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لذي اسسه وا  IPCIاالسالم في جنوب افريقيا  اصدر المركز العالمي لنشر

   : تحت عنوان 1كتيباً   ،أحمد ديداتالمعروف بعدائه للمسيحية  يخ الش

  ،  THE "GOD" THAT NEVER WAS  ) !االله الذي لم يكن( 
في محاولة للتشكيك بإلوهية 

 -الرب يسوع المسيح ، معتمداً  
على  -كعادة باقي المسلمين 

المبتور والمقصوص  االستشهاد
والتي تتحدث  لنصوص االنجيل

   .المسيح  ناسوتعن 
  
  

  
  

                                                             
كما سنعرض  ، یھالمفاجأة الطریفة بأن الشیخ دیدات قد تبرأ وأنكر نسبة ھذا الكتیب ال  1

  .في الملحق في نھایة ھذا الكتاب

!مل يكن  .. إله   
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النيل من  في هذا الكتيب ويبدو للعيان بأن ديدات وصحبه كانوا يحاولون
  !!ذكاء القراء ، القناعهم أن ناسوت المسيح يناقض الهوته 

وقد توهم الشيخ ديدات وغيره بأنهم اذا ما اكثروا من التشديد على جانب 
، )يعته االنسانية االنساني اي طب الجانب( واحد من شخصية المسيح وهو 

وما اضعف حجتهم ، بل ما اخبث ! فإنهم بذلك سيسقطوا عنه الهوته 
اسلوبهم باالنتقائية الشريرة في نصوص االنجيل ، اذ يقتطعونها من 
قراءنها ، ومن السابق والالحق لها ، بل يفصلونها عن باقي نصوص 

شرية المسيح الكتاب المقدس الظهار وتأييد عقيدتهم االسالمية الزاعمة بب
فحين قال لشيطان . واقتطاع النصوص هو اسلوب الشيطان ! فقط 

  ! " مكتوب ايضاً: "اجابه الرب.." اطرح نفسك ألنه مكتوب : "للمسيح 
  ). 7و 6:4متى ( 

المسيح هو انسان ألنه : " والمسلم يمارس ذات النهج واالسلوب فيقول 
  ". مكتوب ايضاً : "فالرد كما علمنا المسيح .. " ! مكتوب

فال نقتطع النصوص انما نضعها معاً ونفهمها على ضوء باقي نصوص  
  .الكتاب 

، نهجاً لم يبتكره الشيطان نفسه  IPCIوقد مارس مركز ديدات العالمي 
على أوص من العهد الجديد مع عنوان في وذلك عن طريق االقتباس بنص

ثم تعليق حول " يسوع " من  بدالGOD  " اله "كل نص يحوي كلمة 
   :هكذا . جانب من جوانب حياته االنسانية وطبيعته البشرية 

  



5 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     



6 
 

  " !بسخافته " وقد تعمدوا على هذا الفعل الفج معترفين 
 “ In our headings and subheadings we have referred to 

Jesus as "God" in inverted commas in order to show 
the ABSURDITY of the claim of this man that Jesus is 
God” ( The God that Never Was p 2,3 ). 

 

 

االجابة ابسط مما يعتقدون ، فليس ناسوت المسيح سراً لم يطرق آذاننا 
لطبيعة الالهوتية ا( فنحن نؤمن بطبيعتين في المسيح الواحد . من قبل

ومن ينكر . وال ألغتها لم تتغلب طبيعة على اخرى ).  ةيتوسانلاوالطبيعة 
حتى من ينكر ناسوت . و مهرطق خارج عن االيمان المسيحياحدهما فه

فإن اثبات الهوت المسيح ال . المسيح ال تقل هرطقته عن من ينكر الهوته
اسوت المسيح ال اي ان اثبات ن. يعني انكار ناسوته، والعكس صحيح

 والكَلمةُ صار " : ألن االنجيل صريح في هذا اذ قال  .يعني انكار الهوته
نعمةً  بينَنَا، وراينَا مجدَه، مجدًا كَما لوحيدٍ من اآلبِ، مملُوءا وحل جسدًا
كُل ملء فَانَّه في. ٱلمسيح: " .. وقال ). 14:1يوحنا " ( وحقا  لحي ه

وما اروع كلمات الوحي الذي ). 9و8:2كولوسي " (جسدِياًٱلالهوتِ 
فَلْيكُن فيكُم هذَا الفكْر " :  قيلفصل عن التجسد االلهي في المسيح اذ 

 الذِي اذْ كَانَ في صورة اله، لم يحسب: الذِي في المسيح يسوع ايضا
هل ادِالعكُونَ منْ يةً ادٍ، . خُلْسبةَ عورذًا صآخ ،هخْلَى نَفْسا نَّهي لكا فرائص

النَّاس هبذْ . شاو ةىيي الْهجِدَ فانٍونْستَّى  ،كَاح اعطاو هنَفْس عضو
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ما معنى  ونسأل المعترضين). 8- 5:2فيلبي " ( الموت موت الصليبِ
انه انسان ولد وعاش واكل وشرب ! ؟"  كانسان وجد في الهيئة: " قوله

وتعب وعاش بين الناس لكي يتحمل اخيراً خطاياهم ويموت كفارة وفداء 
أن سيدهم : فايمان المسيحيين وعلى مر العصور هو . لكل من يؤمن به 

اللهية ، وأنه يتميز بالطبيعة ا االله المتجسدوربهم يسوع المسيح هو 
 مرة 52وكل يوم أحد أي بمعدل ! والطبيعة االنسانية في شخص واحد 

في السنة ، وفي معظم الكنائس يتلون اثناء صلواتهم ، وثيقة االيمان 
  :والتي فيها يقول  )قانون االيمان ( المعروفة بـ 

بقوة  نزل من السماء وتجسدالذي من أجلنا ومن أجل خالصنا " ..  
  .." !     وصلب عنا  وتأنس مريم العذراء ،الروح القدس ومن 

  

 
انما اتحدا دون . فالمسيح بتجسده لم يفقد الهوته وال انصهر بناسوته 

ها في النار ستتحول الى قطعة حديد ضع: مثال . انفصال وال امتزاج 
ويمكن طرقه وثنيه وتشكيله بالمطرقة دون ان " .. حديد محمى بالنار "

. من طبيعة اخرى غير طبيعة الحديد والسبب انها! لنار بهذا الطرق تتأثر ا
حرق بها او تشعل وقطعة الحديد تأخذ من صفات النار ، اذ يمكن ان تُ

وفي ذات الوقت الحديد لم يتحول ناراً وال النار حديداً فهو اتحاد . ناراً 
قترب هكذا ن. دون اختالط وال تغيير فلكل من المادتين خواصها الذاتية

فالمسيح ) . والناسوتية ةيتوهاللا( من فهم كيفية اتحاد طبيعتي المسيح 
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بناسوته ولد وكبر وجاع وعطش واشتغل ومات ، دون ان يتأثر الهوته بما 
ألن اله روح وليس . وقع على ناسوته ، ألن الهوته من طبيعة اخرى 

لهاً ، وال االله صار لذا ال يمكن القول ان جسد المسيح صار ا. مادة
لهذا . انما اتحدا بطريقة تفوق االدراك وتشبه اتحاد الحديد بالنار . جسداً

  . عجيباً  كل العجب  كان المسيح بطبيعتيه
  ).6:9اشعيا " ( عجِيبا  يدْعى اسمهو" 
  

 
كمثال . فالهوت المسيح لم يتحدد ولم ينحصر بتجسده في الناسوت  

مصباح ، فالنور في زجاجة ، يشع في كل مكان ، دون ان تحصره ال
: بك رما معنى قول القرآن عن نور : ولن سألنا المسلم . الزجاجة وتحده 

 " احبصا ميهف شْكَاةكَم نُورِه لثم ضرْااتِ واومالس نُور هال
كَانَّ ها كَوكَب درِي يوقدُ من شَجرة الْمصباح في زُجاجة الزجاجةُ 

 هسستَم لَم لَوو يءضا يتُهزَي كَادي ةبِيرغ َو ةيقشَر َ تُونَةزَي كَةاربم
   ).35: النور" (نَار نُور علَى نُورٍ 

فهل الزجاجة التي توقد من زيت شجرة الزيتون، قد حصرت نور اله 
   ه ؟وحددت

 
مثال محطة االرسال الفضائية ، ترسل موجات كهرومغناطيسية تنتشر في 

الفراغ الذي حولنا ، ويمكن لجهازك التلفزيوني ان يلتقط هذه الموجات 
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ويستقبلها ويجسدها امامك على شاشة جهازك ، فترى اشخاصاً وبلداناً 
فهل تلك .  وعوالم ، وتعلم ما يجري في اي مكان في ذات اللحظة

الموجات قد تغيرت طبيعتها بتجسدها امامك ؟ وهل جهازك الالقط قد 
ألن ذات ! تلك الموجات بحسب حجمه ؟ طبعاً ال " بتحديد " قام 

الموجات المنتشرة في الفضاء يمكن ان يستقبلها جارك بل ومن هو ابعد 
. منك بمئات األميال وتتجسد في أمكنة اخرى ألنها منتشرة وال تُحد

وهكذا االله عندما يتجسد فليس معنى هذا انه لم يعد يمأل الكون او انه 
  .ألن الهوته غير محدود وال يتغير . تحدد او تغيرت طبيعته 

  .لكنه ليس ضده العقل عجيب يسمو فوق  فاتحاد الطبيعتين فيه سر 
  .   ذاك  الضعيففليس في األمر سراً القاه ديدات واتباعه ، بكتيبهم 

