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  "  : وهو
يأتيه مسلم  أي معترض على المسيحي طرحههذا هو السؤال الذي يجب ان ي

 لشيخ احمد ديداتل يطيب ال القديم المهترئ الذي كانالسؤحامال بيده 
  ! ترداده في كل مناسبة

  
من  المسلمونال يمل وأشهر وأوسع عبارة تهجمية انتشاراً ،  هاإنبال شك 

مناقشاتهم ومناظراتهم  استعمالها في
ال  Gumوكأنها مضغة  بال وعي،

سؤال  وأعني بها يسأمون من مضغها
   :ديدات القائل  الشيخ
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 “There is not a single unequivocal statement throughout the 
Bible, where Jesus claims to be God or where he says - 
'worship me.' Nowhere does he say that he and God Almighty 
are one and the same person.”  (Christ in Islam –Deedat- P 35). 

  
  :نا ضرورة االستعداد لمجاوبة كل سؤال يعترضنا مليعوالكتاب المقدس 

"  دِّينتَعسم ةباوجما لمائد  كُملاسي نم ِكُل ذِي فال اءجبِ الربس نع ،يكُم
   ).15:3بطرس 1( " بِوداعة وخَوفٍ

  : مستخدمين عقلنا وفهمنا المبني على كلمة اله ،ميفنحتاج الجوبة وتعل 
 " قْلالْعف  مهالْفظُكَ، وفحكَ  يرنْص11:2 ثالام" (ي.(  

 لنبدأ النقاش والمواجهة، طرح المسلمون سؤال شيخهم ديدات واآلن، حينما ي
  :ولنبادرهم بالسؤال  .المبني على العقل والفهم المفاجئ بسالح هذا السؤال

  :في الكتاب المقدس هل قال اله عن المسيح لكن "
  ؟"  انت اله فليعبدوك 

  
هذه الطريقة تعلمتها من الرب يسوع  .سؤالهم بسؤال مشابه عكسي قم بتفنيد

.حدينالذي واجه خصومه بأسئلة مفحمة ذات  
 

 
ان هذا النهج يتوافق وينسجم مع نهج السيد المسيح له المجد ، اذ كان 

 –اي سؤال ذو حدين  –الفريسيين يالحقونه باالسئلة المحرجة ذات الطرفين 
و من بحيث لو اجاب بأي اجابة منهما فيكون قد سقط في فخهم ، فإما العد

  ! أمامك أو البحر من وراءك 
  .يهم في كل مرة له كل المجد عل 1 "يقلب الطاولة " لكنه كان 

                                                             
ً قد  1 ً  قلب الطاوالتبل المسیح فعال اذ حین دخل الھیكل ورأى كیف حولوه الى سوق ! حرفیا

ً طاوالت الصیارفة    !وتجارة وصرافة ، قام بطردھم قالبا
 } 

  { ) 12:21متى.(  
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  ). 21- 16:22متى (وكذلك ) 7- 3:8يوحنا ( راجع
، ونقلب الطاولة على الخصم ، مستخدمين  2وبحسب نهج الرب يسوع سنسير

كبر  . الكلمات داخل صيغته  ببعثرةن ذات سؤالهم ولك   : بتوضيح أ
  ..السؤال أو باألحرى تغيير مواضع كلماته " تركيبة " سأقوم بتغيير 

  " !أنا اله : المسيحاين قال "   :فعوضاً عن
  :أو  ؟" المسيح هو اله :  اله أين قال"   :الى 

  ؟" أنت هو اله : أين قال اله عن المسيح " 
  
  ..بخارطة طريق لهذا البحث وكيفية سيره لنبدأ و

  .. عدة محاور على  يتمحور الذي أمامنا البحثف

  :  المحور األول

  

  : المحور الثاني

  

 :  المحور الثالث
 

 :  المحور الرابع
 

 
 

 

                                                             
في كتابي " .. این قال المسیح انا هللا "  :وقد استخدمت ھذا النھج في الرد على سؤال دیدات 2

  " فاعبدوني ، ھل صدقھا المسلمون حین قالھا ربھم؟أنا هللا : "بعنوان 
 .وقد حولت ذات السؤال الى الھ االسالم 
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   .لسببين على االقل لماذا ؟..  ساقطسؤال باطل  وهذا

  
  

 ".أنا اله اعبدوني: "المسلمون على لسان المسيح حرفياًالتصريح الذي يطالب به 
  !  لن يثبت شيئاً ، والعكس صحيح اً دعائياً تصريح يعتبر

لمسيح عن تعليم ايتغير ما علمه وحي الروح القدس و نفل ،أو لم يقله  ،فلو قاله 
  :وهنا سنناقش احتماالن  .الوهيته

  
  

  
 مجرد تصريحاً سيعتبر، اذ لن يثبت الهوته وحده ، فهذا"أنا اله: "فلو قال
أنا اله ، ولكن اعماله وصفاته تناقض فحوى : فالمدعي قد يقول   .شخصياً 

يثبت الهوته بينما واالله الحقيقي قد ال يقول أنا اله  .تصريحه فيثبت كذبه
  .بأعماله وصفاته وتصديق الجماهير له

  
  

 في اضخم موقع رسمي اسالمي على النت وهو االسالمية الفتوى مركز
  بعبارة قد رفضت نسبة الشخص األلوهية لنفسه )  الشبكة االسالمية(  

  " !أنا اله " 
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  :لنقرأ ما جاء في هذه الفتوى على اشهر موقع اسالمي
  

 ".. 
   التي ال یعتریھا

الزمان سیقول أنا هللا ومعھ  الدجال الذي سینزل آخر أي نقص، وھذا المسیح
  ".. ألن عالمات الكذب علیھ ظاھرةھو هللا أمور خارقة للعادة، ومع ذلك فلیس

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&
Id=289657&Option=QuestionId&x=35&y=9  
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  " !!أنا اله " عبارة ب المطالبة هيئة الفتوى االسالمية ترفض:مفاجأة مدوية 

  :المدوي ولنكرر اعترافهم 
" 

 
! "..  

  ." أنا اله" لوهية واثباتها ال تتوقف وتقتصر على عبارة اال: إذن
أفواه فكالم الفتوى رد قاطع وساحق لتحدي ديدات وسؤاله المكرر في 

  .أثبتوا فساد وبطالن هذا السؤال و، هم بأنفسهم أسقطوا سؤالهم. لمينالمس
  :، فتقول"الدجال حالمسي"وهو  وتضرب هيئة الفتوى مثاال من المعتقد االسالمي

ومعه أمور  سيقول أنا الهالذي سينزل آخر الزمان  الدجال حوهذا المسي "..
  ". الههو  ومع ذلك فليسخارقة للعادة، 

  
  ؟"  أنا اله" الدجال هو اله، ألنه سيقول عبارة حرفية  حهل المسيف

الدجال الذي ينتظره المسلمون قبل يوم القيامة، سوف يدعي ح حتى المسي
  !فهل سيعبده المسلمون ؟ بكالم حرفي لنفسه االلوهية

مجرد هي  لمينالتي يطالبها ديدات وتالميذه من المس" أنا اله " اذن مقولة 
آخر من كتابهم .فاسدة مقولة  وسأضرب لهم مثاال..  

 

م هفماذا  ،مصر فرعون لوهيةإيؤمنوا بو يصدقوا المسلمين ان طلبنا منلو 
 ؟فاعلون

  ).24:النازعات " (اْعلَى انَا ربكُم فَقَال " :  اليس هو القائل بالحرف 

 " كُمل تملا عم َما الهيا انُ يوعرف قَالرِيويغ لَها ن38:القصص" (م.(  
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  :وقال فرعون لموسى 
"  اتَّخَذْت نئل رِيقَاليلَهاً غ3ا ينونجسمال نلَنَّكَ معج" )29:الشعراء(.  

الصيغة التي يطالب بها ففرعون في القرآن  قد نسب لنفسه االلوهية وبذات 
 ، ، وال إله غيرهانه الهنفسه  عن قد قالف فهل يعترفون به رباً والهاً ؟ المسلمون،

فلماذا ال يؤمنون به   ، "  ال إله إال فرعون: " وهذا يشبه الشهادة االسالمية 
   !ويعبدونه ؟

استدالل هو " أنا اله"لوهية من مجرد نطق حرفي لعبارة فاالستدالل على اال
  .وهو اله االسالم نفسه.. أقوى  وساعطيهم مثاال .باطل خالٍ من المنطق

  

  

  ".أنا ربكم": قد قال للمسلمين صراحة  ذاته، اإلسالمها هو اله 
  !وكادوا يرجمونه  ورفضوه فتعوذوا منه بأجمعهم ، 

  :النص الخطير جاء في القرآن هذا 
  )42:القلم ("  ويدْعونَ الى السجودِ فََ يستَطيعونَ  يوم يكْشَف عن ساقٍ "

 :فلنقرأ حديث محمد! ؟ انه اله االسالمواآلن من الذي سيكشف عن ساقه
 "..   زيد بن    عن    حفص بن ميسرة    قال حدثني    سويد بن سعيد    وحدثني

أن ناسا في زمن رسول    أبي سعيد الخدري    عن    عطاء بن يسار    عن     أسلم
  ص   قالوا يا رسول اله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول اله  ص   اله 

 في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب   تضارون    هل    نعم قال  
ال يا  فيها سحاب قالوا في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس   تضارون    وهل 

