هللاكیف یجرؤ على االقتراب من ). البخاري (
اینما كان " المبارك " و . )البیضاوي("  طاھراً بریئاً من الذنوب" ).19:مریم"( غالماً زكیاً  "
وھو الممسوح " بل ان اسمھ المسیح . بدون خطیة وال توبة او حتى استغفار).  31:مریم(

انھ  .انھ قدوس بار ).171:النساء-الثعلبي ("  المطھر من الذنوب واألدناس التي تكون في الناس
 .المسیح ابن هللافوق البشر انھ 

23-   )بالشفاعة والدرجات العال). " .. 45:آل عمران " 
 ! المسیح ابن هللاومن یشفع عند أبیھ كشفاعة ). الجاللین (  

24-   )ھ حيفرسالتھ ابدیة ألن عاد من حیث جاء الى السماءاذ . )55:آل عمران .
 ! ابن هللاما ھو فالى العرش ألنھ  غیره تحت األرض الى التراب

25-  فتالمیذه یوحى الیھم ویبشرون األمم ویجترحون المعجزات 
ً انھ . المسیح مثل ابیھ یبعث االنبیاء والرسل ویعطیھم سلطان المعجزات).  14:یس(        ! ابن هللاحقا
26-   . وانجیلھ ). 21:مریم ( و آیة للناس ). 91:االنبیاء( فھو آیة للعالمین

. فابنھ مرسل لخالص العالمین" رب العالمین " فأباه ھو  ).4:آل عمران" ( ھدى للناس " ھو 
 .ابن هللا فھو 

27-   . سبب وجعل معجزاتھ "  :فھو األفضل على غیره والسبب
فمن  ).البیضاوي ( " عھا غیره مجلم یست، ألنھا آیات واضحة ومعجزات عظیمة  تفضیلھ

  ؟ ابن هللایستجمع اعظم اآلیات البینات سوى 
28-  .غیب، انھا خاصیة تنسب  وحده وال مالك او رسول یعلم ال

 !ابن هللا فال عجب انھ . واالبن كأبیھ). 65:النمل(
29-   احیاؤه للموتى كأنھ ). 78:یس( العظام وھي رمیم ھو من أنشأھا والذي یحیي

ً، دلیل قاطع انھ   ! ابن هللاأحیا الناس جمیعا
30-  ن وهللا وحده م. فھو سید الخلق. وینفخ فیھ من روحھ فیتحول الى كائن حي

 ! ابن هللانھ . خلق أبیھ لكن المسیح كان یخلق مثل). 20:النحل(  یتحدى اتباع اآللھة بأن یخلقوا
31-   ھو الوحید ف ).61:الزخرف( ألنھ عالمة الساعة الوحیدة لیوم القیامة

الوحید الذي مھمتھ لم . كخاتمة لالنبیاء والمرسلین ظره الیھود والمسیحیین والمسلمینالذي ینت
  ! ابن هللاإال بمجیئھ الثاني كونھ  تنتھي

32-   .ابن هللا من یقوم بالدینونة سوى . والحكم المقسط في ظھوره الثاني المجید! 
33-   من فتنة المسیخ الدجال . ً فھو الوحید الذي یقاومھ الشیطان، فال یوجد ابدا

فالدجال یحارب ". المسیح الدجال " الذي سیقاوم محمد ودینھ ، بل یوجد " محمد الدجال " 
 ! ابن هللالمسیح الحقیقي ورسالتھ ألن المسیح ھو 
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 على كل نقطة وغیرھا من الدالئل القواطع على تفرد وعظمة وسمو المسیح كإبن هللا)  33 (أمامك 
ً  33 .ما سواه  ً .  تمت مناقشتھا بتفصیل في الفصول السابقة دلیال .. وأعد قرائتھا ثانیة .. اقرأھا جیدا

قم بواجبك ودع الخمول .. واعرضھا على اصدقائك ومعارفك وسلحھم بما تسلحت بھ من علم 
ال یستحق أن فأ ،المنا ومات المسیح من أجلي وأجلكلقد تجسد المسیح وجاء ع! والركود أرجوك 