معنى قول القرآن عن اله  ما: نا الشيخ المعترض واتباعه ولو سأل
ان "  لخالق "وكيف يمكن ). 5:طه "( الرحمن علَى الْعرش استَوى"

   هل تجسد ام انه تحدد ؟! ؟"  مخلوق" يستوي على عرش 
لن نتعدى الحقيقة لو قلنا بأن اجابتهم لن تخرج عن اجابة اإلمام مالك 

  :سؤال فأجاب حين سئل ذات ال
 االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإليمان به واجب، والسؤال"

  !"  استواء يليق به: " وقالوا ايضاً " .  عنه بدعة
فالمسلم محروم عليه السؤال عن اله ألنه بدعة وكل بدعة ضاللة وكل 

لكنه . فالكيف مجهول ، فهو يجهل كل ما يتعلق بربه. ضاللة في النار 
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!  حين يتعلق األمر بعقائد المسيحيةحظة الى فيلسوف عقالني يتحول في ل
 : أجبناهم عن التجسد بذات عباراتهم  فما عساهم فاعلون لو أننا

واإليمان به واجب، والسؤال  معلوم، والكيف مجهول، االلهي التجسد"
 !" عنه بدعة

ومن دون  " به تليق " التجسد المسيحي ايضاً يحدث بطريقة" ونقول ان 
  .  وال سبيل لكم النتقاده. ييف وال تمثيل وال تعطيل تك

  .التجسد هو الحل لمعاملة الرب مع مخلوقاته: عزيزي المسلم 
 

في  لذا وضع الرب على قلبي الصدار هذا الكتيب الصغير ، جامعاً
صفحاته نصوص الكتاب المقدس التي تتحدث عن الهوت المسيح له 

فكما ان المسيح هو ابن . لتعديل كفة الميزان فيعتدل  –كل المجد 
 . االنسان ، فهو كذلك ابن اله ، االله المتجسد 

الكتيب مبسطاً في سرده ليسهل على المؤمن المسيحي  هذا وقد جعلت
دس ، التي  يشرق من خاللها نور العثور على نصوص الكتاب المق

  ! اله معنا  .. يسوع " .. يل ئوعمان"   الهوت
  
ه والمسيح ، لنبدأ بمعونة القدير ، بطرح اسئلة حول صفات ال  

  .ال ثاني لها .. جابة واحدة بإإال ال تُجاب والتي 
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  .) 2: 90مزمور (اله هو األزلي 
  :  األزليسيح هو والم 
  " ِنْتا امَاملَح تيا بي ينْ تَكُونةٌ ايرغنْتِ صااتَةَ، وفْروفِ  الا نيب

علَى اسرائيل،  يخْرج لي ٱلذِي يكُونُ متَسلِّطاً  فمنْكِ يهوذَا، 
ٱلْقَدِيم منْذُ ايام ٱألزَلِ   .)2: 5ا ميخ" ( ومخَارِجه منْذُ 

  "وعسي مهل قَال :كُمل قُولا قحٱل  قحكُونَ : ٱلنْ يا لبنَا  قا يماهربا
ن58: 8إنجيل يوحنا " ( كَائ.( 

! وكان رد فعل اليهود انهم بحثوا عن حجارة ليرجموه بتهمة التجديف
انهم  ضناتراو يتراجع أو يوضح كالمه لو اف فتركهم ومضى ولم يعتذر

 ).59اآلية ( اساؤوا فهمه 
  "ِدلَى ٱألباو موٱلْيساً وما وه وه يحسٱلْم  وعس8 :13 عب" ( ي.(  
  " 17: 1كولوسي " (وفيه يقوم الكل هو قبل كل شيءالذي .(  

!هلا إجابة واحدة .. أسئلة   
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  قال يسوع : اإلجابة الوحيدة  ؟  أم أزلي واحد" ازليان"فهل هناك 
  ).30:10 يوحنا( } أنا واآلب واحد {  

 
  

. الربِ اعدُّوا طرِيق: صوت صارِخ في الْبرِية: "  يوحنا أعد طريق اله
  ). 3:40اشعيا " (  سبِيال اللَهِنَاقَوِموا في القَفْرِ 

  :  أم أعد طريق المسيح
  "هال نم لسرانٌ منْسنَّا كَانَ اوحي همدَ .اسشْهيل ةادلشَّهل اءهذَا ج

: انَا صوت صارِخ في الْبرِية: قَال.. لكَي يومن الكُل بِواسطته، للنُّورِ
،ِبالر وا طَرِيقِموق النَّبِي اءيشَعا ا قَال23و  7و6:1يوحنا " (  كَم.(  

.}أنا واآلب واحد{ : لن تعثروا إال على اجابة يسوع قارنوا جيداً ، و 

   

  ).17:10التثنية ( اله هو رب االرباب 
:   المسيح هو رب االرباب  

  " ءالونَ هوارِبحيس وفالْخَر،  ،مهبغْلي وفخَرالونَّهال  بابِ  ربراال 
  ).  14:17رؤيا " (  .. وكِوملكُ الْملُ
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  ). 10:20خروج ( اله هو رب السبت 
  :المسيح هو رب السبت 

  "مهل قَالو :وانِ هنْساال ننَّ ابا  بتِ ربا السضيو ) 5:6لوقا " (  .ا
 ).28:2؛ مرقس  8:12متى ( 

 

  ). 24:17و أعمال  25:11متى ( له هو رب الكل ا
  : المسيح هو رب الكل 

  "ُةمكَلي النى بلا الَهسري اتال يحسمال وعسبِي مالبِالس شِّربي يلائرسا .
وهذَا ه بر ِ36:10اعمال " (  .الْكُل     .(  

  " ِّخَلم داود دِينَةي مف مويٱل  كُمدَ للو نَّها وه صيحسٱلْم بٱلر  "
    .)11-10: 2إنجيل لوقا (
  .."امفُوا لرع ووا  إلَنْ للَبدِصجٱلْم  ب8و 7: 2كورنثوس  1" (ر.( 

فهل هناك ربان أم رب واحد ، هو رب الكل ورب المجد ورب االرباب؟ 
  ).30:10يوحنا ( } أنا واآلب واحد { قال يسوع  : واالجابة 

 

  ). 4:33؛ ايوب  1:1تكوين : ( اله هو الخالق 
  :المسيح هو الخالق 
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 " َكذٰل لجا نكَ ملٰها هٱل في  وانْت يا رب ...بِزيتِ ٱالبتهاج مسحكَ 

لمع يه اتاومٱلسو ،ضٱألر تسسا دْءكَ  ٱلْبدَي10و 9: 1عب" (ي.( 
  "اَل اعنْوقَدِيماً، بِا اءبِٱألنْبِي اءٱآلب ا كَلَّمدَ معب ،ه  ذِهي هنَا فكَلَّم ،ةيرقٍ كَثرطو

هني ٱبف ةيرٱألخ امٱألي - ءشَي ِكُلارِثاً لو لَهعذِي جضاً ، ٱليا ٱلَّذِي بِه
 لمع ينالَم3-1: 1عبرانيين " (ٱلْع(.  

  "كُل  ءكَانَشَي بِه،  رِهبِغَيو ما كَانَ  لمم ءشَي كُن3:1يوحنا " (  .ي.(  
 "  نَّهاف يهف قخُل ا: الْكُلم ،ضرلَى االا عماتِ واوما في السى  مري

 .طينام سال وما ال يرى، سواء كَانَ عروشًا ام سياداتٍ ام رِياساتٍ 
  ).17و16: 1كولوسي " (.خُلق الْكُل بِه ولَه قدْ 

  .)30:10يوحنا ( : اإلجابة  فهل هناك خالقان ، أم خالق واحد ؟

 

  .) 20:3يوحنا  1" ( يعلم كل شيء " اله 
  : المسيح  يعلم كل شيء 
 " ،هلَى نَفْسع منْهتَماي مل وعسي نكإلَنَّل رِفعكَانَ ي  ه يعمٱلْج . إلَنَّهو

ندٌ عحدَ اشْهنْ يتَاجاً احم كُني مانِ لنْسي ٱالا كَانَ فم ملع إلَنَّه ،
 .)25و 24: 2إنجيل يوحنا " (ٱالنْسانِ

  " َنَّكَ اَآلنا لَمنَع مالع ِبِكُل ء30:16انجيل يوحنا .. "  ( شَي.( 
  "فَقَا هل بطرس ( ل(:  نْتا ،باري  لَمتَع كُل ءنِّي . شَيا رِفتَع نْتا

 ). 17: 21يوحنا (   . "ارع غَنَمي: قَال له يسوع. احبكَ 
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 ..."قال لي كل ما فعلت...يخبرنا بكل شيء...المسيح يأتي "...
 ).29و25و18 - 16: 4يوحنا (
 اآلنَ: " ي يؤمنوا بالهوته يخبر بالغيب قبل حدوثه لك كُمل قُولا  لبق

 ).19: 13يوحنا"(حتَّى متَى كَانَ تُومنُونَ انِّي انَا هو انْ يكُونَ
  :ويقول المسيح عن كل فرد من أفراد شعبه 

  "نَاا ارِفالَكَ عمع2:2رؤيا " (  ا.(   
  ).30:10يوحنا ( العليم هو اله والمسيح  ، وهما واحد 

  

 

  ). 24:23؛ ارميا  3:15أمثال : ( هو اله 
  :  موجود في كل زمان ومكان المسيح

  "امثيي  حمةٌ بِٱسالثث ونَانِ اٱث  عتَميٱجكُونُ ف نَاكَ اهف  هِمطسو "
  .)20: 18إنجيل متى (
  " يعمذُوا جتَلْموا وبٱآلبِ  فَٱذْه مبِٱس مِدُوهمعو ممٱال  وحٱلرو نٱالبو