                                                             
 ةمخالفزعم القرآن بأن فرعون نسب لنفسھ االلوھیة المطلقة وان ال الھ غیره وقع في  3

ما جاء في سورة االعراف  واألنكى انھ ناقض نفسھ مع. لتاریخ الفراعنة ، المتعدد اآللھة 
   ! متعددة غیر فرعوننقرأ بأن سحرة فرعون كانوا یعبدون آلھة اذ  127:7
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كما  تبارك وتعالى يوم القيامة إال في رؤية اله   تضارون    رسول اله قال ما 
لم يبق إال من كان يعبد اله  حتى إذا ...... في رؤية أحدهما   تضارون    

  وفاجر   بر    تعالى من 
 تتبع كل أمة ما كانت  قال فما تنتظرون

ولم نصاحبهم  تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم

  هال نشرك بال

هل بينكم فيقول    ينقلب    ثالثا حتى إن بعضهم ليكاد أن  شيئا مرتين أو
فال يبقى من  بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فتعرفونه   آية    وبينه 

له بالسجود وال يبقى من كان  كان يسجد له من تلقاء نفسه إال أذن اله
  خر    كلما أراد أن يسجد  واحدة   طبقة    يسجد اتقاء ورياء إال جعل اله ظهره 

وقد تحول في صورته التي رأوه فيها  ثم يرفعون رءوسهم   قفاه    على  
  . "الجسر على جهنم    يضرب    ثم  فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا مرةأول 

 ).269حديث رقم   –فة طريق الرؤوية باب معر –كتاب اإليمان  –صحيح مسلم (
  

يكتشف المسلم بأن  الذي ورد على لسان محمد، من الحديث الصحيح السابق
  .بصورة مخلوق وسيأتي..  يوم القيامة دة مراتبتغيير صورته ع سيقوم ربه

 

 !! صورة مخلوق ربهم سيأتي في بأن.. وقد اعترف كبار علماءهم 
 : فقال االمام النووي

 " وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من  .  وأما

 ).بشرح النووي صحيح مسلم( " فمعناه يتبعون أمره) فيتبعونه : ( قوله ص

  : عياضوقال القاضي 
 "  ه بصورة  المعنىويحتمل وجها رابعا وهو أن : قالأي  -يأتيهم ال

التي ال تشبه صفة اإلله   -بصفة 
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  ."بذلك ليختبرهم
كتاب  -ابن حجر العسقالني  -بشرح صحيح البخاري  فتح الباري(  

  .)باب الصراط جسر جهنم -الرقاق 
  

 

سمات ، وله وهيئة وشكل وساق مخلوقةصورة  في إن رب محمد سيتجسد
ي انسان كامل هو يسوع االله ف يستصعبون حقيقة تجسد فلماذا. المخلوق

  ؟هل هناك مثيل للمسيحفل وخير صورة ظهر فيها اله؟ ، وهو أفضالمسيح

في صورة  ظاهروهو  " أنا ربكم ": ود المسلمين قد نطق بهذه العبارةمعبان 
مخلوقة متجسدة ، ولكنها لم تفي بالغرض وال استفاد منها أحد ، اذ قد رفضها 

  .ذوا منها ومن قائلهالمسلمون وتعوا

العبارة  بذات حروف هذهفكيف إذن يطالبون  ،أنا ربكم: لم يصدقوه حين قال 
أم انهم لم ينتبهوا قبال لهذا  على لسان المسيح وهو متجسد في صورة انسان ؟

  الحديث ؟
وبهذا اليهود  في محضرالمسيح بهكذا عبارة  خالمسلمون بأن يصر كيف يطالب 

الذين ال يؤمنون سوى وهم  "أنا اله اعبدوني" الذي سيثير استفزازهم الشكل 
  اآلب وحده؟ بإلوهية

  ؟  ال يتعلق بمجرد كلمات انما بافعال ادعاء االلوهية م انأ
االفعال التي يفعلها  لرب يسوع المسيح قام بجميعوالمعلوم بحسب االنجيل ان ا

، وهذا كافٍ الثبات شخصيته كاالله لنفسه الصفات االلهية ناسباً له ، وا
    .المتجسد

  

  



10 
 

  :نستخلص من االحتمال األول 

هو  ،االدعائي الكالمب ،"أنا اله "  بعبارة المسيح  نطقاالحتمال األول حول 
  :  لفساده فاسد ، وضربنا ثالثة أدلة بحد ذاته استنتاج

  " ! أنا اله" الدجال سيقول  حالمسي-1
  " ! انا ربكم األعلى: " فرعون قال -2
وكلها لم تثبت األلوهية  " ! أنا ربكم: " هو متجسد سيقول اله االسالم و-3

   .لقائلها
  

  

  . تلك العبارة حرفياً بدونفهو اله المتجسد  ،وتهلن ينفي حقيقة الهفهذا 
  : مثال واقعي

  : معطفاً أبيض  البساً  يقف في عيادة طبية فلو قال لك شخص
  !لقد تخرجت من كلية الطب 

  !ة في الطب دكتورا ةواحمل شهاد
  !وأعالج المرضى يومياً 
سائق و محامي ، أم مهندس ، أم هذا االنسان ، هل هفما هي يا ترى وظيفة 

  :صائحاً يبادرك مسلم آخرس ."طبيب"ال هذا وال ذاك انما هو : لو قلت؟ تاكسي
   !!"أنا طبيب " ه لم يقل حرفياً ألنبطبيب  هو ليس كال 

  فهل ستقبل منطقه الغريب ؟
  !اعتقد ان الفكرة قد بلغت الى ذهنك اآلن  

بل . أو شخصية فرد ال تتطلب بالضرورة تصريحاً حرفياً منه ان اثبات هويةفترى 
فمع انه لم  .تكفي اشارات عنها وصفات بينة واضحة كحالة ذلك الطبيب اعاله

  .، إال ان ما نسبه لنفسه من اعمال أثبت وظيفته كطبيبيقل بالحرف انه طبيب
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، وهي في محاربتهم لالهوت المسيحلعبة سمجة  المسلمون المتعنتون يمارسون
  : حرفياً ها منطوقة بفم المسيحنويريدولعبة تحديد أللفاظ محددة 

  .وغير هذا مرفوض في عقولهم“ اله انا”
فَسيعجزون .. لو ارادوا كالماً حرفياً هنا المشكلة التي لم يحسبوا لها حساباً ، فو

هم بأنفسهم ، ومن العقائد االسالمية نفسه من إثبات حفنة ضخمةالقرآن 
  !حائط يقابلهمسيفسدون سؤالهم ويلقونه الى أقرب 

، عليهم منذ سنوات  اطرحته وأكرر اسئلة  المفضلة مارس معهم لعبتهمألذلك س
   "الدرزينة"من القرآن وبالحرف الواحد هذه  ن يأتونيبأ
  :   من القرآن حرفياً العبارات العقائدية الثبات هذه ) سؤال  12( 

__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
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وان لم تفعلوا  . اوليس بغيره.. بالحرف  جميعاً هاتوها: أخوتي المسلمين 
بأن  واقيس بذات مقياسكم ،ما تحكمونحينها جاز لي ان أحكم بذات ف

  !وال عاقل غير ازلي ربكم
لم يقل ابداً عن نفسه في فربكم .  فأنا ألزمكم بذات منهجكم واعيده اليكم 

   ".العاقلاله "و أ  "بديانا األ"و أ "اله االزلي انا" :بعبارةالقرآن 
نحن و ؟ : ...)واآلية رقم : ... سورة رقم (   ..من القرآن لنا ضعوها وإال 

  .باالنتظار
  

   المحور األولنتيجة 
  :سؤالهم فاسد لسببين 

، ال تثبت إلوهية " أنا اله " : على المأل هي عبارة محددة ان اطالق : األول 
  .قائلها

، سيسقط الكثير من عقيدةطالبة بعبارة محددة الثبات الم :الثاني
  .المعتقدات االسالمية من القرآن
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  : اعيدوه عليهم هكذا وقوموا ببعثرة سؤالهم السابق وحولوه الى سؤال جديد 

؟" أنت اله : هل قال اله عن المسيح "  

 
  :قال إذ له ،  اآلب اله شهادةلقوة  المسيحأشار 

  " حق هي لي  يشْهدُها اعلَم انَّ شَهادتَه التي هو آخَر، وانَا لي يشْهدُ  الَّذِي" 
  :وقوله  .)32:5يوحنا ( 
 .)18:8يوحنا " ( الذِي ارسلَني لي اآلب ويشْهدُ ،انَا هو الشَّاهدُ لنَفْسي" 

   
  :اذ نقرأ في القرآن ! .. اله  شهادة : اإنه
 " ةً قُلادشَه ركْب ا ءشَي يا هال ل19:األنعام.. " (  ق(  
  )29:يونس.." ( بينَنَا وبينَكُم  فكَفى بِاله شَهِيدًا" 
 " شَهِيدًاقُل هى بِالكَف  لْمع نْدَهع نمو نَكُميبي وني43:الرعد" (الكتاب ب( 

دليلنا على الهوت المسيح .. واآلن لنبني على هذه الشهادة الصادرة من فم اله 
ت بأن اله قد شهد القنوم ونثب. المساوي لآلب في الجوهر) اقنوم الكلمة ( 

  !له  والمسجوده المعبود ، وبأن اله  :أنه االبن 
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  .فقط في الكتاب المقدس"  اصحاح واحد" ودليلنا نسوقه من 

، ولنقرأ هذه االصحاح األولو العبرانيينالرسالة الى لنفتح كتبنا المقدسة على 
   :الكلمات المقدسة 

  
1  ،هاَل،ةيرق كَثرطو اعنْوا، بِاقَدِيم اءنْبِيبِاال اءاآلب ا كَلَّمدَ معب  
َكلَّمنَا في هذِه االيام االخيرة في ابنه، الذِي جعلَه وارِثا لكُلِ شَيء، الذِي  2

،ينمالعال لما عضيا بِه  
3  وهذِي، وال ،هتقُدْر ةمبِكَل اءشْياال كُل  لامحو ،رِههوج مسرو ،دِهجم اءهب

  بعدَ ما صنَع بِنَفْسه تَطهِيرا لخَطايانَا، جلَس في يمين العظمة في االعالي،
  .سما افْضل منْهمصائرا اعظم من المالئكَة بِمقْدَارِ ما ورِث ا 4
5 قَط قَال كَةئالمال نم نمل نَّهدْتُكَ«: اللو موينَا الي اناب نْتا»اضيا؟ و :
  ؟»انَا اكُونُ له ابا وهو يكُونُ لي ابنًا«
6  مالعى اللا بِكْرال خَلدتَى اا مضياوقُوللْتَ«: يودْ لَهجس هال كَةئالم كُل«.  
7 قُولي كَةئالمال نعنَارٍ «: و هِيبل هخُدَّاما واحرِي كَتَهئالم عانالص«.  

