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 متهيد

من احلقرئق املق رن أن اإلخ رن خلقه هللا كرئشرً عرقاًل لمن مث فإخه   م ع مبل ا 

 العقل، لابس دعرء اإلخ رن لعقله   ون  ائمر ميراًل للبحث عن احلقيقا، لبشرء على

ذلك فمن امل وقع من اإلخ رن كف   أن    خدم عقله يف ال ف   يف األمور 

مبوضوعيا ب ل مر حتمل ال لمرت لاألعمرل من معىن ل ي  صل إىل كدفه، لفضالً 

ف ه يف جم مع م حض . عن ذلك فإخه مزل  حب  ا اإلخ يرر حىت    طيع أن  وائم خ

آخ  ابلقون على أن  قبل حىت  أخه ال حيق ألحد أن جيرب إخ رنً  رً لالصحيح أ ض

احلقيقا ذاهتر، غري أخه   ون من الضط سا لال عشت أن   فض كرئن عرقل احلق 

ل  ش   مشه. لل لك خ ى ال جرل أصحرب املبر يء  شص لن "احلق" للو كرن ُم اً بل 

إهنم على اس عدا  للدفرع عن ك ا احلق مهمر   ن الظ لف إىل  رجا ال ضحيا 

 أبرلاحهم. 

رلب القرريء ال  مي أن  ع و على  ارسا ك ا ال  رب بعقليا غري أط

م حيزن، لبقلب مشف ح على احلقيقا، ألن ك ه كي الط  قا الوحيدن اليت  ؤ ي إىل 

 الق ار الصحيح ال ي   وقو عليه حيرن اإلخ رن يف ك ه الدخير ليف اآلخ ن.

 الدكتور/ سليمان خليل
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 تقدمي الرتمجة العربية

لرلعيت فيهر اخ الفرت الشص الع يب ،   ذا  رملا للشص اإلجنليزي ك ه        
؛ لك لك هر طبيعا اللضا لالثقرفا الع بياكمر رلعيت في  ،املع مد عن الشص اإلجنليزي

 لهللا ليل ال وفيق.  اع بررات املالءما للقررئ الع يب.

 نبيل عبد السالم هارون الدكتور/
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 تعليق املؤلف

ال  يففب خ ي ففا للعد ففد مففن احلففوارات مففع ركبففرن خصففررى. لكرخففت   ففب كفف اكُ 

  ع   ملضر قا املشرع  الد شيا.  لالصداقا،  لن حت ش أل    م ابأل ب لاجلو ن

 :بيف ك ا ال  ي اإلخ صررات

 سؤال مسيحي:

 جواب مسلم:        

 ح ن حممد ابعقيلالدك ور/ 

 م. 1995 شر   يطبيب بش  
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 تشجيع

ب سفي ون لفك خفري  ليفل. إخفىن رحث عن احلقيقفا ففإن كف ا ال  فإن كشت  ب 

  ك ا ال  رب. ل م ع بق اءن لأتمل املقررنت يفأ عوكم ل

ىف حف  أهنفم  ،يبقى علفى   فن آابئفأ، لإخفىن سفكف ه عقيفدي البعضقد  قول 

( قففد لى هللا علففيهم لسففلملغففريه مففن األخبيففرء لال سففل  صففإبفف اكيم  ال  ففدركون أبن الشففي

 ىف زمن عبر ن األصشرم.أرسلوا 

 إن الشصففررى ال  ففدركون أبن العد ففد مففن سففربقيهم قففد ال حيرسففبوا مففن هللا  

لضففوا ب سففرلا اإلسففالم ىف طففول حيففرهتم، بيشمففر الفف  ن قففد علمففوا ألهنففم قففد ال   وخففوا بُ 

  وم احل رب على ذلك. يف  –ابل أكيد  – احلقيقا اآلن سوف حيرسبون

  عرر   يكل ، لال   قبلوا  عرليم ال شي ا بعالهتر  لا ابس قالليا لمبوضوعياف   

بَلله  ) 31/30. كفل مفش م م ف ول عفن خف فه كمفر جفرء ىف إرميفر ال  رب املقفد مع 

لللُ  ِهلللَي ) 18/20حزقيفففرل يف لجفففرء  .(ُكلللَل َواِحلللدت َ ُلللوُت ِبَ نهبِللل ِ  ِِ ه ُُ ُا الَّلللِِت  ُه اَللللفلَّ

، َواأَلُب اَل ََيهِمُل ِمنه ِإْثِه االبهِن. ِبَر الهَبارِ  َعَليهلِ  مَتُوُت. َاالبهُن اَل ََيهِمُل ِمنه ِإْثِه اأَلبِ 

   .(.َيُكوُن، َوَشَر الشِ ر ِيِر َعَليهِ  َيُكونُ 
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، لالفىت غفف  هللا لفه إ كفر كمفر  فهَخِطي َ عفن  لهل ا فإن آ م كفرن م فؤلالً 

َليهلِ  ِإنَّلُ  ُهلَو التلَّلوَّاُب فَلتَلَلقَّى َآَدُم ِمنه رَب ِِ  َكِلَملاتت فَلتَلاَب عَ  جرء ىف الق آن.