قُدُسلَى... ٱلا امٱألي  كُل  كُمعنَا ما اهرِ وٱلدَّه اءضإنجيل " (ٱنْق
  .)20و 19: 28متى 

 "،اءمٱلس  نم لذِي نَزال ٱلا اءمى ٱلسلدَ اعدٌ صحا سيانِ لنْسٱال  نٱب 
اءمي ٱلسف و13: 3إنجيل يوحنا " (ٱلَّذِي ه(.  
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  " نيبدٌإنْ أحأح  نَصنَع ندَهنأتي، وع أبي، وإليه هبحكالمي، وي حفَظي
ِنزهذا يعني وجود المسيح . أي أحد في العالم ). 23: 14يو" (م

 .المطلق
  ""ععلَى البابِ وأقر فهأنذا واق . عدٌإنْ سمأح  ،الباب صوتي وفَتَح

أي أحد من البشر ). 20: 3رؤ" (أدخُل إليه وأتَعشَّى معه وهو معي
 .يعني وجوده في كل زمان ومكان مما. قلبه عند باب يقفالمسيح 

  "  اءمى السلا تَفَعار مها كَلَّمدَمعب بنَّ الرا مثهال ينمي نع لَسجو .
ماي وزُوا فكَروا وجفَخَر مكَانٍا هم ِكُل مهعم لمعي بالرو  ِتثَبيو

ةاتِ التَّابِعبِاآلي مكَالالمسيح وهو جالس ). 20- 19: 16مرقس. " (ال
  "!في كل مكان"،  كان يعمل مع التالميذ على االرض العرشعلى 

:   واحد ؟ اإلجابة الوحيدة فهل هناك موجودان في كل مكان وزمان ، أم
  ).30:10يوحنا ( } أنا واآلب واحد { : قال يسوع 

  

 

  ).  8: 4ورؤيا  3: 6؛ اشعياء  44: 11الويين : (اله هو القدوس
  : والمسيح هو القدوس 

  "اضيكَ اذلفَل ى الْقُدُّوسدْعنْكِ يم ودلومال هال نلوقا "  (  .اب
35:1.(  

  " تُمنْكَرا نْتُما نلكو الْقُدُّوس  ارب14:3اعمال " ( ال.(  
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  "هذَا  قُولُهي  الْقُدُّوس ،قالْح  الو فْتَحذِي يال ،داود فْتَاحم هذِي لال
  ).7:3رؤيا " ( يغْلق، ويغْلق وال احدٌ يفْتَح احدٌ

  .)30:10يوحنا ( : اإلجابة ! قدوس واحد ؟ أم" قدوسان " فهل هناك 
  

 

والمسيح معطي الحياة االبدية وهو ). 39:32تثنية ( اله هو معطي الحياة 
 : نفسه الحياة االبدية 

 "ينعا فَتَتْبرِفُهعنَا ااي، وتوص عمي تَسافرنَا. خااةً  ويا حيهطعا
ةًادِيابفُهخْطال يدِ، وى ٱألبلكَ التَه نلدِي ، وي ندٌ محإنجيل ". (ا

  .)28و 27: 10يوحنا 
  " لَمنَعوهال ننَّ ابةً  ايرصانَا بطعاو اءقَدْ ج قحال رِفنَعي . لف ننَحو

 هني ابف ِقحاليحسالْم وعسهذَا. ي  وه قالْح لهاةُ االيالْحو 
  ).20:5يوحنا  1" ( .االبدِيةُ 

  

  

  ). 21:5يوحنا ( هو مقيم االموات اله 
: المسيح هو يقيم االموات  

 "يلَنسرذِي اٱآلبِ ٱل كُل ما: وهذِه مشيىةُ  اعطاني ال اتْلف منْه  انَّ 
  )39: 6يوحنا " (ل اقيمه في ٱلْيوم ٱألخيرِبشَيئاً، 
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  "يلَنسرذِي اةُ اليىشم يه نَّ هذِهال : كُل من يرى االبن ويومن بِه  انَّ 
 ) 40:6يوحنا " ( االخيرِ في الْيوم  اقيمه وانَا تَكُونُ له حياةٌ ابدِيةٌ،

  " قْدِري ال منْ لا يلا قْبِلنْ يدٌ احي، الَنسرذِي اال اآلب هتَذِبجنَا ياو 
هيمقا موي الْييرِ فخ44:6يوحنا " ( اال( 

  " ٌاةيح ي فَلَهمد بشْريدِي وسج كُلاي نةٌ، مدِيبنَا ااو هيمقي اف  موالْي
 .)54:6 يوحنا" (  االخيرِ

   "يمظتٍ عوخَ يسوع بِصرص : تيٱلْم  جخَرخَارِجاً ف لُمه ،ازَرعل 
 ةطقْمبِا اتوطبرم الهرِجو دَاهي44و 43 :11 يوحنا". (و( 

  .)30:10يوحنا ( : اإلجابة من يقيم األموات ، اله ام المسيح ؟ 

 

  :الخدمة تُقدم له 
 " ذِينغَرِيبِ الال نَاءباِوبقْتَرِنُونَ بِالري وهخْدِميل  ِبالر موا اسبحيلو

هكُونُوا ليبِيدًا ل6:56اشعيا " ( ع(  
  :الخدمة تقدم للمسيح 

  "نم نَّكُما ينمالع ِبالر  نَّكُماثِ، اليرمال اءزخُذُونَ جتَاس ونَ تَخْدِم 
بالر  يحس24:3كولوسي " ( الْم.( 

  " هال شرعوفِوالْخَرا، ويهكُونُ في بِيدُهعو ونَهخْدِمرؤيا " ( ي
3:22( .  
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  ). 13:23خروج ( الصالة تصعد الى اله 
  :الى المسيح  ة تصعدالصال
  " اىشَي تُملانْ سااي فمبِاسلُهعف14:14يوحنا " (  .نِّي ا.( 

» أن أؤخذ منك؟ قبللك،  أفعلماذا «: قال ايليا النبي الليشع 
فاالنبياء والقديسين ال يمكنهم فعل شيء بعد انتقالهم ). 9: 2ملوك2(

 .أما المسيح فال يتوقف عن فعل قبول الصالة. للسماء
  " ،ي كُورِنْثُوسي فتال هال ةيسى كَنلا ،وعسي يحسمي الف ينقَدَّسمال

 يندِّيسق ِينودْعمال وعسِنَا يبر مونَ بِاسدْعي الَّذِين يعمج عم
 ).2:1كورنثوس  1". (  الْمسيح في كُلِ مكَانٍ، لَهم ولَنَا

   " يننمومال نْتُما ،كُميلهذَا ا تكَتَباب مبِاسهال نَّ نوا الَمتَع كَيل ،
وهذِه هي الثِّقَةُ التي . بِاسم ابن الهلكُم حياةً ابدِيةً، ولكَي تُومنُوا 

نْدَهنَا علَنَا: ل عمسي هتيىشم بسا حىنَا شَينْ طَلَبا نَّها.  لَمكُنَّا نَع وانْ 
ا طمهم نَّهنَا الَنَالَب عمساتِ يبِلنَا الطنَّ لا لَمنَع ،نْها منَاهي طَلَبالَّت ".  

 ). 15-13:5يوحنا  1( 
  " فَانُوستونَ اسمجرفَكَانُوا يقُوليو ودْعي وهو : وعسي با الرهيا

، ال تُقم يارب: بِصوتٍ عظيمثم جثَا علَى ركْبتَيه وصرخَ  اقبل روحي
  ) .60و59:7اعمال   (  ".واذْ قَال هذَا رقَدَ. لهم هذِه الخَطيةَ

  



20 
 

استفانوس الشهيد المسيحي االول صلى الى المسيح واصعد روحه اليه ، 
فيرجع : "الروح تصعد الى اله معطيها والكتاب المقدس يعلمنا بأن

  " ترجع الروح الى اله الذي اعطاهاكما كان والتراب الى االرض 
، فيكون استفانوس قد اسلم روحه للرب يسوعوبما ان ). 7:12جامعة (

  !الذي ترجع اليه الروح التي اعطاها  هلا المسيح هو

 

:  65مز " (يا سامع الصالة إليك يأتي كل بشر: "يسمع الصلوات لها
 :الة ويستجيبها بنفسه المسيح يسمع الص). 2
 " يمبِٱس تُملاا سمهم لُهعفكَ اذٰلفٱآلب إنجيل " (بِٱالبن ليتَمجدَ 

  .)13: 14يوحنا 
 ِبى الرلا تعري تَضفَارِقَننْ ياتٍ ارم ثالي. ثل يكَ «: فَقَالتَكْف

فَبِكُلِ سرورٍ افْتَخر بِالحرِيِ . »ملفي الضعفِ تُكْالنَّ قُوتي نعمتي، 
لَيع لتَح كَيي، لفَاتعي ضف يحسمةُ ال9- 8: 12كو2" ( قُو.( 

  " نَااو شْكُرنَا ابر وعسي يحسمي الانذِي قَو1/12تي1" (ال.(  
)30:10 يوحنا( : اإلجابة ، اله ام يسوع ؟  الشكر من يسمع الصالة 

 

  ). 14:34الخروج ( السجود له 
:اآلب بمستوى المسيح مسجود له كاله وتوجب عبادته واكرامه  
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  "ٱآلب كَما يكْرِمونَ   نٱالب  يعمٱلْج  كْرِمي كَيال. ل نم  كْرِمي
ٱآلب كْرِمال ي ن23: 5إنجيل يوحنا " (ٱالب(.  