قَضيب استقَامة . الى دهرِ الدُّهورِ يا الهكُرسيكَ «: عن االبنواما  8
  .قَضيب ملْككَ

9 مثاال تغَضباو بِرال تببحتِ . ايكَ بِزلها هكَ الحسكَ مذل لجا نم
  .»االبتهاج اكْثَر من شُركَائكَ

10  و»با ري نْتكَ ادَيي لمع يه اتاومالسو ،ضراال تسسا دْءبي الف.  
11 ا نلكتَبِيدُ و يلَى،هبٍ تَبا كَثَوكُلُّهقَى، وتَب نْت  
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12  را فَتَتَغَيوِيهتَط اءكَرِدتَفْنَى. و ننُوكَ لسو ،نْتا نْتا نلكو«.  
13 قَط قَال كَةئالمال نم نمل مكَ «: ثدَاءعا عضتَّى اي حينمي نع سلاج

  ؟»موطىا لقَدَميكَ
  
  

، سنكشف للمعترض المسلم حقيقة الهوت المسيح في هذا االصحاح الواحد
وقال ، " أنت اله "  :وانه قال للمسيح  .. على فم اله نفسه تبارك اسمه

  !للمالئكة ان تعبده 
  

أن نسبة االلوهية للمسيح على فم اله ، ليست هي كلمات :  مع مالحظة هامة
اله في  انما هو يقتبس ما سبق وأوحاهسالته ، في ر الشخصية بولس الرسول

  .المسيح - المنتظر العهد القديم عن المسياكتب 
  

وبين " االبن"القدس يعقد مقارنة بين المسيح  الملهم بالروح فكاتب الرسالة
، الذين بسبب اثباتاً للعبرانيين من اصل يهوديعظمته والهوته  كاشفاً، المالئكة

  .فأخبرهم عن الذي هو ربهم األعظم منهم. كةيتهم كانوا متعلقين بالمالئخلف
نصين مقدسين من كتب العهد القديم وبالتحديد من سفر  اذ قام باقتباس

  :المزامير ، خاطب فيهما اله ابنه يسوع المسيح بألقابه 
  " ! يا اله" 
  " ! يهوه –يا رب " 
  

. لتثبت بأن اله قال عن المسيح انه اله  8و  7اآلية  فجاء االقتباس األول في
  .)45المزمور ( حرفي مباشر من  وهو اقتباس

  :ولنقرأ  45س وبالتحديد المزمور نفتح معاً سفر المزامير المقدول
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  .قَضيب استقَامة قَضيب ملْككَ . كُرسيكَ يا اَله الى دهرِ الدُّهورِ  6"
7 تببحا  اجهتاالب نكَ بِدُهلها هكَ الحسكَ مذل لجا نم ،مثاال تغَضباو بِرال

  ." اكْثَر من رفَقَائكَ
  :قائال على فم اله) االبن(الهوت المسيح ل اثباتاًلكاتب هذه اآليات اقتبسها ا

قَضيب استقَامة قَضيب . الى دهرِ الدُّهورِ اله ياكُرسيكَ «: عن االبنواما " 
  . "ملْككَ

  .4"كرسيك يا اله " : " االبن " بمعنى ان اله يقول عن 
الذي ذكره الكاتب الملهم في اآلية األولى في ) اآلب ( وهذا اثبات بأن اله  

                                                             
4   ً التي " كرسیك یا هللا " ان عبارة : قد یعترض مسلم أو احد اساتذتھ من شھود یھوه قائال

   !قد تعني ان االبن مجرد رئیس ) االبن ( ) اآلب ( قالھا هللا 
لكن مثل الناس تموتون وكأحد . وبنو العليَّ كلكم إنكم آلھة: أنا قلت: " مثلما قال عن القضاة  

  .)6:82مزمور ( "الرؤساء تسقطون 
ً لفرعون  : " وكما قال عن موسى    )1:7خروج ( "أنا جعلتك إلھا

ً .. مثل القضاة وموسى  ،" یا هللا "والمسیح قد یكون كملك وكقاضي دعاه هللا بلقب  : ونقول ردا
ً لفرعون أي باالسم فقط كمن لھ على فرعون سلطان ، وقبلھا لم یكن " جُعل " ان موسى  الھا

ً ألحد ً لفرعون فقط  ولیس للكل. موسى الھا وبعد الخروج وانتھاء فرعون لم . فھو مجعول الھا
بد انما ھو منذ االزل الى اال" یُجعل " فلم ) المسیح ( أما االبن  . یستمر موسى كالھ على أحد

 ٱٱٱٱ"  :قال الوحي. ھو هللا
ً "   .)5: 9 رو" (ٱ . بأل التعریف ، أي هللا الحقیقي" هللا "اصلھا الیوناني " إلھا

ً : " وقولھ  اي لیس لفترة محددة " الى األبد " وقولھ . والسجوداي الذي تقدم لھ البركة " مباركا
ً على فرعون دون غیره    !ومھمة خاصة كما حدث مع موسى اذ كان فقط الھا

ٱٱ ٱٱٱ" " : االلھ الحق " كما انھ 
ٱٱ ) "1 20: 5یوحنا(.  

  ".اإللھ الحق " حقیقیة كما قیل عن المسیح " آلھة " اما القضاة وموسى فلم یكونوا 
  !ن كالمسیح الذي خلق كل العالمولم یكونوا آلھة خالقی !كونوا آلھة الى االبد مثل المسیحولم ی

كوكیل وممثل عنھ ، اال انھ ال یمكن ان یطلق " الھ " لقب  وان كان هللا قد اطلق على القاضي
 :  وھو االسم الذي أطلق على المسیح . الذي یدل على تفرده" یھوه " علیھ اسمھ الشخصي 

  .)10و8:1 عبمع  25و12:102 مز(  "في البدء أسست األرض) یھوه(وأنت یارب "
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  .."  الهكَ يا كُرسي"  :)االبن ( برانيين، يقول عن اله االصحاح األول من الع
  ". الهكَ بِزيتِ االبتهاج  اله مسحكَ: " الى قوله 

مسحه  واآلخر كرسيه الى دهر الدهور ،) اله ( أحدهما  5فهل هناك الهين ؟
  بدهن االبتهاج ؟) اله(

حين  هاله واحد ، لكن المعنى ان اآلب هو اله االبن من جهة ناسوت بل! كال
  .تجسد في صورة انسان

وزيت االبتهاج الذي مسح به هو حلول اقنوم الروح القدس على االبن  
  .المتجسد في معموديته من يوحنا، فاشير اليه بزيت االبتهاج

" مسحنيلسيد الرب علي، ألن الرب ا روح: "كما قال االبن بروح النبوة 
  ).21و17:4قابل لوقا  1:61إشعيا (
  "!كرسيك يا اله ) : " المسيح (فاله يقول عن االبن  
  

                                                             
ھما اقنومان مختلفان ولكنھما متحدان فاآلب واالبن . عقیدة الثالوث تحل ھذه االشكالیة 5

  :اذ نقرأ . والكتاب المقدس طالما ذكر االثنین في وحدة. في جوھر اإللوھیة
"    ) "1 ذكر هللا ). 11:3تسالونیكي

  !یھدیان: ولم یقل  ".یھدي طریقنا " وربنا یسوع ثم قال 
:" وقولھ 

)  "2  ذكر ). 16:2تسالونیكي
ً ربنا نفسھ یسوع وهللا أبونا ، ثم قال    "!یعزیان: " ، ولم یقل"یعزي قلوبكم ویثبتكم " أوال

رؤیا (      " : وقولھ
  " !فسیملكان " ، ولم یقل " ك فسیمل" ذكر ربنا ومسیحھ ، ثم ذكر واحد . )15:11

"             ": وقولھ
  .فھما واحد" ھیكالھا " ولم یقل " ھیكلھا " ذكر هللا والخروف ، ثم قال  ).22:21رؤیا (

. " : وقولھ 
     ) " ذكر هللا . )6:20رؤیا

  .فھما واحد في الجوھر". معھما " س ولی" سیملكون معھ " والمسیح ثم قال 
   ).3:22رؤیا " (      ": وقولھ

  " !یخدمونھما"ولیس " یخدمونھ " ذكر هللا والخروف ، وقال 
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–  

  
10:112  

 
لألمام وتحديداً الى المزمور  اذهب..  45وبما انك ما زلت فاتحاً على المزمور 

   27الى  25االعداد  مشيراً إلى 102
  : 102المقصود بهذه االعداد في المزمور  هو من: اسأل محاورك المسلم و 

تَبقَى،  وانْتهي تَبِيدُ . من قدَم اسست االرض، والسماوات هي عمل يدَيكَ" 
رفَتَتَغَي نهِرتُغَي اءلَى، كَرِدبٍ تَبا كَثَوكُلُّهو .وه نْتاو  تَنْتَهِي ننُوكَ لسو ".  