 37البق ن :  الرَِّحيمُ 

اَل تَللللِديُفوا ِلَكلللليه اَل تُللللَدانُوا، ألَنَُّكللللمه )  امل ففففيحقففففرل  2-7/1لىف مففففىت  

يلهُفونَِة الَِِّت ِِبَا َتِديُفوَن ُتَدانُوَن، َوِِبلهَكيهِل الَِّ ي بِِ  َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكمه    .(.ِِبلدَّ

َوالهغَلللللاِرُ  ) 8: 3 سفففففرلا بفففففولأل ال سفففففول األلىل إىل أكفففففل كورخثفففففو لكمفففففر جفففففرء ىف ر 

َرتَُ  ِبََسِب تَلَعِب ِ   .(َوالسَّاِقي ُُهَا َواِحٌد، َولِكنَّ ُكلَّ َواِحدت َسَيأهُخُ  ُأجه

َُ فَللَدَعاُهمه َوقَللاَل: )قففرل:    امل ففيحأن  16: 18 لوقففرلجففرء ىف إجنيففل  َأمَّللا َيُسللو

 .(.ُتوَن ِإََلَّ َواَل مَتهفَلُعوُهمه، أَلنَّ ِلِمثهِل هُؤاَلِء َمَلُكوَت للاِ َدُعوا اأَلوهاَلَد يَه »

 ال  مي: الق آنقرل هللا  عرىل ىف 

َرى  َها َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوزهَر ُأخه ُهات ِإالَّ َعَليله ِسُب ُكَل نَل  164األخعرم:  َواَل َتكه

ُِل33فَِإَذا َجاَءِت الصَّلاخَُّة ) َم َي ( 35( َوأُمِ لِ  َوأَبِيلِ  )34َر الهَملرهُء ِملنه َأِخيلِ  )( يَللوه

َمِئ ت َشأهٌن يُلغهِفيِ  )36َوَصاِحَبِتِ  َوبَِفيِ  ) ُهمه يَلوه -33عفبأل:   (37( ِلُكلِ  امهِرئت ِمفله

37 . 
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لللُع َملللاٌل َواَل بَلفُلللوَن )  َُ َم اَل يَلفله   (89( ِإالَّ َملللنه أَتَلللى اقََّ بَِقلهلللبت َسلللِليمت )88يَللللوه

 .89-88الشع اء: 

رل لمففر بففه، لأخففه ب الفع ففرو لحففده م ففؤلليا حم ففو ت كفف ا ال  فف  حمففل املؤلفف 

للفو كفرن مفن  لفا  فهر ن الفدك وران    حدى لم  عد للمدافعا عشه أمفرم أى خصف اي

 . ال  رب املقد ىف علوم 

 إىل الص اط امل  قيم. أن  هد شر هللا  أ عو

 املرتذ  لامل اجع .   لال قد   إىل أن أ قدم خبرلص الش ال  فو ينكمر  

 ح ن حممد ابعقيلالدك ور/

 م1995 شر   
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 ومسلم يأول اتصال بني مسيح

ملرذا زا  احلد ث ىف العقد األخري الشقرش ب  امل يحي  لامل لم   :يمسيح 

 حول عقيدهتم؟

 . ف ففل مشففر  ففؤمنمشففرتكا ىف أ ففيرء عد ففدن  ع قففدأع قففد أبن كففل مشففر  مسلللم: 

 عي فى امل فيح مثفل لاألخبيفرء ال سفل أرسفل العد فد مفن  يخبرلق لاحفد لكفو الف 

ِِ الهَماَلَِِكلُة  45رفضفه اليهفو . لىف القف آن ال ف مي سفورن آل عمف ان:  ي الف ِإذه قَالَل

ل ُلُ  الهَمِسليُ  ِعيَسلى ابهلُن َملرهمَيَ َوِجيه  ُرِك ِبَكِلَمةت ِمفهُ  اْسه ا يف اللَدنلهَيا ََيَمرهمَيُ ِإنَّ اقََّ يُلَبشِ 

ألرلاب لكشفدا لأم   فر  . لقد متت احلفوارات ىف كفل م فرن ىفَواآلِخَرِة َوِمَن الهُمَقرَِّبنيَ 

، لحففففىت ىف الفر ي ففففرن ر مففففل األمفففف  مففففن خقر ففففرت بفففف  علمففففرء الفر ي ففففرن لأسففففرتالير

م.  1978م، لىف القفففرك ن عفففرم 1970لعلمففرء امل فففلم  مفففن مصففف  ىف رلمفففر ىف عفففرم 

كشرلفك خقر ففرت بف  علمففرء الفر ي فرن لعلمففرء امل فلم  مففن اململ ففا  كف لك كرخففت

م. لىف عد ففففد مففففن املفففف ات ىف كولومبففففو، نكيففففك عففففن 1974الع بيففففا ال ففففعو  ا عففففرم 

  عوات للم لم  ل قدمي اإلسالم للم يحي  ىف ال شرئأل.
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عرم، لاإلسالم قد  رخت الشص اخيا قد مضى عليهر حوايل ألفيإذا ك :يمسيح

أكثفف  مففن ألففو لأربعمرئففا عففرم، فلمففرذا ر  فف م كفف ه املشرقشففرت مشفف  قفف لن  مضففى عليففه

 مضت؟

مشفف  ثالثففا أل أربعففا قفف لن مضففت كرخففت العد ففد مففن الففدلل اآلسففيو ا  مسلللم: 

م ف عم ات لرب طرخيفر  –حيث  ضلب اإلسفالم علفى سف رن كف ه الفدلل  –لاإلف  قيا 

عد د من اإلرسرليرت ال بشري ا لقرمت اللف خ ر لكولشدا لبل ي ر لأسبرخير لالرب ضرل. 