  "َتاو ميرم عم بِيا الصوارتِ، ويبى اللا او ِهموا. ادُوا فَخَرجسو  لَه "  
 ).12:2متى ( 
  "اءقَدْ ج صربذَا اادَ وجسو لَه النْ : قَائا تَقْدِر تدرنْ اِدُ، ايا سي

 .)2:8متى " ( تُطهِرني
  "ينَةفي السف ذِينالوا واءدُوا ججسو لَه  هال ناب نْتا يقَةقحبِال ينلقَائ "

 .)33:14متى ( 
  "ذَاا يذَهما تَالتُخْبِرقَتَانِ للنْطا مما هيمفو  قَالا ومقَاهال وعسي : مالس

 .)9:28متى " (  .لَه  وسجدَتَا بِقَدَميه  فَتَقَدَّمتَا وامسكَتَا. لكُما
 " دُواجسف ى لَهلوا اعجرو ،يمظع حبِفَر يمشَلور52:24لوقا " ( ا(. 
  " قُولي مالعى اللا بِكْرال خَلدتَى اا مضيادْ  :وجلْتَسو  كَةئالم كُل  لَه

ه6:1عبرانيين " ( ال.(  
).                             9:22رؤيا " (  جدْ لهاس" والسجود ال يجوز إال له وحده ، 

  . )30:10يوحنا ( : اإلجابة  اذن لماذا سجدوا للمسيح  ؟
  

 

فإن فاحص الكلى والقلوب اله :  "...له هو فاحص القلوب والكلى ا
  ). 10: 17؛ ارميا  9: 7مزمور " (البار

:الصفة المسيح يتميز بهذه  
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  " ههذايقوله ابن ال  .. سكَنَائال يعمج رِفتَعفَس ونَا هنِّي اا 
صاحالْقُلُوبِ الْفدٍ الْكُلَى واحو ي كُلطعاسبِ  ، وسبِح نْكُمم

هالمع23:2رؤيا " ( .ا.( 
   : االجابة الوحيدة؟ من يفحص القلوب والكلى، اله أم المسيح 

  ).30:10يوحنا ( } اآلب واحد أنا و{ 

 

  ).9:9و دانيال  7:2مرقس ( اله هو فقط من يغفر الخطية 
  : المسيح يغفر الخطايا 

  "فْلُوجلْمل قَال ،مانَهيما وعسى ياا رةٌ لَكَ : فَلَمورفغم ،نَيا بي
لماذَا : ة هنَاكَ جالسين يفَكِّرونَ في قُلُوبِهِموكَانَ قَوم من الكَتَب.خَطَاياكَ

من يقْدِر انْ يغفر خَطَايا اال اله  يتَكَلَّم هذَا هكَذَا بِتَجادِيف؟
 ). 7-5:2مرقس " (   وحدَه؟

يمكن لالنسان ان يسامح لمن اخطئ ضده شخصياً ، وليس لمن اخطئ 
سوع فقد غفر للمفلوج الذي أخطى ضد اله أما الرب ي. ضد اله

اذ ال يقدر أحد على ان يغفر االساءة الموجهة الى اله سوى اله ). اآلب(
  .)30:10يوحنا ( : لماذا ؟  اإلجابة ! وحده ، وهذ ما قام به المسيح 
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مزمور " ( الزاوِية راس ر الذِي رفَضه البنَّاوونَ قَدْ صا الْحجر: " هو اله 
ويكُونُ  .فَهو خَوفُكُم وهو رهبتُكُم رب الْجنُودِقَدِّسوا " . )22:118

  .)14و13:8اشعيا " ( وحجر صدْمة وصخْرةَ عثرةمقْدِسا 
  :هو المسيح 

  "ِبشَع يعمجو كُميعمنْدَ جا علُومعم كُنفَلْي  وعسي مبِاس نَّها ،يلائرسا
المسيح النَّاصرِيِ، الذِي صلَبتُموه انْتُم، الذِي اقَامه اله من االمواتِ، 

الحجر الذِي احتَقَرتُموه : هو هذَا. بِذَاكَ وقَف هذَا امامكُم صحيحا
 )11-10:4اعمال " ( ذِي صار راس الزاوِيةالَّايها البنَّاوونَ، 

  "ةدْمص رجحةَ  وخْرصو ةثْر8:2بطرس  1" ( ع.( 
  .)30:10يوحنا ( : هل هناك حجري أساس أم واحد ؟ اإلجابة 

 

" الربِ رسيكُ اورشَليم  يسمونَ في ذلكَ الزمانِ "   :االجتماع السم اله 
  ).17:3ارميا ( 

  :االجتماع السم المسيح وباسمه 
  " اثُميح نَّهالعتَمةٌ  اجثالث ونَانِ اياثمكُونُ  بِاس نَاكَ اي فَهف 

هِمطس20:18متى " ( و.(  
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فَهو  يصر، ولم يحدُث ولم  لربِبِاسم ا فَما تَكَلَّم بِه النَّبِي: " بإسم اله  
  ).22:18تثنية " ( لم يتَكَلَّم بِه الرب الكَالم الذِي

  :االحكام تصدر باسم المسيح 

  "تكَمدْ حهذَا، هكَذَا ق لذِي فَعي الف راضنِّي حكَا:  
يحسالْم وعسِنَا يبر مبِاس  نْتُمذْ اا  وعسِنَا يبر ةقُو عونَ معتَمجي موحرو

 يحسمي الف وحالر تَخْلُص كَيدِ، لسجكِ الالهانِ لطلشَّيهذَا ل ثْلم لَّمسنْ يا

وعسي ِبالر مو5-3:5كورثنوس 1" ( ي.(  

 

  :االضطهاد الجل اسم اله 
قَال اخْوتُكُم الذِين «: كَالمه من اسمعوا كَالم الربِ ايها المرتَعدُونَ " 

 وكُمضغبا  وكُمدطَرو نم لجي اماس :بدِ الرجتَميل .،كُمحفَرل رهظفَي 
  .)5:66اشعيا "( واما هم فَيخْزونَ

  :سم المسيح االضطهاد ألجل ا

 "ينغَضبتَكُونُونَ مو  نم  يعمجال نم لجي امذِي . اسال نلكو
  .)22:10متى " ( فَهذَا يخْلُص  المنْتَهى يصبِر الى

  .)30:10يوحنا ( : اإلجابة هل بإسمان نُضطهد أم بواحد؟ 
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  :الغنم له 
انَا الرب الههم معهم، وهم شَعبِي بيت اسرائيل، يقُول السيِدُ فَيعلَمونَ انِّي " 

با  .الري نْتُمايونَمغايعرم نَمغ ،نْتُما نَاس31و30:34حزقيال " ( ، ا (  
  :الغنم للمسيح 

  "وعسي هل قَال: «عي ارنَمالراعي ": النه  .)17:22يوحنا " ( غ
بطرس 1" ( راعي الخراف العظيم"و ) 11:10يوحنا "( الصالح

يوحنا " (رعية واحدة وراع واحد. "بل الراعي الوحيد). 4:5
16:10.( 

  .)30:10يوحنا ( : هل هناك راعيان للشعب ؟ اإلجابة 

 

 فَانَّ . الشُّعوبِ بين جميع من  خَاصةً  لي تَكُونُونَ "  :الشعب الخاص له 
  .)5:19حزقيال " ( كُل االرض لي

  :الشعب الخاص للمسيح 

  "ىلا هتخَاص ،اءج تُهخَاصو لْهتَقْب م11:1يوحنا " ( ل(. 
  "ِكُل  ننَا مفْدِيي كَينَا، للجال هنَفْس ذَلذِي بال  ،مثا ِرطَهيو  هسنَفل 

  .)14:2تيطس " ( خَاصا شَعبا
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  .)9:34مزمور " ( قدِّيسيه يا اتَّقُوا الرب"  : القديسين له 
  :القديسين للمسيح 

  " نم كَم ،لجهذَا الر نع يرِينكَث  نم تعمقَدْ س ،با ري لورِ فَعالشُّر 
 ).13:9ل اعما" ( في اورشَليم بِقدِّيسيكَ

  "يحسمال وعسِنَا يبر جِيءي مف عم يعمج يهدِّيس13:3 تس 1(  "ق(. 

  .)30:10يوحنا ( : القديسين لمن له أم المسيح؟ اإلجابة 

 

  : الشهود له 
 " نْتُمودِي اشُه، بالر قُولي، ،تُهذِي اخْتَردِي البع43:10اشعيا " ( و(  

  :الشهود للمسيح 

  " َتَكُونُوني وا لودوقال له بولس  )8:1اعمال "( شُه: 
  "فَانُوستاس مكَ دفس ينح22:20اعمال " ( شَهِيدِكَ و(. 
  وقال المسيح :  

 "اسيبنْتشَهِيدِي ا كُم   .)13:2رؤيا " ( االمين الذِي قُتل عنْدَ
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مزمور " ( آجالي في يدِكَ.. يا رب : " الناس له بيده أجل ا
  .)15و14:31

كُل  ،نَسمتُكَ بِيدِه اله الَّذِياما :" وقال دانيال للملك بيلشصر   هلو
ِدْهجتُم كَ فَلَمقر25:5دانيال " ( ط(.  