  ).27- 25:102مزمور (

  ! )بالعبرانية  يهوهاسم الجاللة  (انه الــرب  :سيقول  بدون اي شك
ذات قرأ اجعله يو االصحاح األولعلى رسالة العبرانيين  ثانية واآلن افتح 

تشف بأنه يتحدث عن اقنوم االبن ليك 102الكلمات التي اقتبست من المزمور 
  : ) ه يهو \ الرب(  ذات باعتباره هو) المسيح(
  
 " نا عماونكَ «: االبيسكُر هلا اورِ يرِ الدُّههى دلكَ . الْكم يبقَض ةقَامتاس يبقَض . تببحا

 مثاال تغَضباو بِركَ . الكَائشُر نم كْثَرا اجهتتِ االبيكَ بِزلها هكَ الحسكَ مذل لجا نم«.  

 و »با ري نْتا لمع يه اتاومالسو ،ضراال تسسا دْءبي الكَ فدَيي . يه
نلكأ تَبِيدُ ونْت را فَتَتَغَيوِيهتَط اءكَرِدلَى، وبٍ تَبا كَثَوكُلُّهقَى، وتَب . نلكو نْتا

نْتتَفْنَىا ننُوكَ لس12- 9:1عبرانيين ". ( ، و.(  
  

  "  اإلبن" المقصود بها بحسب كالم كاتب العبرانيين الملهم ؟ اليس هو  هو فمن
 وهيه نفسه ذات افال يكون االبن هو ؟الذي نسب له كالم المزمور كالرب 

  ، بشهادة اله نفسه ؟الذي اسس االرض وعمل السموات الخالق
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 لَم  وبِغيرِه  شَيء بِه كَانَ،كُل " الذي " الكلمة"السيما بأن المسيح هو اقنوم 
   ).3:1يوحنا " (  .يكُن شَيء مما كَانَ 

ما في السماواتِ وما علَى : الْكُل خُلق فيه فَانَّه " : وقال عنه الروح القدس 
ام  ياساتٍ يرى وما ال يرى، سواء كَانَ عروشًا ام سياداتٍ ام رِ االرض، ما

ينطالدْ . سق لَهو بِه الْكُل  ق17و16: 1كولوسي " (.خُل.(  
  : وكما قرأنا عنه في ذات رسالة العبرانيين 

  .)3: 1عبرانيين " (ٱلْعالَمين ايضاً عمل 6بِه ٱلذِي " 
  
  

  
 

 

\ 
  

  
  

  
 

  
  

                                                             
ِ " لكي ال یعتقد أحد بأن عبارة  6 لخلق ولیس الخالق قد تعني أن المسیح كان مجرد أداة ل" بــھ

! " الفعلي ، فلیراجع القارئ ذات الكلمة وقد استخدمھا الوحي مع هللا
 "

  ).36و33:11رومیة(
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16  

  
رأينا في هذا اإلصحاح األول من الرسالة للعبرانيين كيف ان اله قد نادى 

وبأنه هو يهوه الذي أسس األرض وعمل ) اله ( يح شاهداً له بأنه هو المس
  . السموات بيده 

  : أمام عيني المسلم هذه الحقيقة واآلن نضع 
  !العالم دخل الىوه الذي تجسد للمسيح ابن" تسجد"اله يأمر المالئكة بأن 

  : 6 و 5واآلية .. من ذات االصحاح ، ال تذهب بعيداً
"نمل نَّهال قَط قَال كَةئالمال ندْتُكَ«: ملو موينَا الي اناب نْتا»اضيانَا «: ؟ وا

با هكُونُ لنًاااب يكُونُ لي وه؟»ا و مالعى اللا بِكْرال خَلدتَى اا مضياو قُولي :

»كَةئالم كُل  دْ لَهجلْتَسو هال« ."  

اذ نقرأ في انجيل يوحنا عن اليونانيين . " العبادة" ايضاً  يقصد بهوالسجود 
   " ! ليسجدوا " الذين جاؤوا الى الهيكل لعبادة اله ، فقيل عنهم انهم صعدوا 

  .)20:12يوحنا "( العيدِ في ليسجدُوا الذِين صعدُوا من وكَانَ انَاس يونَانيونَ " 
  .في العيد اليعبدوأي  

  !بأنه مستحق للعبادة والسجود )  المسيح( يشهد لالبن ) اآلب ( فاله 

ه الحقيقة عن من اين اقتبس كاتب الرسالة الى العبرانيين الملهم هذ.. واآلن 
  سجود المالئكة للمسيح ؟

 : لنقرأه معاً بتأمل،  المزامير سفر من هالقد اقتبس 
  97مزمور " 
1 بةُ اَلريركَثال رائزجال حتَفْرلو ،ضراال تَهِجلَكَ، فَلْتَبقَدْ م.  
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2 هلوح اببالضو ابحالس .ِهيسكُر   .العدْل والحق قَاعدَةُ 
3 هلوح هدَاءعا رِقتُحو نَار بتَذْه هقُدَّام.  
  .راتِ االرض وارتَعدَت. اضاءت بروقُه المسكُونَةَ 4
5  قُدَّام عالشَّم ثْلم الجِبتِ الِذَاببا، الركُلِّه ضرِدِ االيس دَّامق.  
6 دَهجوبِ مالشُّع يعمى جارو ،هدْلبِع اتاومتِ السرخْبا.  

اسجدُوا لَه يا . خرِين بِاالصنَاميخْزى كُل عابِدِي تمثَال منْحوتٍ، المفْتَ 7
ةهاآلل يعم7- 1:97مزمور ( . " ج.(  

، وقد اقتبست في " جميع اآللهة" صحيح ان العبارة في المزمور بالعبرانية هي 
والسبب ان الرسل قد كتبوا باللغة اليونانية ". كل مالئكة اله " العهد الجديد بــ 

وبالتالي كان منطقياً ان يقتبسوا من ترجمة العهد ! ) زمانهم اللغة العالمية في ( 
والروح القدس قد صادق ) م.ق200" ( السبعينية " القديم اليونانية والمعروفة بـ 

هي مرادف " كل مالئكة اله " وبذلك صارت عبارة . على هذه االقتباسات 
  ".جميع اآللهة " ومساوي لـ 

عظم الذي تسجد له شخصية الكائن االالذي يتحدث عن  97وهذا المزمور 
ح الحديث عنه ت، الذي افت) يهوه  \ الرب( هو نفسه ) المالئكة (جميع اآللهة 

  :في مطلع المزمور 
  "باَلر  ضراال تَهِجلَكَ، فَلْتَبقَدْ م."  

عبرانيين بأنه هو قد علمنا الروح القدس في الرسالة ال) يهوه ( وهذا الرب 
: قال) الملك ( العالم كالبكر  الذي متى أدخله اآلب الى) بناال(المسيح 

  ".فلتسجد له كل مالئكة اله"

  :وفي اثناء خروجه من العالم قيل عنه 
 " ينمي يف وذِي هال ،هذْ قَدْ الا  ،اءمى السلى اضكَةٌمئالمو ينطالسو  اتقُوو 

  .)22:3بطرس 1" (  لَه مخْضعةٌ
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   ..وله وخروجه هو معبود المالئكة وليس فقط في دخ
  .انما كل الخليقة تسجد له اآلن والى ابد االبدين

  :ونقرأ ) 8-6عدد ( صحاح الخامس نفتح سفر رؤيا يوحنا الالهوتي ، واال

 "و ةعبرانَاتِ االويحالو شرعال طسي وذَا ففَا تيارو طسي وف وفخَر وخالشُّي
) ( هال احورةُ اعبس يه ،نيعا عبسونٍ وةُ قُرعبس هل ،وحذْبم نَّهكَا  مقَائ

مالضراال ِى كُلللَةُ اسر. شرعلَى الع سالجال ينمي نم ِفْرخَذَ الساتَى وفَا.  
ِفْرخَذَ السا املتِ وخَر ) ( ْشعالةُ وعبراالو انَاتويحةُ العبرخًا االونَ شَير
  ."امام الْخَروفِ

  :نقرأ  13وفي العدد 
 "كُلو  يقَةخَل  رِ، كُلحبلَى الا عمو ،ضراال تتَحو ضرلَى االعو اءمي السا فمم

البركَةُ والكَرامةُ  وللْخَروفِللْجالس علَى العرش «: قَائلَةً ما فيها، سمعتُها
 دِ اآلبِدِينبى الانُ الْطالسدُ وجمالو".  