مففن امل ففلم  عففن  –مففر اسفف طرعوا  –ىف  لففك امل فف عم ات مبحففرلالت  ففىت ل حو ففل 

، املالبأل، الطعرم، الوظفرئو للفقف اء، بل مثل  قدمي خدمرت العالج ل ال ُ   شهم ب

إال أن الفففبعض القليفففل فقفففل حتفففول فعفففاًل. لقفففد حتولفففت أقليفففا مفففن قطفففرع املثقفففف  إىل 

لىف كف ا خطفأ . جلبت هلم حضررهتم لال طور املعف يف ا أن الشص اخيا قد امل يحيا حب

خفصففرل بفف  الدللففا قففد حففدأ ىف ألرلاب بعففد اال لاضففح ىف فهمهففم ألن كفف ا ال طففور

لال شي ففففا. فبعففففد احلفففف ب العرمليففففا الثرخيففففا كففففرج  العد ففففد مففففن امل ففففلم  مففففن الففففدلل 

الضفففف ب دففففر أ ى إىل ز  ن اإلسففففالميا مففففن آسففففير لإف  قيففففر كعمففففرل لمهشيفففف  إىل  لل 

  .يااإلسالم الدعونا صرل امل لم  ابلشصررى. كمر كرن للطالب خشرط ابرز ىف 
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كففل ن ففن  عليففل ز  ن ظففرك ن احلففوارات كفف ه األ م حففىت مففن قبففل  :يمسلليح 

 اإلرسرليرت أخف هم؟

ثشفف ، إذ أن كففل مشهمففر أع قففد أبن الف ففون أصففبحت   ضففرءل بفف  اإل مسلللم: 

على ال  رمح أكث ، على ال غم من أن كليهمر الزال   شفرفأل علفى ز  ن  أصبح قر راً 

ر قففرل  حممففد الففدجرل عشففدم ك  مدرسففي الشصفف اي  حففول  لد شففه. الزلففت أ ففعففد  امل

. لل ن اآلن قلياًل مر جند من ال  رب من جي ؤ على  صفو   اإلسفالم احلرر املص لع(

 هب ه الط  قا.

ثف  مفن اليهفو  لاملالحفدن،  شر لب  الشصفررى أكبيشحنن امل لمون خشع  ابلق ب  

لََتِجلللَدنَّ َأَشلللدَّ الفَّلللاِ    83-82 ىف سفففورن املرئفففدن:ال ففف مي ىف القففف آن  كمفففر ألحفففي

لرَُكوا    لَرَِبُم مَّلَودَّة  لِ لَّلِ يَن آَمفُلوا  َعَداَوة  لِ لَِّ يَن آَمُفوا الهيَلُهلوَد َوالَّلِ يَن َأشه َولََتِجلَدنَّ َأقله

ِ ُونَ  قَللاُلوا ِإ َّ َنَصللاَرى    الَّللِ يَن  للَتكه ُللمه اَل َيسه بَللا   َوَأ َّ يِسللنَي َورُهه ُهمه ِقسِ  ََِنَّ ِمللفله لِللَ    ذَ 

َّلا َعَرفُلوا 82) ُِ ِملَن اللدَّمهِع َِ لي ُِ ُعوا َما أُنِزَل ِإََل الرَُّسلوِل تَللَرى  َأعهيُللفَلُهمه َت ( َوِإَذا ْسَِ

َقِ    يَلُقوُلوَن رَبلََّفا  َفا َمَع الشَّاِهِديَن )ِمَن احله تُلبله  . (83آَمفَّا فَاكه

إن بعففض الشصففررى قففد  قففدموا  قففدمرً ملحوظففرً اآلن ابعففرتافهم. لأللل مفف ن ىف  

قفرمو  ل ُفَعف ِ ف . قيفداركو مفن سفاللا إعرعيفل مفن إبشفه  – ن حممداً أب –ال رر ر 



11 

 

  ففففيحي شفففف ف عليففففه جلشففففا ال علففففيم امل م، لالفففف ي1980ز لإلجنيففففل، طبعففففا عففففرم   ففففف

قبيلففففا ل كففففي "قيففففدار"لل شي فففا املشففففيخيا ىف الففففوال ت امل حففففدن األم   يفففا، أن كلمففففا 

َرِعيفففَل  13: 25يف ال  فففو ن/ كمفففر جفففرء   إعرعيفففل ش  فففب إىل  َفففرُء بَفففيِن ِإعء  َلكفففِ ِه َأعء