  ؟ن عنھ ولو بتعب یسیر افال یستحق ان نخبر اآلخری . تعیش ألجلھ
  

ً، وربما قمت بنصف محاولة لتدرس  عنلربما تكون قد سمعت وقرأت ھذه النصوص  المسیح سابقا
ولكن حینما طلب منك تقدیم ادلة عن ایمانك لمسلم فلم تسعفك ذاكرتك، ألنك لم . عن المسیح في القرآن

  !   كما یجب)   Homework( تقم بواجبك البیتي 
ً ظھرك للكرسي ، فھذا ً ، وتستمتع مسندا لن ینشر الحق  ال یكفي ان تستمع لمحاضرة او تقرأ كتابا

. في كل حقل البشارة ان تتحرك من مكانك ، انھ زمن زرع علیك.. ولن یوصل خالص المسیح لعالم 
یستطیع اي " ! المتخصصین " انتھت ایام ".  كیف تتعلم بنفسك: " انھ عصر العمل، انھ جیل 

 لعمل بالصورشخص الیوم ان یصلح بیتھ ومطبخھ وسیارتھ بنفسھ عن طریق كتب تشرح ا
ً تح. ھو جالس في بیتھو، یتعلم والتفاصیل مل شھادات الالھوت لتبشر الیلزمك ان تكون جامعیا

یكفي ان تحفظ االیات ! كل طفل یمكنھ التبشیر بامكاناتھ المتاحة حتى لو من ھاتفھ المحمول . بالمسیح
ً بالمعرفة لیمكنك مشاركتھا مع البعیدین ع   . ن المسیح الواردة في ھذا الكتیب حتى تكون مسلحا

ً فعاالً  ً تبشیریا اذ یمكنك ان . ھل تعلم انھ بامكانك استخدام سورة آل عمران وسورة المائدة استخداما
، وزعھا على  "نبذ تبشیریة " على شكل فیھا عن المسیح وتطبعھا  تستخدم النصوص التي تحدثت

 –رفتھ الدینیة مھما ضئلت مع –اي شخص  صدقني ان . المسلمین لتوصل الیھم خالص المسیح
" نبذة تبشیریة " تتعجب لو اخبرتك ان أول فال . ان القرآن یشھد للمسیح كإبن هللا االستنتاجبامكانھ 

وقد علقھا "  ملك الیھود ھو یسوع الناصري: "  اریخ، كانت بید بیالطس البنطي وكانتكتبت في الت
  !ویدرك  لقد شھد للمسیح دون ان یعي! غات فوق الصلیب بثالثة ل

وسط ھ ، فأمست كشمعة وضعھا هللا وھكذا انسابت حقیقة المسیح بین صفحات القرآن دون وعي من
ً بال شاھد   .فأنت بال عذر ان أطفأت النور المشرق داخلك. كتاب اإلسالم ، لكي ال یترك نفسھ یوما

  !نتحدى بالمسيح كما يتحدون بالقرآن 
الناس یتحدون  وبما ان المسلمین. " آیة للناس" وھو " آیة للعالمین "  بلسان القرآن ھوفالمسیح 

ً سنتحدى العالم بأن یأتوا لنا )  88:االسراء  ( -كلمة ربھم  -على ان یأتوا بمثل القرآن    ، نحن ایضا
   ) !كلمة هللا ( للمسیح "  شبیھ" أو "  بمثیل" 
االنس والجن بل  تولو اجتمع.. یأتوا   ،یأتوا انھم  : ھذا الخبر ھمأعرض علیلیسمحوا لي ان و

تمعت فیھ نصف أو ربع صفات اج واحد ولیسندھم المالئكة اجمعین، لما قدروا على االتیان بشخص
ً أوفر و . المسیح   !في رحلة بحثكم حول الكرة األرضیة وأعماق طبقات التاریخ   Good luckفحظا
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