  فلماذا سجدت المالئكة والخليقة للمسيح الخروف ؟
  .سجود والعبادة ال تجوز سوى له وال ألن المسيح هو اله المتجسدذلك 

  :اذ هكذا نادى الرب شعبه قديماً . السجود إال له يهوه وحده فال يجوز 
  !يا اسرائيل، انْ سمعت لي. اسمع يا شَعبِي فَاحذِّركَ" 

غَرِيب لهيكَ اف كُني ال ،ٍنَبِيجا لهدْ الجتَس 9و8:81مزمور "(  ال.(  
وكل  سجود البشر والمالئكة لنفسهقد رضى و ،فلو كان المسيح انساناً وحسب

  !لهاً اجنبيا حسب إ، لكان سي الخليقة
  .المساوي لآلب في الجوهر ، فهو يستحق السجود) الكلمة ( لكونه االبن  إنما 
  :هذا ما يقوله اله و
  "ركْبة  كُل تَجثُو لي انَّه :تَرجع  ال كَلمةٌ اقْسمت، خَرج من فَمي الصِدْق  بِذَاتي" 
  .هكل ركبة تجثو ل.)23:45اشعيا ( 
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متى ادخل الى بأن تسجد للمسيح  ر المالئكة القديسينلكننا قرأنا بأن اله يأم 
  :أجاب يسوع قائال فكيف؟ الى األبدوسجدون له ويعبدوه اآلن ، وهم يالعالم

"  كْرِمي كَيليعمالْج  نااالبونَ  كَمكْرِمي 23:5يوحنا  ( " اآلب.( 
، لن يستثنى مخلوق عاقل ، قديسين ، البشر والمالئكة اي جميع المخلوقات

، بذات  ” يكرمون االبكما  ”االبن  وجب ان يكرموا الجميع. اشرار ، شياطين
 ؟.. بالسجود والعبادة وكيف يكرمون االب اليس  .المقدار وذات الكيفية

  7." ما لآلبِ هو لي كُل " :كقوله له المجد
يوحنا  ( 8" لي فهو وما هو لَكَ لكَ،  فَهو لي وكُل ما هو  : "ومخاطبته ألبيه 

 ).10:17و  15:16
  :لنقرأ هذه الدرر !  للمسيح يا فكل السجود والعبادة التي لآلب هي ايضاً لالبن

  

   

وقد  ).3:2متى ( " له لنَسجدَ اتَينَا" : ينقائل البابليين فعند ميالده جاء المجوس

  . )11:2متى (  9"  لَهوسجدُوا  خَروا" ! فعلوا

عن المسيح ابن ) 11:5 دانيال(النبي دانيال " كبير المجوس " متتبعين نبوة 
" كل الشعوب واألمم وااللسنة  له تتعبد"  تنبأ عنه ورآه وهو االنسان الذي

  !!كل األمم والشعوب تعبد المسيح ابن االنسان  ).14:7دانيال (

                                                             
لك ، مجد الخ (  كل صفات هللا  تعني "لآلب كل ما"إن عبارة    7 ُ ) أزلیة ، أبدیة ، قدرة ، م

 .ألن اآلب واالبن ھما واحد في الجوھر. كلھا للمسیح

قد یمكن ألي مؤمن أن یقول : " علق المصلح العظیم مارتن لوثر على كالم السید ھنا بقولھ  8
، ولكن من ذا الذي یقدر أن یضیف } - لآلب  -كل ما ھو لي فھو {: الجزء األول من ھذه اآلیة

 !! " ؟} ھو لي) لآلب(وما ھو {: قائالً 
یوسف وال یقول الوحي انھم سجدوا للعائلة كلھا ل. وحده"  لھ" نالحظ ان المجوس سجدوا  9

 .وحده  ال إفالسجود ال یجوز !! ولمریم 
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  ).2:8متى (  " لَه  وسجدَ واذَا ابرص قَدْ جاء ": االبرص سجد 

ى مت(   " فسجدَ لَه جاء قَدْ  وفيما هو يكَلِّمهم بِهذَا اذَا رئيس ": ورئيس المجمع 

  ).33:14ى مت( " لَه  وسجدُوا والذِين في السفينَة جاءوا " ).18:9

كَنْعانيةٌ  "  ).25:15ى مت( "يا سيِدُ اعنِّي قَائلَةً وسجدَت لَه فَاتَت  واذَا امراةٌ 
 .)38:  9حنا يو(  " لَه سجدَ"  والمولود أعمى الذي خلق له المسيح عينين

الههم وهم ألصق واقرب الناس لقد عبده تالميذه وسجدوا له ايضاً كربهم وو

  .)20:20 متى( " وسجدَت ابنَيها حينَئذٍ تَقَدَّمت اليه ام ابنَي زَبدِي مع " :اليه

   

   

 . )25: 24؛ لوقا 17: 28متى(”  سجدُوا لَه ولما راوه  " :قيل عن تالميذه  
  . )9: 28متى( " لَه وسجدَتَاوامسكَتَا بِقَدَميه  " :والمريمتين 

  

   

وفيما هو يبارِكُهم انْفَرد عنْهم واصعدَ الى ": سجد له كل تالميذه سجوداً جماعياً 

اءمالس. دُوا لَهجسف  يمظع حبِفَر يمشَلورى الوا اعجر52:24لوقا (  "و.( 
  

   

" كَيل وثتَج  مبِاس ةكْب ر كُل  وعسي نمو اءمي السف نمم  نمو ضرلَى االع
 ضراال ت10:2فيلبي" ( تَح.(  

كل من في السماء من مالئكة وقديسين سيسجدون له ، ومن على االرض أي كل 
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"  تحت األرض" والعجيب انه حتى الذين . األحياء والمخلوقات ستسجد له
  .لن يعفوا من السجود له وهم في عذابهم ،االشرار في الهاوية

  
 !عبدوه : باليونانية حرفياً تعني”  سجدوا”  عبارة

 . وهي ذات العبادة التي تقدم له، ةقد قدموا له العبادتالميذه  بمعنى ان
  : هي باليونانية الواردة في كل تلك النصوص اعاله ”سجدوا ” فكلمة 

   προσκυνέω 
proskunew – proskuneo  عبدوه ساجدين له : وتعني.  

 باليونانية واالنجليزية هو )52:24لوقا ( كمثال نقول ان النص االخير أعاله 
 :هكذا

- kai autoi proskunhsanteV auton upestreyan eiV 
ierousalhm  caraV megalhV  

, and returned to Jerusalem him worshippedAnd they  - 
 

من  واحد وهذا مثال. على عبادة اله في االنجيل دوماً تطلق نفسها هذه الكلمة
 :سفر الرؤيا

 وجوههم على عروشهم خروا على امام اله واالربعة والعشرون شيخا الجالسون"
 ).16:11رؤيا (  "وسجدوا له

-kai oi eikosi kai tessareV presbuteroi oi enwpion tou qeou 
kaqhmenoi epi touV qronouV autwn epesan epi ta proswpa 

autwn kai prosekunhsan tw qew  
 

-And the four and twenty elders, which sat before God on 
worshipped God their seats, fell upon their faces, and 

 
 ! هي ذاتها المقدمة لهيح فالعبادة المقدمة للمس

تستخدم proskunew..  وذات الكلمة المستخدمة في االنجيل باصله اليوناني
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  .حين السجود له وحين السجود للمسيح دون فرق
 الرب ذه المرات لم نقرأ ابداً بأنفي كل مرة من هيالحظ قارئ االنجيل بأنه و 

ولماذا يعترض ان كان هو ! يسوع قد اعترض على أحد من اولئك الساجدين له 
   :، والذي قيل فيه رب السماء واالرض ومعبود المالئكة

"كَةئالم كُل  دْ لَهجلْتَسو ه6:1عبرانيين (" ال.(  

 
وقد برهن عليها  ،المسيح بعبارات جلية عن الهوتهلقد صرح الرب يسوع 

ن الذين جود من البشر ومن تالميذه المؤمنيبأعماله وأفعاله وقد قبل العبادة والس
  .دهلم يتورعوا ان يصفوا أنفسهم بأنهم عبي

  :فتتاحيات رسائلهم المقدسة إلنقرأ مقتطفات من  

" سولعبد  ب يحسمال وعسي1: 1ميةرو(  " ل( . 
"  سرطانُ بعمدُ سبع وعسي يحسمال هولسر1:1رسبط2(  " و( . 
" قُوبعدُ يبع  وعسي ِبالرو هيح السم1:1قوبيع(  " ال( . 
 . )1وذا آيةيه( "يسوع المسيح عبدُ يهوذَا " 
"  ساووثيمتو سولدَا ببع  وعسي يحسم1:1لبيفي( " ال( . 
" .. ،نْكُمم وذِي هال،اسفْردٌ  اببع يحسلْم12: 4ولوسيك( "ل( . 
"  وهو ِبي الرف يعد ننَّ مال ِبالر يقتع ودٌ فَهبع .ودْعمال رحضاً اليكَ اكَذَل  وه

- 22: 7رنثوسكو 1 ( " للنَّاس فَال تَصيروا عبِيداً  بِثَمنقَدِ اشْتُرِيتُم  .للْمسيح  عبدٌ 
23( . 

قبل السجود  وقد.. رح بكل صفاته والتي تدل على الهوته فالمسيح قد ص
  :  مع العلم انه هو القائل للشيطان، والعبادة من الناس

  ).10:4متى  " ( واياه وحدَه تَعبدُتَسجدُ  للربِ الهِكَ  "
  .)91و89:119مزمور " (  النَّ الْكُل عبِيدُكَ... يا رب : " فالكل عبيد له 
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   ؟ فكيف قبل اذن السجود من الناس 
 ارتضىلماذا  ؟تهرهم بان السجود فقط للرب وحده لماذا لم يوبخهم او ين

  ؟ إن كان مالكاً أو مجرد نبي ،له المقدم السجودبالمسيح 
  
من الرسول  العبادة أو حتى االحترام المقدم له سجود يرفضها هو المالك ف

 .عبدٌ معكَ ومع اخْوتكَ الذِين عنْدَهم شَهادةُ يسوع انْظر  انَا" :قائال له يوحنا
  .)22:19رؤيا ( "  له اسجدْ

للمالك ربما هذه المرة بمعنى االحترام لكنه  ثانية السجودوقد حاول يوحنا 
  :رفض ايضاً ، ألن العهد الجديد يحصر كل انواع السجود بالرب وحده 

 خَررت السجدَوحين سمعت ونَظرت، . وانَا يوحنَّا الذِي كَانَ ينْظر ويسمع هذَا" 
النِّي عبدٌ ! انْظُر ال تَفعل«: فَقَال لي  .يرِيني هذَا امام رِجلَي المالكِ الذِي كَانَ

   "!له اسجدْ. معكَ ومع اخْوتكَ االنْبِياء، والذِين يحفَظونَ اقْوال هذَا الكتَابِ
  ).9-8:22رؤيا (

  
  بالسجود  كرنيليوس المئة قابله قائد حين دخل قيصرية، بطرس الرسول وهاهو

  : له بل قال يقبل بطرس هذ السجود فلم".  سجد واقعاً عند قدميه" 
  " مانٌ قنْسضاً اينَا ا25:  10مال أع(  "ا(.  