َرِعيففَل، َلِقيففَداُر، َلأََ بءِ يفف ففُ  ِإعء َففرِئِهمء َحَ ففَب َمَوالِيففِدِكمء: خَفبَففر ُوُت ِب ء لمففن  ُل َلِمبءَ ففرُم(أبَِعء

  .ك ه القبيلا ظه  حممد

الدلليففففا لإلجنيففففل علففففى ل ففففرن أ.  . القيرسففففيا جففففرء ىف  ائفففف ن املعففففررف كمففففر 

كرخت قيدار من أكم القبرئل اإلعرعيليا، لهل ا أطلق على كل القبرئل الرب ا  "نو فول 

 ىف الصح اء ىف ألقرت الحقفا. لمفن خفالل قيفدار  وصفل علمفرء األخ فرب امل فلم 

 ."من إعرعيل  إىل   ل ل خ ب حممد 

لر  بق قرمو  عيفث لإلجنيفل ل لففرً عفن ال كفب، فقفرل: إن قيفدار كفو اإلبفن  

( ...  صل خ فب حممفد إىل إبف اكيم مفن خفالل 13: 25الثرىن إلعرعيل  ال  و ن/ 

قبيلا ق  ش امل موقفا لالفىت   صفل بقبيلفا قيفدار. لالعف ب ىف احل فرز  فدعون بفىن حف ب 

اآلن  حففىت خقيفا لع بيففا الضف هم  مرزالففت"كفم إعفرعيليون مشفف  البدا فا. ل قففول ابجلف اف ل 

م، لبقيففت علففى مففركى عليففه  لن  ضيففري 610كمففر كرخففت عشففدمر ك ففب القفف آن عففرم 
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 عفففد  ليفففل قفففوى علفففى  لام لبقفففرء احلضفففررن   عفففرم. إن كففف ا األمففف 1200ألكثففف  مفففن 

 ."عرم 1400أكث  من أي اآلن إىل لالثقرفا الش قيا 

إن اإلجنفففففرز األكفففففرب للمهفففففرج  ن امل فففففلم  إىل الضففففف ب ر   فففففن ب فففففبب قفففففون  

إن العد فد مفن . سف  عرً بفدأ ابالخ شفرر  ، بل إحضفرركم لإلسفالم معهفم، لالف يالعمرلا

لأن العد ففد مففن امل ففيحي  قففد عففر لا إىل  ،قففد أتس ففتامل ففرجد لامل اكففز اإلسففالميا 

 ولفد فهفو موحفد حتولفوا، إذ أن كفل مفر لإخىن أفضل كلما عفر لا علفى كلمفا  ،اإلسالم

هلل، لىف اإلسففففالم كفففف ه كففففى فطفففف ن كففففل مولففففو  لأبففففواه لا  مففففع حيولففففوه إىل اليهو  ففففا 

 الشص اخيا لأ ا عقيدن أل اإلحلر .ل 

شف   خاشف  ابل فيو لل فن بب فرطا   ش رإن ك ا أ ضرً  ليفل علفى أن اإلسفالم  

إرسففرليرت  بشففري ا مشظمففا كمففر  جبهففو  أففف ا  لجمموعففرت مففن امل ففلم . ر   ففن لففد شر

مشف  عفرم  %136كو احلرل مع اإلرسرليرت الشص اخيا. لقد از ا   عدا  س رن العرر 

، لعفففد  امل فففلم  %47م. لاز ا  عفففد  الشصفففررى بش فففبا 1984 حفففىت عفففرم 1934

م. لىف عفد كر اافر  1984. أخظ  جملا احلقيقفا ا ف  ن عفد  فربا ف  %235بش با 

لجملففا  1935لسفف ل احلقففرئق  شففرا اق بففر  مففن ال قففومي العففرملي كابلفف ك ى اام فف 

 م.1983 درز  اجي ت لال  رب ال شوى ر 
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إذا كرخففت الففد نت الثالثففا اليهو  ففا لامل ففيحيا لاإلسففالم  ففدعون  :يمسلليح 

 ، فلمرذا كم ل لفون؟من عشد هللا اارلق الواحدأهنم قد صدرلا لاخبثقوا 

قففد أرسففلوا علففيهم الصففالن لال ففالم  دحممفف كففل األخبيففرء مففن آ م لحففىت  مسلللم: 

"اإلسففالم" لاإلسففالم كففو االخقيففر  لالطرعففا هلل الواحففد لمففر أخزلففه علففى بففشفأل ال سففرلا 

لااضففوع لالطرعففا ىف اللضففا الع بيففا  عففىن اإلسففالم لالففىت  عففىن ابللضففا اإلجنليز ففا رسففله، 

اليهو  ففا خ   الففد ال ففالم. لال ففالم بفف  ااففرلق لللوقر ففه. لكفف ا علففى ع ففأل أعففرء 

"اإلسالم" كو االسم ال ي اخ رره هللا  عرىل هلدا ا للوقر ه، لذك ه هب ا ل لامل يحيا،

ُِ  3: سورن املرئفدن ففي اللفظ يف الق آن ال  مي ل َمه ُِ َلُكلمه ِديلَفُكمه َوَأمته َمله َم َأكه الهيَلوه