  :نا قال المسيح لبطرس عن يوح :المسيح من بيده أعمار الناس 

  "قَىبي نَّها شَاءا كُنْت " انْت اتْبعني لكَ؟ فَماذَا اجِيء، حتَّى انْ 
  .)22:21يوحنا ( 
  

 

كُر جماعتَكَ التي"  :اله من يفدي شعبه ويقتنيه  منْذُ القدَم،  اقتَنَيتَها اذْ
  .)2:74مزمور " ( وفدَيتَها

  :المسيح من يفدي ويقتني شعبه 

  "يتال هةَ اليسا كَنوعتَرا لتَنَاهاق ه28:20اعمال (  "بِدَم( 


  " علَى كُلِ بشَرٍ روحي اسكُب  ويكُونُ بعدَ ذلكَ انِّي" :اله يسكب روحه 

  .)28:2يوئيل ( 
: عنه المسيح يسكب روحه ، قال بطرس 
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  " خَذَ ..فيسوع هذااه واذ ارتفع بيمين الالْقُدُس وحدَ الرعوم  نم
  .)33:2اعمال (" الذِي انْتُم اآلنَ تُبصرونَه وتَسمعونَه هذَا سكَب اآلبِ،

 

 قَبِلْت .سبيت سبيا. صعدْت الى العالء"  :اله يعطي المواهب والعطايا 
  .)18:68مزمور " ( بين النَّاس عطَايا

  : المسيح معطي المواهب والعطايا 

  " نَّادٍ ماحو ِكُلل نلكو ةبه اسيق بسةُ حمتِ النِّعيطعا
يحسالْم.  قُولكَ يذلا «: ليبى سبس ءالعى اللدَ اعذْ صااطَى وع

 .)8و7:4افسس ." ( »النَّاس عطَايا

  .)30:10يوحنا ( : هل هناك واهبان أم واحد ؟ اإلجابة 

 

  :  اله هو يعطي الفم والكالم
 "بالر هل ا«: فَقَالمانِ فنْسالل نَعص نم وا مصا وا سخْرا نَعصي نم و؟ ا
ب ب؟ فَاآلنَ اذْهبنَا الرا وا همى؟ امعا وا ايركَ صمف عكُونُ منَا ااو

  .)12و11:4خروج " ( ما تَتَكَلَّم بِهواعلِّمكَ 
  : المسيح يعطي الفم والكالم ، اذ قال لتالميذه 

  " نِّياليكُمطعنَا اا امةً فكْمحو يعمج قْدِري نْ الا دِيكُمانعم 
  . )15:21لوقا " ( يقَاوِموها او ينَاقضوها
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آبائنَا: فَقَال: " الذي انتخب بولس هو إله االباء اي اله ، نقرأ   لها 
اعمال . " ( ن فَمهلتَعلَم مشيىتَه، وتُبصر البار، وتَسمع صوتًا م انْتَخَبكَ
  : في حين ان الذي انتخب بولس كان هو المسيح يسوع ). 14:22
  "نَاا فَقُلْت :ِدُ؟ فَقَاليا سي نْتا نم :وعسنَا يا هِدُهطتَض نْتذِي اال  .

خَادِما  النْتَخبكَ ولكن قُم وقف علَى رِجلَيكَ النِّي لهذَا ظهرت لكَ،
 كَ بِهل رهظاا سبِمو تياا ردًا بِمشَاه16و15:26اعمال " ( و.(  

  

  

والرب اله االنْبِياء الْقدِّيسين . هذِه االقْوال امينَةٌ وصادِقَةٌ: " هو اله 
كَه الم لسربِي اع رِييا لرِيعكُونَ سنْ يي اغنْبا يم وفي ).  6:22رؤيا " ( دَه

نقرأ بأن الرب اله االنبياء القديسين هو  16ذات السفر واالصحاح والعدد 
   : المسيح هو
  " ،وعسنَا يياك الم لْتسرا دَ لَكُمشْهال  نورِ عماال بِهذِه

سكَنَائال .ِيذُرو لصنَا ااداوةُ د . يرنمال حبالص كَبرؤيا " ( كَو
16:22.( 

  .)30:10يوحنا ( : من يرسل المالئكة اله أم المسيح ؟ اإلجابة 
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  "  .علَى اعالي الْبحرِ  والْماشي الباسط السماواتِ وحدَه،: "  هو اله
                                                                          ).     8:9ايوب ( 

 ماشيا وفي الهزِيع الرابع من اللَّيل مضى اليهِم يسوع: "  هو المسيح
وسط "موسى شق البحر ليعبر اسرائيل  ).25:14متى " (  .علَى الْبحرِ

. دن، وايليا واليشع شقاه ليعبرا على اليابسةويشوع شق نهر االر"! اليابسة
  ! اهقوف يشملا امنإ ،أما المسيح فال يحتاج لشق بحيرة طبرية 

  

وصوتُه جاء من طرِيق الشَّرقِ  اله اسرائيلواذَا بِمجدِ : "  هو اله
ةيركَث اهيتِ مو2:43حزقيال " (  كَص.(  

:صوت مياه كثيرة صوته ك المسيح  
  "ٍتُوني اتَانِ فيمحا ممنَّهكَا ،ِيالنَّق اسالنُّح هبش هالرِجو . تُهوصو

ةيركَث اهيتِ مو15:1رؤيا . " ( كَص.( 

 
و  8:1؛ رؤيا  12:48و 6:44اشعيا ( والبداية والنهاية  2اله هو األول واألخر

:المسيح هو األول واآلخر والبداية والنهاية ). 7و6:21 

                                                             
وقد فسّر محمد ھذا ). 3: سورة الحدید( " اْول واآلخر  هو : "  یقول القرآن عن هللا  2

 بعدك شَيء وانْت اْخر فلَيس انْت اْول فلَيس قبلك شَيء اللَّهم: " الوصف بقولھ 
  ). وأخذ المضجع ما یقول عند النومباب  - واالستغفار الذكر والدعاء والتوبةكتاب  – صحیح مسلم( " 
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  " ،تَخَف الراآلخو لواال ونَا هايحالتًا. ، ويم كُنْتنَا وا اهو ،
 دِ اآلبِدِينبى الا ي18و17:1رؤيا " (ح .(  

  "نَايرمس ةيسكِ كَنالى ملا اكْتُبه«: وراآلخو لواال قُولُهذَا ي ،
 اشتًا فَعيذِي كَانَ م8:2رؤيا " (  ال.( 

  "يترجاا ورِيعي سنَا آتا اهي وعكُونُ  ما يدٍ كَماحو كُل ازِيجال
لُهمع .راآلخو لوةُ، االايالنِّهةُ والْبِدَاي ،اءالْيو فلنَا االؤيا ر" (  ا

12:22-13.( 
 .)30:10يوحنا ( : اإلجابة هل هناك أوالن وآخران ، أم واحد ؟ 

  
 

: العرش له والمسيح 
  "،ٍلُّورا كَبعمال اةيح اءم نا ميافا صري نَهانراو نا مخَارِج شرع هال 

 )1:22رؤيا " ( .والْخَروفِ
  "تَكُونُ ل الدُ وعا بي ما فنَةٌ مع.  شرعو  هوفِ الالْخَركُ وا، ييهونُ ف

بِيدُهعو  ونَهخْدِم3:22رؤيا " ( .ي .(  
 .دحاو امهنأل ، امهديبع سيلو " هديبع " ةملك ظحال

  :ناك عرشان ام عرش واحد ؟ االجابةهل ه : لاؤسلا
 ).30:10يوحنا (  }أنا واآلب واحد {   
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  "سونَ يدرطي ودهيذَا كَانَ الهلذَا وه لمع نَّهال قْتُلُوهنْ يونَ الُبطيو وع
فَمـن . : فَاجابهم يسوع. في سبتٍ

 تـبالس ـنْقُضي ـمل نَّهال قْتُلُوهنْ يا كْثَر ونَ الُبطي ودهيذَا كَانَ اله لجا
 فَقَطلب  ـوهبا ـهنَّ الضـاً ايا الق.  ) " يوحنـا
16:5-18.(  

  ! المعادل له  هنألفهو يعمل يوم السبت ايضاً مثل ابيه 
  .لذلك طلبوا ان يقتلوه 

 
 " ِدبى االلكَ التَه نلةً ودِيباةً ايا حيهطعنَا ااو ا اهخْطَفي الو ندٌ مح

الْكُلِ وال يقْدِر احدٌ ابِي الذِي اعطاني اياها هو اعظم من . يدِي
 نم خْطَفنْ يبِيادِ اي .) ". 30 –28: 10يوحنا.(  

يده هي يد اله ، وال احد يمكنه ان يخطف من هذه اليد ، وهو يعطي 
  .وليس فقط في الهدف اله بقدرةهنا يثبت لنا مساواته ف. الحياة األبدية
  

!واحد .. املسيح واآلب   
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  "وعسي هل اةُ: قَاليحالو قحالو رِيقالط ونَا هى . الي اتادٌ يحا سيل
ومن اآلنَ . لو كُنْتُم قَدْ عرفْتُموني لعرفْتُم ابِي ايضاً. اآلبِ اال بِي

 رِفُونَهتَعوهتُمياقَدْ رو .سيلُبف هل كَفَانَا: قَالو رِنَا اآلبِدُ ايا سي . هل قَال
وعسي : يآنذِي راَل سيلُبا في يرِفْنتَع ملو دَّتُهم ذِهاناً هزَم كُمعنَا ما

فَقَدْ راى اآلب فَكَيف تَقُول انْت ارِنَا اآلب؟ 
  ينَفْس نم بِه تَكَلَّما تسل بِه كُمكَلِّمذِي اال مكالال