هم، فهل العظيم بطرس قد رفضوا قبول العبادة إلي فإن كان رسل المسيح كالرسول
  يظن االخ المسلم بأن معلمهم يقبل السجود وهو ليس اله ؟

 .يرفضون السجود المقدم لهم ، بإجماعاضافة للمالئكة ،الرسل ،القديسينالبشر 
  !؟ الواجب السجود له وحده اليس النه اله، اذن فلماذا قبله المسيح

  
  !بل قبل المسيح اعتراف المؤمنين به بأنه الرب واله 

  لم ينتهرهم لو كانوا يجدفون ؟لماذا  فلماذا لم يوبخهم عوضاً عن تطويبهم ؟
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بحسب النصوص القطعية للكتاب المقدس فإن تالميذ المسيح ورسله قد عبدوه 

واحدة صدرت من المسيح ضد   انتهارولم نسمع ابداً عبارة . وسجدوا له
. خطأ منهمفي حين اننا نقرأ انه كان يوبخهم مراراً عند صدور ال. سجودهم له 

  ).14:16مرقس ( كما فعل بعد قيامته اذ وبخ عدم ايمانهم 
الذي بعد قيامته ورؤيته للرب القائم من بين األموات لكنه لم يوبخ تلميذه توما 

   ).28: 20حنا يو" (والَهِي ربِي لَه اجاب تُوما وقَال" :  بالهوته آمن
ܝ ܝ  ܘܐ ܬܐܘ ܘ  :وبالسريانية    ܘܐ

  !بكلمة توبيخ واحدة ولم يعارضه بل قبل المسيح اعتراف توما 

لوهية المسيح هو ذات الحروف التي يوجهها أي يهودي اعتراف الرسول توما بإ
 :يقُول  وهو هو شَعبِي، : اقُول. هو يدْعو بِاسمي وانَا اجِيبه"  :نحو اله، اذ نقرأ 

  ) " 9:13زكريا(.  

  :واعتراف توما جاء اتماماً لقول المسيح 

 "وعسي مهل تَى«: فَقَالم  تُمعفر  نانِ، ابنْسذٍ  االينَئفَح  "

   .)28:8يوحنا (
  .ربي وإلهي: أي يهوه اله، فناداه " أنا هو " وقد فهم توما ان المسيح 

  
  

كالعادة لجأ الشيخ ديدات الى منشورات الهراطقة كشهود يهوه للنيل من عقيدة 
الهوت المسيح ، فاستعار كالمهم بالحرف للهرب من تصريح توما الرسول الرائع 

: ديدات كتباذ  ..” ربي والهي”الذي خاطب فيه المسيح كربه والهه  
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  ”د ذاك المنحنى ان يسوع المسيح هل ادرك توما في تلك اللحظة وعن
ان ! كان الهه؟ هل خر له وخر رفاقه ساجداً مع سجد ؟ كال على االطالق

.  انما كانت تعبيراً عن استعادة االنسان لجأشهكلماته المشار اليها 
فهل “ ! يا الهي لقد كنت في غفلة”  :نقول مثلها يومياً عندما نقول 

  . ”ك تخاطب المستمع اليك كما لو كان اله
ترجمة  –احمد ديدات  - مسألة صلب المسيح بين الحقيقة واالفتراء(    

  ) 170ص  –علي الجوهري 
  

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

  :وأقول بنعمة القدير 
  اوال:   

ولم  .. موجهاً بها اليه كمخاطب الرسول قد قالها للمسيح مباشرة توما ان عبارة
 : الدليل من االنجيل يا صديقي المسلم  واليك!  تكن صرخة في الهواء للتعجب

 .)28:20يوحنا ( "  ربي والهي وقال له توما أجاب"   : اقرأ

بداللة , فالحوار لم يكن للغائب انما للمخاطب ، فتوما كان يخاطب المسيح 
  .”هــل”للمسيح  قالها  "!وقال لــه: "قول الوحي

 . من ؟ اجاب المسيح توما اجاب” توما أجاب”  
  ؟ “ له “ لمن ؟ وعلى من يعود الضمير توما قال” وقال لـه”
 ..!اعتراف بألوهية المسيح “ ربي والهي”
فال . اذن الحوار يجري سلساً بين االثنين.. قال المسيح لتوما  “ يسوع قال له”

    .دار بين المسيح وتوما ضمير غائب في الحوار الذييوجد 
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هذا المسيح  مدحوقد  .هذا اعتراف من حواريي المسيح بأنه الرب واالله اذن
  !، ولم يعتبره كفراً هرسولعبده والوصف من 

  :ثانياً 
  : لثةللتعجب ألنه مخالف للوصية الثااليهود لم يكونوا يستخدمون اسم الرب  
"وبسبب حرصهم على توقيره فكانوا ! " ال تنطق بإسم الرب الهك باطال

بدال  “السماواتملكوت ”: يستبدلونه بغيره من األلقاب، مثل استعمال عبارة 
أخطأت إلى ”بدال من   “السماءإلى أخطأت ”: ،  وعبارة  “ملكوت اله” : من

  .للتعجب اليهود اسم الربباستخدام  لدليلأثر وال ). 18: 15 لوقا(  “اله

اال .. يطلقها تلميذ على رسول ونبي  عندما” ربي والهي” ان  عبارة : واالن نسأل
المغفرة ؟ فلماذا لم يوبخ  تعتبر كفراً بواحاً يقتضي التوبيخ والتأنيب وطلب

لنتأمل حادثة تقرب لنا  العبارة بدال من تصديقها ؟ على تلك المسيح توما
  .الفكرة

 

 

 
.. الرسول ويرافقه الرسول برنابا باجراء معجزة لمقعد في مدينة لسترة قام بولس 

  ..فاعتقد الناس بأنهما آلهة وحاولوا تقديم ذائبح لهما
" .. زفس " وقاموا بحسب معتقداتهم الدينية بتسمية برنابا على اسم االله 

  " ! هرمس " وبولس على اسم االله 
  :الحادثة  فماذا كانت ردة فعلهما على ذلك ؟ لنقرأ

 "قَط شمي ملو ،ِهما نطب ندٌ مقْعم نلَيِجالر اجِزع لجةَ رتْرسي لف سلجكَانَ يو.  
قَال  انَّ له ايمانًا ليشْفَى،هذَا كَانَ يسمع بولس يتَكَلَّم، فَشَخَص اليه، واذْ راى 

يمظتٍ عوقُ«: بِصبنْتَصكَ ملَيلَى رِجع ي. »!امشمي ارصو بثا  .فَومل وعمجفَال
ينلةَ قَائيونيكَال بِلُغَة متَهووا صفَعر ،سولب لا فَعا موانَّ «: رةَاهوا  اآللهتَشَب



31 
 

اذْ  »هرمس«وبولُس » زَفس«ابا فكَانُوا يدْعونَ برنَ .»بِالنَّاس ونَزلُوا الَينَا
مكَالي الف تَقَدِّممال وانٍ  .كَانَ هيربِث ،دِينَةمال ذِي كَانَ قُدَّامال ،زَفْس نتَى كَاهفَا

حذْبنْ يرِيدُ اكَانَ يو ،وعمجال عابِ موبنْدَ االع يلكَالاو.  

سالر عما سلَمف ،ولُسبا ونَابرنِ، باوالمهابيا ثقزم عمجى اللا اانْدَفَعو ،

ينلقَائو نارِخَيلُونَ هذَا؟ « :صاذَا تَفْعمل ،الِجا الرهيا شَرا بضيا ننَح  مآال تتَح
 ،ثْلُكُمماطباال هذِه نوا مجِعنْ تَرا كُمشِّرنُب ِيالْح لهلَى االا يل ذِي خَلَقال

 مماال يعمكَ جتَر ةياضمالِ اليجي االذِي فا،اليها فم كُلو رحبالو ضراالو اءمالس
هِمقري طلُكُونَ فسي رخَي لفْعي وهدٍ، وشَاه بِال هكْ نَفْستْري مل نَّها عام : نينَا مطعي

وبِقَولهِما هذَا كَفَّا  .»السماء امطارا وازْمنَةً مثْمرةً، ويمال قُلُوبنَا طعاما وسرورا
  ).18-8:14اعمال " ( .الجموع بِالجهدِ عن انْ يذْبحوا لهما

بل شق ! كالبشر يدعى هرمس  متجسداً" الهاً " رفضاً قاطعاً اعتباره بولس رفض 
ثيابه معتبراً اياه تجديفاً صائحاً هو وبرنابا في جموع القادمين ليذبحوا لهما 

  !!القرابين باعتبارهما إلهين 
  : الواجب طرحه اآلنوالسؤال 


  

اذ اعتبراه  بولس وبرنابا ، على غرار تصرفتجديفاً ايمان توما لماذا لم يعتبر
المسيح  الرسوالن أفضل من هل كان ؟صادراً ممن ظنوهما آلهة تجديفاً 