لللاَلَم ِديف لللا سه ُِ َلُكلللُم اإلهِ ر ر جيفففف لففففظ "اليهو  فففا" لال . بيشمفففَعلَللليهُكمه نِعهَملللِِت َوَرِللللي

"امل فففففيحيا" يف أي مفففففن العهفففففد القفففففدمي أل العهفففففد اجلد فففففد، لال لجفففففو  ألي مشهمفففففر  

، فمفففر جفففرءت كلمفففا "اليهو  فففا" علفففى ال  فففرب املقفففد كمصفففطلح يف مع فففم ألففففر  

ر  ش فب إليفه أخفه جفرء ليقفيم  ل رن أي من أخبيرء بين إس ائيل، كمر أن امل فيح 

لجففه األر  لر  صففو خف ففه أبخففه "م ففيحي"، لإ ففر أطلففق   عففرئم "امل ففيحيا" علففى

م، أي بعفد رحيفل امل فيح ب فشوات عد فدن، 43لفظ "م فيحي" أللل مف ن ق ابفا عفرم 

أعمرل ، لاق أ يف أعمرل  Antiochىف أخطركيا  لذلك على ل رن اليهو  لالوثشي 
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َاكِ « َمِسيِحيِ نيَ »)َوُدِعَي التَّاَلِميُ   26: 11ال سل  لفيمر بعد امللفك  (.َيَة َأوَّال  يف أَنِه

) فَلَقلللللاَل َأبهرِيبَلللللاُ  لِبُلللللوُلَا:  28: 26ىف أعمفففففرل ال سفففففل  لِبُفففففوُلألالثفففففرىن  َأغء ِ بَفففففر 

َِ َمِسلليِحي ا» َِ َأنه َأِصلل ِفُعلل ألل مفف ن  " قففد أعطففيَ م ففيحى"، إذن اإلسففم (.«بَِقِليللل تُلقه

الفففيت   هىف رسفففرللصفففدر عفففن أعفففداء للفففيأل أصفففدقرء. لىف الشهر فففا علفففى ل فففرن بطففف   

) َولِكلنه  16: 4 واسي هبفر أ بفرع امل فيح فيمفر  لقوخفه مفن عشفرء رسفرلا بطف   األلىل 

للُد للَا ِمللنه هللَ ا الهَقِبيلللِ  هَجللله، بَللله ُ َجِ  َْ ، فَللاَل  لمففن كشففر فففإن  .(.ِإنه َكللاَن َكَمِسلليِحي ت

وح لَمفففن : خفففر كفففو آ م، مث  ففواىل ركفففب األخبيففرءعلفففى لجففه األر  إ ففف "ألل امل ففلم "

لموسففففى لعي ففففى علففففيهم لعلففففى خبيشففففر حممففففد الصففففالن  بعففففده إىل إبفففف اكيم أيب األخبيففففرء

 ل ل اإلخ رخيا. كر جرء اإلسالم لا بع ك لوا حيري. بعدلال الم

 ؟يكيو ن ن إلب اكيم أن   ون م لمرً؟ لكو مع لف أبخه  هو   :مسيحي 

 ؟ من قرل لك ذلك؟ي هو  مسلم: 

 ال  ففرب املقففد بففد لأن   ففون كفف ا موثقففرً ىف لقففد  رسففشر كفف ا، ال سلليحي:م 

 أ ضرً.

؟ يلفظففرً  قففول أبخففه  هففو  ال  ففرب املقففد كففل ن شففك أن  فف  ىن ىف  مسلللم: 

 .31:  11لإذا ر جتد ب  عا، فرعح ىل مب رعد ك. إق أ ال  و ن 
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للَراَم ابلهفَللُ ، َوُلون للا بهللَن َهللارَاَن، ابهللَن ابهفِلل ِ  ) :مسلليحي  ، َوَسللارَاَي  َوَأَخللَ  َررَُ  أَبله

َعلاَن.  َِ َكفله َهُبوا ِإََل َأره َرَأَة أَبلهَراَم ابهِفِ ، َفَخَرُجوا َمع لا ِملنه ُأوِر الهَكلهلَدانِيِ نَي لِيَل ه َكفلََّتُ  امه

ا ِإََل َحارَاَن َوَأقَاُموا ُهَفاكَ   .(.فَأَتَلوه

لفففد ىف أر  ألر ىف مشطقفففا ال لفففداخي  قفففد لُ   خعفففم، إذن إبففف اكيم مسللللم: 

ن ألر كرخففت ىف فففال ن ففن أن   ففون  هففو  ً، ألاًل ألهفف  ن"   جلففا لالففف ات( بفف  الش

. يهففو لفف لك عفف   أكثفف  مشففه  هففو فاآلن جففزء مففن العفف ا .  يكففل مشطقففا ال لففداخي  

لمن املع لف  ،ا، لكو إسم ابن حفيد إب اكيمذجرء بعد لجو   هو  ياثخيرً: إسم  هو 

فففَحر  بفففنبفففن  عقفففوب كفففو    هفففوذاأبن  (. أخظففف  ال سفففم ال فففالم همعلفففي  اكيمبفففن إبففف ِإسء

كفف ا  مففن (17ىف الصفففحا رقففم  الصففالن لال ففالم  لشفف  ن األخبيففرء علففيهمال وضففيحى 