يف الالْح اآلب نلَك المعاال لمعي وي اآلبِ . هنِّي في اوندِّقص
يف اآلببِ وبسي لدِّقُونفَص الاا وهالِ نَفْسمعاال . قُولا قحال قحاَل

كُمل : لمعيضاً ويا وا هلُهمعا يلُهمعنَا اي اتال المعبِي فَاال نموي نم
 افعلُهومهما سالتُم بِاسمي فَذَلكَ . اعظم منْها النِّي ماض الى ابِي

تَميلنببِاال دَ اآلبنِّي . جي فَامئاً بِاسشَي تُملانْ سالُهعفيوحنا ." (ا
14  :6 – 14.(  

هو الطريق والحق والحياة ، ومن رآه فقد رأى اآلب وكل صالة باسمه 
  الكالم ؟ مثيل هذاهل يجرؤ انسان ان يقول . يستجيبها بنفسه

  
  " ) " 15:16يوحنا.(  
  "و وا هي مل  وكَ، فَهل  وا همكَ  ول  وي  فَه10:17يوحنا " ( ل(  

من يمكنه ان ينطق بهذا التصريح ويجعل كل ما يملكه اله ملك شخصي 
له ؟ وماذا يملك اله ؟ يملك كل الخليقة والكون والمالئكة والعبادة 

  .اآلب  وكل هذا يملكه االبن كما يملكه.. والتمجيد 
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  "،هفلَى كَتةُ عاسِيٱلر ويدْعى ٱسمه  يولدُ لنَا ولدٌ ونُعطى ٱبناً، وتَكُونُ 
ٱلسالم  ، اباً ابدِياً،الَهاً قدِيراًعجِيباً، مشيراً،   يسئ6: 9إشعياء " (ر(.  

كبر: "ولفظها يشبه   El Gibbor: بالعبرية  "اله القدير "    " !اله أ
  ). 21:10اشعيا ( وهو ذات التعبير المستخدم عن اله 

   
  "  اله الْكَلمةُ وكَانَ كَانَ عنْدَ اله، والكَلمةُ  الكَلمةُ، في البدْء كَانَ "   
  ).14 عدد( المسيح الذي اخذ جسداً والكلمة هو   ).1:1يوحنا ( 

  

    
  " ابجا اتُوم  هل قَالِي :وبلهِي را28:20يوحنا " (  و .(  

يوبخه او يصحح له  ميح االيماني ، ولتوما لهذا التصروقد مدح المسيح 
  . ان كان قد جدّف

 



  ) اهللا (  
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اقَامكُم الروح القُدُس فيها  النْفُسكُم ولجميع الرعية التي احتَرِزُوا اذًا" 
  ).28:20اعمال "( .بِدَمه اقْتَنَاها التي اله اساقفَةً، لتَرعوا كَنيسةَ

فدم اله هو دمه عندما تجسد بصورة يسوع المسيح وفدانا بدمه على 
  .دم اله  فدم المسيح هو. الصليب 

  

    

 " منْهمويحسدِ،  ٱلْمسجٱل  بسح ِلَى ٱلْكُلع نلهاً ٱلْكَائكاً ااربلَى  ما
  .)5: 9رومية " (آمين. ٱألبدِ

  

    

  .. "يحسٱلْم .لحي يهف نَّهاف  ءلم وتِكُلاً ٱلالهدِيسكولوسي " (ج
  ).9و8:2

  

  

" رِيننْتَظم  اءجكَ الراربمال  ورهظنَاوخَلِّصمو يمظالْع هدِ الجم وعسي 
يحس13:2تيطس " (الْم .(  

رها في ويكر). 10عدد" ( مخلصنا اله " في ذات االصحاح يقول 
  !المسيح واله بشكل متبادل : فهو يستخدم اسمي ). 4:3تيطس (
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  " سرطانُ بعمدُ سبع وعسي  يحسالْم ولُهسرانًا ويمنَا اعوا منَال ذِينى اللا ،

  3 )1:1بطرس 2" (  الْمسيح  سوعي والْمخَلِّص الهِنَالنَا، بِبِرِ  ثمينًا مساوِيا

  

                                                             
ات قوي لالھوت المسیح ، وقوتھا تكمن لكونھا متوافقة اآلیتین في تیطس وبطرس الثانیة اثب 3 

  . مع قواعد اللغة الیونانیة
  :ھذه القاعدة اساسھا كالتالي). Granville sharp(ھناك قاعدة في ھذه اللغة تسمى 

 )مثل مھندس ، طبیب الخ ( لو وجد اسم غیرعلم مفرد  -
 .ولالسمین ذات االعراب اللغوي  -
  تعریف ، والثاني بدونھا ویفصل بینھما حرف عطفاالسم األول یأتي مع أداة  -

 ) .واو (  
 .اذن االسمان یشیران الى ذات الشخص -

وھذه القاعدة الیونانیة لیس لھا اي استثناء في كل كتب العھد الجدید وكل الكتابات الیونانیة ما 
  !بعد المیالد  300قبل المیالد الى  300بین 

 :كذا بالیونانیة ھي ھ13:2 تیطس فاآلیة في
του μεγαλου θεου και σωτηρος ημων ιησου χριστου 

 : granville sharpفلنطبقھا على قاعدة 
 )του ( أسم غیر علم مسبوق بآداة التعریف  :هللا العظیم 

 ). και: ( مع وجود حرف العطف 
 .إسم غیر علم بدون آداة تعریف :مخلصنا 

  .) هللا العظیم ومخلصنا ( الذي یشیر لھ األسمان  ھو الشخص :یسوع المسیح 
  ).1:1بطرس  2( وینطبق ھذا على اآلیة االخرى من 
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  " نا عماونكَ : ٱالبيسكُرهلا اورِ يرِ ٱلدُّههى دلا.  ةقَامتٱس يبقَض
).8: 1عبرانيين " (قَضيب ملْككَ 

  

  

  "ا لَمنَع رِفنَعةً ليرصانَا بطعاو اءقَدْ ج هٱل  نٱب ونَحن في ٱلحقِ . ٱلحق نَّ 
 هني ٱبفيحسٱلْم  وعسهذَا  .ي وه قٱلْح  لهةُ  ٱالدِيٱألب يوحنا 1" (وٱلحياةُ 

5 :20(.  
 

 
، وقد فهم معاصروه  نيمألا فالمسيح نسب لنفسه األلوهية وهو الصادق

  :  كالمه واردوا رجمه ، مطلقين هذه الصرخة ذات المعنى 
  "ٌانسإِن تأَنو كلُ فَإِنعجت كفْسإِهلًا ن "   

  ).33:10یوحنا  (  
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ولندع القرآن . وبأقل تعليقات منا ..امامكم مقاطع ونصوص قرآنية عن اله 

.هلا يتكلم عن  
  :  يشهد لنفسهاله  

" وه َّا لَها َ نَّها هشَهِدَ ال  وه ا هلا  طسقا بِالمقَائ لْمعو الولاكَةُ وئَمالو
 يمكحال زِيزعان شهد للناس فمن سمعها ؟ وان لنفسه ). 18:3آل عمران " ( ال

  يذكر نفسه ؟ فما المنفعة ، هل
هو اله الذِي  اله ا هو الملكُ القُدُّوس السَم المومن المهيمن " :  اله متكبر

اربجال زِيزعال  ِرتَكَبه كبير ولكن لماذا هو ). 23:59الحشر (  "الْمنفهم ان ال
  ! متكبر؟ والتكبر هي صفة الشيطان 

الونَ "  :  من ؟ سبحه يِحبسالْم ننَّا لَنَحاونَ  وافالص ننَّا لَنَحاو "  
  ).166-165:  37الصافات ( 

  : اله على صراط مستقيم
  هل هو عبد ؟: اسأل). 56:11هود " ( علَى صراط مستَقيمانَّ ربِي "  

 :ا قد اتموا رسالتهميبعث جواسيس من المالئكة على رسله ليعلم ان كانو
 .اَّ من ارتَضى من رسولٍ فانَّه يسلُكُ من بين يدَيه ومن خَلْفه رصدًا " 

!قرآن يف ال.. اهللا الذي كان   
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لَمعيدَ لع ءشَي ى كُلصحاو هِمدَيا لبِم اطحاو ِهِمبتِ رالَغُوا رِسبنْ قَدْ اا اد "  
  ).28و27:72الجن ( 

؛  54: 3آل عمران " ( واله خَير الْماكرِين ومكَروا ومكَر اله : "  اله الماكر
  ). 30: 8األنفال

  ).50: 27النمل" (  وهم  يشْعرونَ  ومكَرنَا مكْراومكَروا مكْرا " 
  "يكْتُبونَ ما تَمكُرونَ انَّ رسلَنَا اله اسرع مكْرا قلآياتنَا  اذَا لهم مكْر في" 
  ).27: 10يونس(  

 جعلْنَا في كُلِ قرية اكَابِر مجرِميهاو َكَذَلكَ : "  اله يجعل الناس يمكرون
  ).123:  6االنعام " ( فيها ليمكُروا

ا القَوم  فَ يامن مكْر اله مكْر الهافَامنُوا : "  ال تستأمن مكر اله
  ).99:7األعراف (  "  الخَاسرونَ

فهو ماكر  وقد مكَر به من باب نصر والخديعة المكْر االحتيال :م ك ر: مكر " 
  ).الميم باب -ألبي بكر الرازي  -مختار الصحاح ( "مكَّار  و

:  4النساء " (  خَادِعهم وهوانَّ المنَافقين يخَادِعونَ اله  ":  اله المخادع
142.(  