 ؟ ألن المسيح حقاً هو اله المتجسد في شبه البشر  أم ؟مرسلهما

: نستنتج مما سبق 

قال اله عن المسيح انه  ).ل العبرانيين االصحاح األو( قط في اصحاح واحد ف
  !ويعبدوه  وقال للمالئكة بأن يسجدوا له " !اله " 
  !هل هناك نصوص آخرى قال فيها اله ن المسيح أنه اله ؟ف

  ..كتابنا المقدس لنكتشف المزيد من الدرر  ينواصل ف
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6:9 

  
 لقبه بنه الى العالم كرئيس السالم ، وصف مجيء اوو )اآلب ( تحدث اله 

   :النبي واالصحاح التاسع والعدد السادس سفر اشعيا لنفتح ! "لهاً قديراً إ" بلقب 

 " نَّهدُ  الولدٌ لَنَا يلنًا، وى ابطنُعا،  وجِيبع همى اسدْعيو ،هفلَى كَتةُ عاسِيتَكُونُ الرو

  )6:9اشعيا (  "، ابا ابدِيا، رئيس السالم الها قدِيرا  مشيرا،

  )ايل جيبور( بالعبرانية هيو" إلهاً قديراً":  يصف ابنه اآلتي بلقب) اآلب ( فاله 
 El Gibbor   ه الجبار الكلي القدرةكبر" ولفظها يشبه  .أي ال   " ! اله أ

 20واالصحاح الذي يليه مباشرة اي االصحاح العاشر والعدد  ،السفر ذاتوفي 
  . 10القدير  يقال عن اله )ايل جبور  -الهاً قديراً (  نـجد ذات اللقب

عن ) اآلب ( اله  أن نبوةوال تحتاج ان تكون حامال لشهادة الهوتية لتكتشف 
متجسد كلها المسيح ، ستظهر لك بأن االسماء التي أعطاها لهذا االبن القادم ال

  !اسماء إلهية ال تطلق على بشر 
 ) 18: 13قضاة  (اسمه عجيب  منوحده  اله     " :  عجيباً" 
 ) 34: 11رومية  (وحده المشير الذي ال مشير له  اله     :"  يراًـمش" 
 ) 1: 17تكوين  (اله وحده هو االله القدير   : " قديراً الهاً " 
  ) 10: 2مالخي  ( وحده هو االب االبدياله   " :  اًـأبدي اًـأب" 

   .والشهادة تفوق شهادة اله ذاته ،) اآلب ( له بشهادة اله المسيح هو ا.. اذن 

                                                             
رؤیا ( " على كل شئالقادر .. ھو  أنا"   :أعلن المسیح عن نفسھ أنھ القادر على كل شئ  10
وھو الذي یقوي ). 5:  15یوحنا ( "بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیئاً ": وھو القائل ) 8:  1

) 13:  4فیلبي ( "أستطیع كل شئ في المسیح الذي یقویني " : كل مؤمن في كل شيء 
 ).3:  1عب ( "الحامل كل األشیاء بكلمة قدرتھ " : والمسیح ھو ضابط الكل 
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2:5 

  
  : قال اله على فم نبيه ميخا عن المسيح

َ افْراتَةَ، "  محل تيا بنْتِ يا اميانْ تَكُونةٌ ايرغنْتِ صانْكِ  ووذَا، فَمهوفِ يلا نيب
ٱلْقَدِيم منْذُ ايام علَى اسرائيل،  يخْرج لي ٱلذِي يكُونُ متَسلِّطاً ومخَارِجه منْذُ 

   .)2: 5ميخا " ( ٱألزَلِ
  

د في مدينة بيت تجسد ويولالذي سي) االبن ( يقول عن اله  )اآلب ( فاله 
  ". ٱلقَدِيم منْذُ ايام ٱألزَلِ 11ومخَارِجه منْذُ" لحم، بأنه أزلي 

 مع تغيير ميخا الى متى ، وستقرأ 5:2الى  2:5قم بقلب هذا الشاهد من واآلن 
  :التالي ك واجابتهم ؟اين يولد المسيح :اجابة الكتبة على سؤال هيرودس لهم

 "هوا لي «: فَقَالفةودِيهيال محتِ ليب .ِبِالنَّبِي كْتُوبهكَذَا م نَّهال:   تيا بنْتِ ياو
لحم، ارض يهوذَا لستِ الصغْرى بين روساء يهوذَا، النْ منْكِ يخْرج مدَبِر يرعى 

يلائرسبِي اومخارجه منذ القديم منذ " واليهود لم يقتبسوا باقي اآلية . "شَع
اذ كيف يولد وفي نفس الوقت هو . تفسيرهامن سبب حيرتهم ل" أيام األزل

  !األزلي وال أزلي سوى اله يهوه ؟

  :المسيح أزليته ووجوده قبل وجود العالم والكون بقوله أعلن كذلك 
كُونُ انَا، لينْظروا  يكُونُونَ  ايها اآلب ارِيدُ انَّ هوالء الذِين اعطيتَني"  ا ثيي حعم

  ).24:17يوحنا " ( الْعالَم انْشَاء قبل  احببتَني النَّكَ  اعطيتَني، مجدِي الذِي
  

                                                             
ً انما تعني أزلیة المسیح من أي نقطة ترید ان تبدأ "  نذم" كلمة  11 ً معینا لیس معناھا زمنا

:  وكقولھ). 2:  90مزمور " ( هللاإلى األبد أنت  األزل منذ: " بھا ، كقول الوحي عن هللا 
 ).12:  1حبقوق " (إلھي قدوسي  یارب األزل منذألست أنت " 
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 :  قرألن .وحده) يهوه ( انه اله بال شك 

” بر ،فَادِيهو يلائرسكُ الم بالر قُولنُودِ هكَذَا يجنَا الا  لونَا االاو  ،راآلخ
 ).6:44اشعيا (”وال اله غَيرِي

 ).4:41اشعيا  ( “هو انَا ومع اآلخرِين االول، الرب  انَا”
”تُهوعذِي دال يلائرساو ،قُوبعا يي يل عمسنَا :اا  ونَا .ها  لونَا االاو راآلخ” 
 ).12:48اشعيا(

  .هو الوحيد الذي يستحق هذه االلقابانه 
  

  

 
 3 وهات االية ، عزيزي المسلم افتح قرآنك وبالتحديد على سورة الحديد

 ” اْول واْخر هو  “  :واقرأها بصوت عالٍ ، وفيها تجده يقول 
  ). 3:الحديد(
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  ):الحالي( وتسهيال عليك ها هي صورتها مطبوعة من المصحف العثماني 
  

  
  

  : هل يمكن ان يزعم احد بانه : وبعد أن تقرأها ثانية اسألك 
   ! ال: ستقولوحتماً قطعاً  اله؟  غير "األول واآلخر "

  

  

 :بقوله  بأنه يعني األلوهية، فسر محمد هذا الوصف لقد
 " لوْا نْتا مء اللَّهلك شَيقَب سر فَلَيخْا نْتاو  سء فَلَيدك شَيعب "  

ما يقول باب  - واالستغفار الذكر والدعاء والتوبةكتاب  –صحيح مسلم ( 
  ) وأخذ المضجع عند النوم

  ..المفاجأة واآلن . فاألول واآلخر عند محمد هو اله ، ال قبله وال بعده شيء
  

  

  : وحبيبه يوحنا  لعبده ورسولهاستعالنه  حين ،ها المسيح تبارك وتعالىقال
 "اءالْيو فلاال ونَا ها .راآلخو لواال .اكْتُب ،اهذِي تَرالى  ولا لسراتَابٍ وي كف

سكَنَائال عب11:1رؤيا " ( الس.(  
 : واصفاً ما حدث وهذا المتكلم الذي يعلن الوهيته ، رآه يوحنا فقال

" ،تَخَف ي الل القَائ لَينَى عميال دَهي عضِتٍ، فَويكَم هلَينْدَ رِجع تقَطس تُهياا رنَافَلَما 
 راآلخو لواال وهيالْحتًا،. ، ويم كُنْتو ينآم  دِ اآلبِدِينبى الا ينَا حا اهي . ولو

  ).18و17:1:رؤيا (  ". مفَاتيح الهاوِية والموتِ
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 .خر، وال احد قبلهآلله هو االول وان اإلأل فالمسيح وبكل صراحة يقول انه اله
وله مفاتيح  ،بدينعلى الصليب ثم قام وهو حي الى ابد اال ماتوقد  وهو الحي

 .انه يحيي ويميت، ويكافأ االبرار ويدين االشرار ، بمعنىالهاوية والموت
  : وقال ايضاً 

" قُولُههذَا ي  لواال ،راآلخذِي كَانَ  وال  اشعتًا في8:2رؤيا ( "  م.(  
  

 ):العهد الجديد وهو ختام ( وقال في ختام السفر كله 
"لُهمكُونُ عا يدٍ كَماحو كُل ازِيجي العي مترجاا ورِيعي سنَا آتا اهو.  فلنَا االا

  ).13:22رؤيا  (" االول واآلخروالْياء، الْبِدَايةُ والنِّهايةُ، 
سيجازي كل البشر وكيف . انه المسيح ؟.. الذي سياتي ثانية ويجازي  من

  بحسب اعمالهم ان لم يكن أزلياً وموجوداً قبل كل البشر ليعرف اعمالهم ؟

منذ آدم وحتى  البشرفلكون المسيح أزلياً فهو الوحيد الذي يعرف أعمال 
ونة ومجازاة كل واحد وبناء على هذه المعرفة ستتم الدين  المجئ الثاني،
 . بحسب أعماله

 ! انه االلف والياء
  ! ة والنهايةوالبداي

  ! واالول واالخر
  !والذي يحيي ويميت 

  !ومالك يوم الدين الذي يحاسب الناس على أعمالهم 
   : يستطيع ان يقول ولو سألت يهودياً ، من ذاك الذي