 .5 – 4:  12أخظ  أ ضرً ال  و ن ل  ال  رب،

 ...وََكاَن أَبلهَراُم ابهَن ََخهات َوَسبهِعنَي َسَفة  َلمَّا َخَرَج ِمنه َحلارَانَ ... ) :يمسيح 

ا ِإََل َأره  َعانَ فَأَتَلوه  . (.َِ َكفله

قففففد كففففرج  إىل أر  كشعففففرن لعمفففف ه   ففففا  إذن فففففإن إبفففف اكيم  مسلللللم: 

: 17ذلففك بوضففوح لأخففه كففرن غ  بففرً. ال  ففو ن  ال  ففرب املقففد لسففبع  عرمففرً ل فف ك  

ا  7) 7-8 لد  يَلاْلِِمه، َعهه لِلَ  ِملنه بَلعهلِدَك يف َأجه َ َنسه فَلَ ، َوبَلنيه َِ َوبَليله ِدي بَليه َوأُِقيُم َعهه
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ِلَ  ِمنه بَلعهلِدَك.  أَبَ  ، أَلُكوَن ِإْل ا َلَ  َولَِفسه لِلَ  ِملنه بَلعهلِدَك  8ِدَي  ِِلي لَلَ  َولَِفسه َوُأعه

. َوَأُكوُن ِإْلَُهمه  ا أََبِدَي  َعاَن ُملهك  َِ َكفله ََ ُبرهبَِتَ ، ُكلَّ َأره :  14ال  فو ن  أخظف  .(»َأره

13 

َ َ أَبلهَرامَ  :يمسيح  َاينَّ  )فَأََتى َمنه ََنَا َوَأخه  .(...الهِع ه

 ال  فرب املقفد بيشمفر  ؤكفد ف يو  قولفون أبن إبف اكيم كفرن  هفو  ً،  مسلم: 

لكفي كلمفا  شفري إىل ألل فك الف  ن "عفربلا" هنف  الفف ات مفن الشف   إىل  رً"يفعرباخ"أبخه 

. لاآلن بفن خفوح  من خ ل سرملكو  "ب "عرأ ضرً أخه  ش  ب إىل  ل عين الض ب،

 .لرتى كيو  ضري اسم  عقوب إىل إس ائيل 28: 32إق أ ىف ال  و ن 

لللَراِِيَل، ») فَلَقلللاَل:  :يمسللليح  ُلللَ  يف َملللا بَلعهلللُد يَلعهُقلللوَب بَلللله ِإسه َعى اْسه اَل يُلللده

َت َمَع للِا َوالفَّاِ  َوَقَدرهتَ   ..(»ألَنََّ  َجاَهده

كفرخوا إسف ائيلي   عرباخيرً، لساللا  عقفوب  كرن إب اكيم   إذاً  مسلم: 

ا ذا، للف ا ففإن سفاللا  هفو كشيفا ليهفوذ  ييلفا لكفرن إسفم  هفو وخوا من إثشر عش ن قبل   

كففل كففرن موسففى  لاآلن إذا أر ت أن  عفف ف أ ضففرً فقففل كففرخوا  شففر لن ابليهففو  أصففاًل. 

 20 –16:6اا لج  معي  هو  ً أم ال فرق أ. 
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َِ اَلِوي ِبََسلِب َمَوالِيلِدِهمه  16)  :يمسيح  َاُء َب َوابلهفَلا  19 …: َوهِ ِه َأْسه

لَراُم  20. َمَراِري: حَمهِلي َوُموِشي. هِ ِه َعَشاُِِر الالَِّويِ نَي ِبََسِب َمَوالِيِدِهمه  َوَأَخَ  َعمه

 .(...يُوَكاَبَد َعمََّتُ  َزوهَجة  َلُ . فَلَوَلَدته َلُ  َهاُروَن َوُموَسى

بففل   ،اذر   ففن  هففو  ً ألخففه ر   ففن مففن سففاللا  هففو  إذن موسففى  مسلللم: 

" مفففن أحففففر  "اللي" ابفففن  عقفففوب، لموسفففى  الفففاللي(  كفففو الففف ي  كفففرن "الل م

ن شففك م اجعففا معففي  فف  ن األخبيففرء مففن  .أرسففله هللا بشفف  عا ال ففوران إىل بففين إسفف ائيل

 .خ ل إب اكيم 
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ر  يبفه لالف  خه آخف  ك فرب ألحفيألكمقير  لم جع،   ال  ميخع مد على الق آن  حنن

: ف. لإن ذيفع حم و  فه قفد ضفمشهر هللا ىف سفورن البقف ن   ل أل ُحفد  أن بُفحيدأ مطلقرً 

 9 :سففورن احل فف  لكففو كفف لك يف َذلِللَ  الهِكتَللاُب اَل رَيهللَب ِفيللِ  ُهللد ى ِللهُمتَِّقللنيَ  2

َر َوِإ َّ لَللللُ  حَلَللللاِفُ ونَ  . لىف كفففف ا الففففشص حتففففد ل ففففل اجلففففشأل  ِإ َّ ََنهللللُن نَلزَّلهفَللللا اللللل  ِكه