  ).55: 55الرحمن" ( لكُم ايها الثَّقََنِ سنَفرغُ  : " اله المشغول
  .)الطبري  –جامع البيان " ( دنا من اله فراغ لخلقه : قال.. عن قتادة "

والتِّين والزيتُونِ وطورِ سينين وهذَا البلَدِ ": اله يقسم بالتين :   اله الحالف
ينمبل يقسم بكل شيء حتى بالجراثيم الغير مرئية ). 4-1: 95التين " ( اال:  

" مقْسا ََف صا تُبونَ بِما , رمونَ  ورصتُب َ ) "  39و 38 :69الحاقة.(  
اما في ). تفسير الجاللين " (  من المخلوقات "اقْسم بِما تُبصرونَ " فال زائدة"  
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اعظم يقسم به اقسم  اذ لم يكن له: الكتاب المقدس فاله ال يقسم اال بنفسه 
  ). 16:22 ؛ تكوين  13:49؛  ارميا 13:6عبرانيين  ( "  بنفسه

  : ، كيف ؟اله ينفخ في فرج
  "من روحنَا  فنَفخْنَا فيه  فَرجها احصنَت  ومريم ابنَت عمرانَ التي"  
  ).12: 66التحريم (  

  " الْعرش استَوىالرحمن علَى : " اله يستوي على عرش محدود
  ). 2: 13؛ الرعد 59: 25؛ الفرقان 5:  20طه ( 

ربِكَ  ويحمل عرشوالملَكُ علَى ارجائها : "  اله يحمل عرشه ثمانية مالئكة
حمل المحدود ، للغير محدود تكيف ي). 17: 69الحاقة " (ثمانيةٌ فَوقَهم يومئذٍ

  المستوي على عرش محدود ؟
  ). 126: 20طه ) (51:  7األعراف(" كَما نَسوا  نَنْساهمفَاليوم : "  اله ينسى

 يلقو موالْياكُمنَنْس  نم كُما لمو النَّار اكُموامذَا وه كُمموي قَاءل يتُما نَسكَم
 رِين34:  45الجاثية(نَاص .(  

  ).14:  32السجدة " ( انَّا نَسينَاكُمفَذُوقُوا بِما نَسيتُم لقَاء يومكُم هذَا " 
  : اله يشتم

  " هو االبتر شائنك ان:  " شتم العاص بن وائل والد عمرو بن العاص
  ).3: 108سورة الكوثر  ( 

فمثلُه ولو شىنَا لرفَعنَاه بِها ولكنَّه اخْلَدَ الى ارض واتَّبع هواه : " كالكلب
كَذَّبوا انْ تَحمل علَ كَمثل الْكَلْبِ  ذِينال مقَوال ثَلكَ مذَل ثلْهي كْهتَتْر وا ثلْهي هي

  ).176:7األعراف .." (بِآياتنَا 
كْثَرهم يسمعونَ او يعقلُونَ : " كالحيوانات   نَّ اا بستَح ماامنْعكَا ا منْ ها 

 ًبِيس لضا مه ل179: 7االعراف ) ( 44: 25الفرقان (" ب.(  
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ما اغْنَى عنْه ماله وما كَسب  تَبت يدَا ابِي لهبٍ وتَب  : " شتم عم محمد 
سورة " (سيصلَى نَارا ذَات لهبٍ وامراتُه حمالةَ الحطبِ في جِيدِها حبل من مسدٍ

  ).5-1:111المسد
 "تبت يدا أبى لهب وتب وقال  قل ما السبب في أنه لم يقل: لثالثالسؤال ا

: من وجوه األول: الجواب  ؟}يا ايها ٱلكَـٰفرونَ  قُل {: في سورة الكافرون
 قل ذلك: رعاية الحرمة فلهذا السبب لم يقل له ألن قرابة العمومة تقتضي

أولئك  بخالف السورة األخرى فإن يكون مشافهاً لعمه بالشتم لئال
أن الكفار في تلك السورة طعنوا في اله : ما كانوا أعماماً له الثاني الكفار

وفي هذه   قُل يا ايها ٱلكَـٰفرونَ: يا محمد أجب عنهم: تعالى فقال اله
 :أنت فإني أشتمهم فقال اله تعالى أسكت ،السورة طعنوا في محمد

  ).الرازي" ( تَبت يدَا ابِى لهبٍ 
كَما آمن : " هم السفهاء   نمنُووا اقَال النَّاس نا آمنُوا كَمآم  مهل يلذَا قاو

اءهفالس  منَّها امه اءهفونَ السلَمعي  نكل13:2البقرة "  (و(.  
  :  "ربما " اله ال يعلم 

كَفَرواْ لو  ربما "  ذِينال دوكَ ي ينملس2:15الحجر" (انُواْ م.(  
يا ايها النَّبِي حرِض المومنين علَى القتَالِ انْ يكُن منْكُم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا "

مقَو منَّهوا بِاكَفَر  ذِينال نفًا ملوا ابغْلةٌ ياىم نْكُمم كُننْ ياو نتَياىونَ مفْقَهي  .
 نْكُمع هال فنَ خَفْاافعض يكُمنَّ فا ملعوا  وبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم نْكُمم كُننْ يفَا

ابِرِينالص عم هالو هذْنِ البِا نفَيلوا ابغْلي فلا نْكُمم كُننْ ياو نَتياىم"  
  ).66-65: 8األنفال(
"لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو  كُمارخْبا لُونَبو ابِرِينالصو نكُمم دِيناهجمال "  

   ).31:47محمد ( 
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" النَّاس نيا بهنُدَاوِل املْكَ األيتو ِثْلُهم حقَر مقَوال سفَقَدْ م حقَر كُمسسمن يا
آمنُواْ ويتَّخذَ منكُم شُهدَاء واله ال يحب الظالمين  هوليعلَم ال  ذِينآل " (ال

  ). 140:3عمران
  : اله يختبر البشر ليعلم

" ممن هو منْها في شَكٍّ يومن بِاخرة من لنَعلَماَّ وما كَانَ له علَيهِم مِن سلْطانٍ "
  ).  21:34أسب( 
" كُماحرِمو دِيكُميا هدِ تَنَاليالص ِنم ءبِشَي هال نَّكُملُوبينُواْ لآم  ذِينا الهيا ايلَمعيل 

هبِ  الغَيبِال خَافُهن ي94:5المائدة " (م. (  
  :  اله ينسخ القبلة القديمة ليعلم من يتبع الرسول

من ينقَلب علَى من يتَّبِع الرسول م اال لنَعلَمنَا القبلَةَ التي كُنت علَيها وما جعلْ" 
هيبق13:2البقرة" (ع .(  

الذِين من قَبلهِم  فتَنَّا ولقَدْ: " اله يفتن البشر ليعلم الصادق من الكاذب
  ). 3:29العنكبوت " ( الكَاذِبِين  ولَيعلَمنقُوا فَلَيعلَمن اله الذِين صدَ

لقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالبيِنَاتِ وانزلنَا معهم الكتَاب :" اله يرسل الرسل ليعلم 
فع للنَّاس والميزانَ ليقُوم النَّاس بِالقسط وانزلنَا الحدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ ومنَا

هرنصن يم هال لَمعيلو  زِيزع قَوِي هنَّ البِ اغَيبِال لَهسر25:57الحديد " (و.(  
اَّ انْ ياتيهم اله في ظُلَل من الْغمام  هل ينْظرونَ: "  اله يركب الغمام

و رما يقُضكَةُ وئَمالو ورما عجتُر هى الل210: 2البقرة " (ا.(  
ويدْعونَ الى السجودِ فََ  يوم يكْشَف عن ساقٍ"  :  اله يكشف عن ساقه

  ).42: 68القلم " (يستَطيعونَ 
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  : لو اراد اله ان يتزوج لتزوج حورية من الحوريات
كُنَّا فَاعلين هوا َتَّخَذْنَاه من لَدُنَّاانْ نَتَّخذَ لَو اردنَا ل"َ     ).17: 21األنبياء(" انْ 
من الحور العين من عندنا " التخذناه من لدنا"ما يلهى به من زوجة أو ولد  "

  ).الجاللين" ( والمالئكة
   : اله يرسل الشياطين

 " تَر ملنَّا الْنَااسرا يناطكَا الشَّيلَى الا عزا مزُّهتَو رِين83: 19مريم " (ف .(  
 "مدْهعو باذْه الق  انُ اطالشَّي مدُهعا يماوور64 -  63: 17اإلسراء " (غُر(  
يوحي بعضهم الى  جعلْنَا لكُلِ نَبِيٍ عدُوا شَياطين اْنْس والْجِنِوكَذَلكَ " 

  "رف القَولِ غُرورا ولو شَاء ربكَ ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرونَ بعض زُخْ
  ).112: 6األنعام ( 

  ).8 - 7: 91الشمس" (وتَقْواها  فالْهمها فجورهاونَفْس وما سواها " 
  :  اله يأمر بالفسق

فَحق علَيها القَول  امرنَا متْرفيها ففسقُوا فيهاواذَا اردنَا انْ نُهلكَ قريةً "
  ).16: 17اإلسراء" (فَدَمرنَاها تَدْميرا 

ما ياتيهِم من رسولٍ ا كَانُوا بِه يستَهزِىونَ  علَى الْعبادِ حسرةًيا "   : اله يتحسر
  ).30: 36يس" (
 " هللعباد عامتوج قال ال :   } نم يهِمتاا يادِ مبعلَى الةً عرسا حي  ولٍ اسر