والياء  البداية والنهاية  والحي الى ابد  انا االول واالخر  االلف "
 ؟"  االبدين  ولي مفاتيح الهاوية والموت

  .يهوه وحده ال شريك له: يقول لك انه افلن 
  " !!أنا اله : " دون ان يشترط به ان يقول حرفياً 
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 : قائال  ينسب لنفسه هذه الصفاتمسلماً  قابلتملو مسلمين اخوتنا اليا واالن 
  ! "ك يوم الدين وانا مال،  انا هو الرحمن الرحيم "

 بتهمة الكفر وادعاء وقفوه أمام محاكمكم الشرعية وتحكموا عليه باالعدامافلن ت
  ؟االلوهية 

" أنا اله " أتباع الشيخ أحمد ديدات المطالبين بعبارة حرفية هي  في حين أن
 مدافعينيعترضوا و يقفوا موقف المحامي ألوهية المسيح،  قد كحجة لتصديق
   : بالقول عن هذا المسلم

   !؟" حرفياً " أنا اله : " لم يتلفظ بعبارة  بريء ألنهانه " 

  لمسلم المدعي ؟افما هو  موقف الشرع االسالمي الرسمي من ذلك 
  "!أنا اله" عبارة تخدم حرفياً دون ان يس إدعى االلوهية،رجل قد  اذ أمامنا

واآلن لنذكرهم بهذه الحادثة التاريخية ، والمشهد المؤلم من مشاهد حقبة 
  وأعني بهعن مسلم شهير من كبار رجاالت الصوفية . الخالفة االسالمية

اسم و، الذي قتلوه وصلبوه لمجرد انه نسب لنفسه صفات االلوهية 12 "الحالج" 
 ه الحسنى ، اذ صرح على المأل قائالمن اسماء ال :  

                                                             
  . الحالج ھو الحسین بن منصور الحالج، ویكنى أبا مغیث   12

أقام وقیل بتستر ، رحل إلى بالد كثیرة ، منھا مكة وخراسان ، والھند ، و. نشأ بواسط 
ً ببغداد ، وبھا قتل  ھـ بسبب ما ثبت عنھ بإقراره وبغیر إقراره من ادعائھ  309عام أخیرا

  :من أشعاره وابیاتھ الشھیرة و .لاللوھیة
  سـر الھوتھ الثاقـــب      حان مـن أظھر ناسوتھسب

  في صورة اآلكل والشارب     ثم بدا في خلقـھ ظــاھراً 
ذ الخلیفة المقتدر با العباسي حكمھ فقطعت یداه قد كفره  ّ أبو عمر المالكي في بغداد ونف

مي رماده في نھر دجلة  .ورجاله ثم قطعت رقبتھ ثم أحرقت جثتھ ورُ
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  .وهذا التصريح كان كافياً لتكفيره بتهمة إدعاء االلوهية " ! ا الحقأن" 
  :عياض قال القاضي

 "قتل الحالج وصلبه وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على 
مع تمسكه في  "أنا الحق " : وقوله  والقول بالحلول ، لدعواه اإللهية

  " الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته
  ) . 1091/  2 ج -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  :كتاب( 

  

  

:  أو الهدعوته بـ  وفل. وكلها من اسماءه وصفاته. فكلها تشير لالله.. ال فرق 
   .فأنت تقصد ذات االله الحالج ، كما قرأت عن حادثة ، الحق، أو   الرحمن

 : يقولمن يمكنه ان : مسلماً  سألت فلو
  ؟" الرحمن الرحيم  مالك يوم الدين  انا "

  !اله عز وجل وحده ال شريك له انه: افلن يجيبك 
نا األول وانا اآلخر أبل قال  ،"  انا اله "لم يقل السيد المسيح  بافتراض انف
  ؟ االلوهية نسب لنفسهافال يعني هذا انه  )!وهي من االسماء الحسنى(

  ! كبيرة نعم: االجابة هي 

  :وهذا ما يوافق عليه القرآن بقوله 
 " قُلهوا العوا ادعوِ ادا  نمحنَى الرسحال اءمسا وا فَلَها تَدْعا ميا  "..  
  ).110 :االسراء( 
  

التي ال يشاركه بها لنفسه تلك الصفات االلهية  اذن يكون المسيح الذي نسب
وال ..  السجود والعبادة من الناس ، هو اله وحده ال شريك له ولهوقب ! احد

  ).30:10يوحنا ( ”واحدواالب  انا”: غرابة فهو القائل



39 
 

 

 

  
األول "بإعالن حقيقة سرمدية المسيح وانه  أولهاذ بدأ في ! ما أعجب سفر الرؤيا

  . )18و17:1:رؤيا ( " واآلخر البداية والنهاية 
 : واإللــه الذي يصف نفسه باأللف والياءالمسيح ما قاله سنقرأ  ختامهفي و
" ي قَدْ تَمل قَال مةُثايالنِّهةُ والْبِدَاي ،اءالْيو فلاال ونَا ها.  نشَانَ مطعي الطعنَا اا

كُل شَيء، . ينْبوع ماء الحياة مجانًا  رِثي بغْلي ناملها كُونُ لَهاو  يكُونُ لي وهو

 ).7و6:21رؤيا ( " ابنًا
  .."وقال الجالس على العرش : " المتكلم هنا الذي وصفه بـ 

  .)21: 3رؤيا  و، 1: 8 و، 3: 1 رانيينعب(جالس على العرش ال ألنه والمسيحه

لنقارن هذه الكلمات التي قالها المسيح ، مع الكلمات التي قالها عنه اله 
  :في سفر اشعيا النبي) اآلب(

" نَّهدُ الولنَا يدٌ  للنًا، وى ابطنُعو همى اسدْعيو ،هفلَى كَتةُ عاسِيتَكُونُ الرا،  وجِيبع
  .)6:9اشعيا (  "، رئيس السالم ابدِيا ابا، قدِيرا الها مشيرا،

  .)6:9اشعيا " (  أباً ابدياً" و "  اله قدير" هو ) اآلب ( المسيح كما وصفه اله 
يجيب على ذلك ويقول عن نفسه وعن المؤمنين   )7و6:21رؤيا (في  والمسيح

  ! 13" ابناً وهو يكون لي إلهاً واكون له"  : به 

                                                             
ً بتسمیة المسیح باألب، لكونھ ھو ال اشكالیة  13 أي أبو البشر الثاني ، " آدم الثاني"أبدا

وقال )  2:  9متى " ( إبنيثق یا :  " فقد قال للمفلوج". ثانیة " أي اولئك المولدین 
 :وقال لتالمیذه). 34:5مرقس " ( ایمانك قد شفاك إبنةیا : "لنازفة الدم

عب " (كثیرین إلى المجد بإبناءوھو آتٍ ": عنھ وقیل). 33:  13یوحنا (  "یاأوالدي"
2 :10 .( 
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انه سيكون للمؤمن يقول نسمعه ، خرلذي هو االلف والياء واالول واآلفالمسيح ا
  ! ويعطيه من ماء الحياة ،” الهاً ”الوراث 

فالذي يعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً هو هو الرب يسوع الذي قال 
من آمن .فَلْيقْبِل الي ويشْرب احدٌانْ عطش " :المظالفي اليوم األخير من عيد 

 ٍيح اءم ارنْها هنطب نرِي متَج ،تَابكال ا قَال38و 37:  7 حنايو( "بِي، كَم.(  
  

 ،اله غيره وال "راالول واالخ"هو ) يهوه ( بما ان الرب  ،واآلن 
 األلف والياء، ،خرآلاالول وا"بانه  يصف المسيح نفسه في ذات الوقتو

اذ ال يعقل وجود اثنان  .في الجوهر اذن فهو واله واحد ."والنهاية البداية
  " !البداية والنهاية"وإثنان "! ألف"وإثنان "! أول"

من الرب يسوع لعبده ورسوله يوحنا تكشف  القاطعة الداللة فتلك التصريحات
   .بما ال يدع مجاال للشك عن الهوته

  
القاب  هباطالق ، نه الهبأفقد صرح المسيح  ،م المعترضوهكذا عزيزي المسل

" كما اطلق الحالج على نفسه لقب  . على نفسهواسماءه الحسنى اله 
ومن ثم الحكم بكفره  فعله هذا كافياً لنسبة االلوهية اليه ، وكان"  الـحــق

  .وصلبه على يد المسلمين

  :الجاللة وااللوهية قد عرضنا شهادة اله للمسيح ومخاطبته باسماء لو
  " ! يا اله" 
  " ! يهوه \يا رب " 

ومخارجه منذ القديم منذ أيام "و أزلياً ، "  الهاً قديراً" واعتباره كــ 
  .وتعبده كل المالئكة بأن تسجد للمسيحل المباشر وأمره " !األزل

عن المسيح كما جاءت في الكتاب مسلم أن يكذّب شهادة اله فهل يجرؤ  
  !؟..المقدس

  "!! لكن كتابكم محرف: " إما ان صاح صيحتهم المعروفة 
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"  :العبثي إذن هذا اعتراف منكم بأن سؤالكم: قلنا له 
  "قوطاً مدوياً بعد االجابة قد سقط س

 خبط عشواءولم يبقى في جعبتكم سوى السهم األخير الذي تطلقونه  عليه ،
مما يقودنا إلى إنهاء كتابنا "! االنجيل محرف"  : إلزامكم الحجة وهو بعد 

  .بتوفيق الربهذا الى هنا 
وحري .. قد أمسى أثراً بعد عين  سؤالهم مع النتيجة النهائية وهي أن 

  !والهوان في مربع النسيان  أخيراً القاءه بالمسلمين

  