ن ك ه احلقيقا الواضحا مش  أكث  مفن أربعفا عشف  قف نً مضفت، لر   ضفري  . لإيالبش  

العد دن ل ح  فو القف آن ال ف مي رلالت احملعلى ال غم من ال  مي كلما ىف ك ا الق آن 

 َوِإ َّ لَلُ  حَلَللاِفُ ونَ إال أهنفر فشفلت فشفاًل ذر عففرً، لكمفر جفرء ىف خفص القفف آن ال ف مي 

 .فظ ك ا ال  ربلعد حبإن هللا 

لعلى الشقيض من ذلك، فإن ال  ب ال مرل ا األخ ى ال وران، سف  املفزامري،  

األنجيل .... إخل قد أف دت على   ل إضرفرت لحف لفرت ل بفد الت ىف الفشص 

 .ياألصل

 ؟مرذا إذن  قول الق آن يف أم  إب اكيم لموسى لصل همر ابليهو  ا :يمسيح 

للَل ا 65ورن آل عمفف ان: سففىف  مسلللم:  للَراِهيَم ََيَأهه َللاَجوَن يف ِإبله َُ  َ لهِكتَللاِب َِ

رَاُة َواإلَنهِيللُل ِإال  ِملنه بَلعهلِدِه َأفَللال تَلعهِقلُلونَ  ِِ التلَّلوه  67. لىف خففأل ال ففورن: َوَملا أُنهزِلَل

ا َوَملللا َكللاَن ِملللَن  للِلم  لللا ُمسه  ُ لللَرانِي ا َوَلِكللنه َكللاَن َحِفي لللَراِهيُم يَلُهللوِدَي  َواَل َنصه َمللا َكللاَن ِإبله
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للرِِكنيَ اله  للَحاَ  014. لىف سففورن البقفف ن: ُمشه َاِعيللَل َوِإسه للَراِهيَم َوِإْسه َأمه تَلُقولُللوَن ِإنَّ ِإبله

َّلنه   ُ َوَملنه َأمهلَلُم َِ َباَط َكانُوا ُهود ا َأوه َنَصاَرى قُلله َءأَنلهلُتمه َأعهلَلُم َأِم اقَّ َويَلعهُقوَب َواأَلسه

للا تَلعهَملُللونَ َكللَتَم َشللَهاَدة  ِعفهللَدُه ِمللَن اقَِّ وَ  ُ بَِغاِفلللت َعمَّ إبفف اكيم لموسففى . إذن َمللا اقَّ

بعفد   هفو يكف ا اللقفب حيفث ظهف   لال م يحي  و     هعليهمر ال الم ر   ون

 .عي ى رفع بعد كثري من  لاللقب م يحي اذ هو 

لففظ عف يب غ  فب علفى إبف اكيم لموسفى لسفرئ  كفو لففظ "هللا" كفل  :يمسيح 

 ؟األخبيرء قبلهم

ال   صففففد قي، لقففففد ع فففففه كففففل األخبيففففرء اب ففففداء مففففن آ م إىل حممففففد  علففففيهم  لم:مسلللل

الع بيففا مشفف ق مففن: "اإللففه" اللضففا الصففالن لال ففالم(، كلهففم ع فففوا هللا ابعففه. لكففو يف 

لَليهَا َكِمثهِللِ   الف ي األحفد علفى اإللفه الواحفد علمفرً  حب ف اهلمزن "إ"، ليصفبح اعفرً 

ءٌ  العرب ففا: "إُلوكففر"، لإن كففرن اليهففو    فف عملون ا ضففلللكففو الفف ي  شطففق يف ا  1َشلليه

أ ضر صيضا اجلمع: "إُلوكيم" لالىت  دل علفى أكثف  مفن إلفه لالفيت  شفريف ال وحيفد، كمفر 

. أخظففف   ائففف ن املعفففررف الرب طرخيفففا أهنفففر ابألراميفففا: "أالكفففر" كمفففر خطفففق هبفففر عي فففى 

 م حتت كلما  هللا إُلوكيم(.1980طبعا عرم 

                                                 
 11سورة الشورى:  1
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ري امل ففلم ، إخففه لففيأل كفف لك ابلش ففبا ل خبيففرء  غ  ففب لضففىف حفف  أن اسففم هللا

، حيث أهنم ذيعرً قد  عوا من حيث املبدأ لشفأل رسفرلا ذيعرً من آ م إىل حممد 

 اإلسالم.

أال  ففف ى أن كففف ا االسفففم األعظفففم "هللا" كفففو االسفففم الالئفففق ابل وحيفففد: ال وحيفففد  

ع لال  ُفَؤخ ففث، بيشمففر  شحفف ف األكففواء الفف ي ال  ففرئبا فيففه، فهففو اسففم ال  ُفثَففىن  لال جُيءَمفف

أبعرء أخ ى له  عرىل، فيقرل: ربا لأرابب لإهلا لآهلا، فرسم "هللا" كو اسم ال وحيفد، 

 للخرلق األحد ال ي أرسل لعبر  ه لطرع ه كل األخبيرء.