عناءهم، وأشد جهلهم،  ما أعظم شقاءهم، وأطول  : أي  } كَانُوا بِه يستَهزِىونَ
 "   ونكال حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة، التي هي سبب لكل شقاء وعذاب

   ).ر السعدي تفسي -تيسير الكريم المنان (
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  : اله يستشير المالئكة
قَالوا اتَجعل فيها من  قال ربكَ للْمَئكَة انِّي جاعل في اْرض خَليفةًواذْ "  

م لَمعنِّي ا ا كَ قَالل نُقَدِّسدِكَ ومبِح ِحبنُس ننَحو اءكُ الدِّمفسيا ويهدُ ففْسي  ا
  ).30:  2البقرة (تَعلَمونَ 

  " ابن كثير " ( المالئكة في خلق آدم استشار .. عن قتادة قال.(  
  :  اله خلق االنسان بعجلة

 "قانُ  خُلنْسْا  لجع نجِلُونِ متَعتَس ََي فاتآي  رِيكُما37:21األنبياء " ( س .(  
  " ه اياهوقالوا . رعة فيه وعلى عجلومن سأي من تعجيل في خلق ال :

خلقه اله في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في 
 ).الطبري " (  قبل مغيبهاخلقه اياه 

من قبل ان تغيب الشمس من يوم ..لماذا تعجل رب محمد في خلق ادم  
 ؟ اليس ألن يوم السبت هو العطلة الرسمية له؟ الجمعة

   : اله يشعر باألسف
  ).55: 43الزخرف " (انْتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين آسفونَافلَما " 

  :  ( ! )يتعجب  اله
 " لبتجِبونَ  عخَرسي12: 37الصافات ( " و.(  

  :  !دعني : اله يقول 
 ).11: 74المدثر" ( ومن خَلَقْت وحيدًا ذَرني" 
  ) " ينذَر (د يي اندِيد ; عتَهيد وعة ومكَل يهو ) " القرطبي(  

   :  اله له جدّ
  ).3: 72الجن " (ما اتَّخَذَ صاحبةً و ولدًا  ربِنَا جدُّوانَّه تَعالى "



45 
 

: 37الصافات" (الْخَالقيناحسن اتَدْعونَ بعً وتَذَرونَ " :  اله معه خالقين
125. (  

ثم خَلَقْنَا النُّطفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا العلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا المضغَةَ عظاما فَكَسونَا " 
 هكَ الارفَتَب خَلْقًا آخَر نَاهنْشَاا ما ثمحل امظعالينقالْخَال نسح23المؤمنون" ( ا :

14.(  
فَلْيدْع . لئن لم ينْتَه لنَسفَعا بِالنَّاصية نَاصية كَاذِبة خَاطىة كََّ  ":  اله وزبانيته

 هةَ .نَادِييانبالز نَدْع18-15: 95العلق" (س.(  
آمنُوا صلُّوا  اله ومَئكَتَه يصلُّونَ علَى النَّبِيِانَّ : "  اله يصلي  ذِينا الهيا اي

  ).56:33األحزاب " (علَيه وسلِّموا تَسليما 
 كيف اذن يصلي على المؤمنين مع: قالوا ان صالة اله هي رحمة قلناولو 

  :الرحمة
"  هِملَيكَ عئولةٌ امحرو ِهِمبر نم اتلَوتَدُونَ صهمال مكَ هئولا2البقرة " (و :

156-157.(  
  "  ورسوله لعنَهم اله في الدُّنْيا واخرة  اله يوذُونَالَّذِين  نَّا: "  اله يتأذى

  ).57:33األحزاب ( 
   " اتَصبِرونَ وكَانَ ربكَ بصيرا وجعلْنَا بعضكُم لبعض فتْنَةً: "  اله يفتن

  ).20: 25الفرقان (
: 20طه "( من بعدِكَ  فانَّا قدْ فتَنَّا قومكَقَال : " ل اله فتن اليهود ليعبدوا العج

85.(  
كَانَ اله يرِيدُ انْ يغوِيكُم: "  اله يغوي " هو ربكُم واليه تُرجعونَ  انْ 

  ).34: 11هود(
 "ي قَالتَنيوغا ابِم ِبر و ضري اف مهل ِنَنزَي ينعمجا منَّهغْوِي "  
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  ).39: 15الحجر(
: 61الصف( " واله  يهدِي القَوم الفَاسقين ازَاغَ اله قلُوبهمفَلَما زَاغُوا " 

5.(  
  : قاموس المحيط

؛ يغوي المنافقون السذَّج أضله: ـه -]:غوي[غَوى يغَوِي غَوِ تَغْوِيةً " 
  ".رِجونَهم عن النَّهجفيخ

  
علَى علْم وخَتَم علَى سمعه اله  واضلَّه افَرايت من اتَّخَذَ الهه هواه:"  اله يضل

  ).23:  45الجاثية" (وقَلْبِه وجعل علَى بصرِه غشَاوةً 
 " هال لضا ندُوا منْ تَهتُرِيدُونَ اامو نللضي هال  ًبِيس هتَجِدَ ل فَلَن "  
  ) .88: 4النساء(

  ).16: 86الطارق " ( كَيدًا واكيدُانهم يكيدون كيداً : "  اله يكيد
  .)45: 68القلم ) (183:7االعراف ( "  متين كَيدِي واملي لهم انَّ" 
  

  :ساله سيمأل جهنم بالنا
  " نكلا ودَاهه نَفْس نَا كُلتَي نَاىش ولو نم نَّمهنَّ جَمَ نِّيم لالْقَو قح

ينعمجا النَّاسو 13: 32السجدة " (  الْجِنَّة.(  
كَلمةُ ربِكَ"   تتَمو نَّمهنَّ جَمَ ا نم ينعمجا النَّاسو جِنَّةل"  
  ).119:11هود (  

هل بعد ما قرأناه من صفات اله كما جاءت في القرآن ، هل يجوز لنا وصفه 
  : ديدات وعنوان كتيبه  كلماتبذات 

The Allah that never was? 
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   : ملحق

 :، فقالبينه لم يكتب هذا الكتاعماً از 4احدى مناظراتهديدات في  كذبلقد 
  " لقد قمت يا باستر ستانلي بعملية خداع ، لثد اظهرت للناس كتاباً وزعمت

الهاً على  االله الذي لم يكن( نسبة الكتاب الي وعنوان هذا الكتاب 
وانت تقول بأن احمد ديدات قد قام بتأليف هذا الكتاب وانا ) االطالق  

انا لم اكتب مادة هذا الكتاب ، ولم أملها على . اقول ان هذه اكذوبة مفتراة
) وفق اراء احمد ديدات ( ان غالف هذا الكتاب مكتوب عليه . احد 

تأليف ( ان جميع كتبي مكتوب عليها ) تأليف احمد ديدات ( وليس 
ان هذا الكتاب ال يحمل اسمي ، انا .. اال هذا الكتاب ) .. احمد ديدات 

  ..  ان هذا الكتاب ليس كتابي ، انا لم اكتبه لم اقم بتأليف هذا الكتاب ،
  ) ..." !تصفيق وهتاف اله اكبر ( 
المناظرة  –مناظرتان في استكهولم بين احمد ديدات و استانلي شوبيرج (

  )142ص  -ترجمة علي الجوهري  –الثانية 
maktabeh.com/ar/open.php?cat=10&book=920-w.alhttp://ww  

مركز  دره ويقوم بتوزيعه مجاناًألن الكتاب يص ! من ديداتهذا كذب :  وأقول
غالفه  علىوال يوجد كتاب لديدات اال و)  IPCI ( ديدات الذي كان يترأسه

االسالمي ومن ضمنها هذا  مركزه المطبوعة فيالخارجي قائمة باسماء الكتب 
  .ابالكت

                                                             
4  Is Jesus God? - Deedat vs Sjoberg   

http://www.youtube.com/watch?v=GcDoEO3SyWo&feature=related  
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  ! مطبوع عليها اسمه كالمؤلف صور طبعات مختلفة من كتيب ديدات
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ن اخوانه العرب قد إعالوة على ذلك ف
ى العربية ال هذا الكتيبقاموا بترجمة 

  :ذاكه" .. ديداتأحمد "تحت اسم 
  ".االله الذي ال وجود له "

اسم  غالف الكتيب علىوتالحظون 
  !..ايضاً  ظاهرة ديدات وصورته

  
والمثير للعجب ان ديدات بعد ان انكر 

، المناظرة  اثناءكتابته لذلك الكتيب 
قام وعلى مدى حوالي الثالثين دقيقة 

  !! الكتيب وبالحرف بشرح ذات محتويات 
ولم يتلقى الجواب من ديدات ..  بما فعلالقس ستانلي  وقد واجهه. 

وكان مسلماً من - رئيس الجلسة هاافتتح 5في امريكا  ديداتلة محاظر في و
مجموعة من  بتكبنبذة قصيرة عن ديدات قائال بأنه قد  -اصل امريكي

  :كان هذا الكتيب وضمنها ،الكتيبات وذكر اسماء بعضها
 the God that never was !!  

يخرج ديدات مجموعة من كتيباته معتبراً  6وفي محاظرته الخامسة في الكويت 
وكان أول كتيب .. داعياً المسلمين الستخدامها " حجر داود " اياها بمثابة 

  !! the God that never was: اخرجه ورفعه عالياً  مذكراً بعنوانه هو 
 من كالمه وكتيبه ؟ كان يكذب ويتبرء اذن لماذا

                                                             
  3دقیقة ال ،   Jesus in Christianity and islam: بعنوان محاظرة   5

  Kuwait Series – 5 6 1:21:30والدقيقة  ،  