اسففف خدام كلمفففا إلفففه كمفففر   ففف خدمهر العد فففد مفففن الشصفففررى  امل بفففكإخفففه مفففن  

ا، إذ  ع ففربلن عي ففى كإلففه، حففىت كلمففا ااففرلق  ثففري ال ب ففا،  الشففرطق  ابللضففا اإلجنليز فف

لفق العفرر. لفيأل لففظ هللا كمر ال  زال العد د مفن الشصفررى  فدعون أبن عي فى قفد خَ 

غ  ب، لل ن ط  قا امل لم  ىف عبر ن هللا ابلوضفوء لال كفوع لال ف و  لالصفيرم كفى  

. علفيهم ال فالمخبيفرء كلهر غ  با على غري امل لم ، لل شهفر لي فت كف لك ل فل األ

ىف حفف  أن الوضففوء  غ ففل الوجففه لالفف راع  لم ففح الفف أ  لالقففدم ( قبففل العبففر ن 

املعرصففف  ن، إال أخفففه ال  فففزال مشففف لطرً عشفففد امل فففلم  لاألخبيفففرء عشفففد الشصفففررى  دشفففوع

)لِيَلغهِسللللَل  32 – 31:  40. لكمفففر كفففو مبفففف  ىف ااففف لج علفففيهم ال ففففالمال فففربق  
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بَلفُللوُه أَيهللِديَلُهمه َوَأرهُجَلُهللمه ِهَاِِللِ . فَليَلغهَتِسللُلوَن ُكلََّمللا َدَخلُللوا ِإََل َخيهَمللِة ُموَسللى َوَهللُروُن وَ 

َبِ ، َكَما َأَمَر الرََّب ُموَسى( َِ َأِو اقهرَتَبُوا ِإََل الهَم ه ِتَما  .االجه

 امل ففيح  عففرليمالعد ففد مففن ال ضيففريات ىف  أحففدأعلففى الفف غم مففن أن بففولأل قففد  

ِحيَفئِلل ت  ) 26:  21مؤمشففرً أبةيففا الوضففوء كمففر جففرء ىف أعمففرل ال سففل/ إال أخففه بقففى 

َيهَكلَل، َِهََّر َمَعُهمه َوَدَخلَل اْله لالش فرء امل فلمرت  (...َأَخَ  بُوُلُا الر َِجاَل يف الهَغِد، َوَت

 ؤ  ن صلواهتن ب ؤلسهن مضطفرن. لقفد جفرء ىف رسفرلا بفولأل ال سفول األلىل إىل أكفل  

ُ  5 ( 13، 6-5:  11كورخثفففو   ِه لللَرَأةت ُتَصللللِ ي َأوه تَلتَلفَلبَّلللأُ َورَأهُسلللَها بَللل َوَأمَّلللا ُكلللَل امه

ٌء َواِحللٌد بَِعيهفِلل ِ  ُلوقَللَة َشلليه َللا َوالهَمحه َّللى، فَلَتِشللنُي رَأهَسللَها، أَل َّ ِإِذ الهَمللرهَأُة، ِإنه   6. ُمُغ

لل ََّ َشللَعُرَها. َوِإنه َكللاَن قَِبيح  َّللى، فَللهلليُلَق ِه اَل تَلتَلَغ َُهلَللَق، َكانَلل ََّ َأوه  ا ِِبلهَمللرهَأِة َأنه تُلَقلل

ِهُ … .فَللهتَلتَلَغطَّ  ُُِسُكمه: َهله يَِليُق ِِبلهَمرهَأِة َأنه ُتَصللِ َي ِإََل للِا َوِهلَي بَل ُكُموا يف أَنله احه

َّاةت؟  ) ُمَغ

كمفر   ك لك حنن خنلع خعرلشر ح  خصلي، لصال شر قيرم لركوع لس و ، مترمفرً  

لللُجُد َونَلرهَكلللُع ) 6: 95املفففزامري  :قبفففل اإلسفففالم، ففففرق أ مفففثالً فعفففل كفففل األخبيفففرء  َهلُلللمَّ َنسه

ِهلِ   )14:  5لىف ك رب  شفوع  (.َوََنهُثو َأَماَم الرَّبِ  َخاِلِقَفا، َُ َعلَلى َوجه َفَسَقَط َيُشو

َِ َوَسلللَجَد،...(  َوَأمَّلللا ِإيِليَّلللا َفَصلللِعَد ِإََل  ...) 42:  18لىف امللفففوا األلل  ِإََل اأَلره
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بَلتَليه ِ  َ رُكه َهُ  َبنيه ، َوَجَعَل َوجه َِ :  20لىف ك فرب العفد   .)رَأهِ  الهَكرهَمِل َوَخرَّ ِإََل اأَلره

َِ َوَسَقَِا َعلَلى  6 ِتَما ََماَعِة ِإََل َِبِب َخيهَمِة االجه ) فَأََتى ُموَسى َوَهاُروُن ِمنه َأَماِم اْله

َْهلُد اللرَّ  َهيهِهَما، فَلرَتَاَءى َْلَُملا  ) َفَسلَقَط أَبلهلَراُم َعلَلى  3:  17. لىف ال  فو ن (.ب ِ َوجه

)... ِهلللِ . َوَتَكلَّلللَم للاُ َمَعلللُ  قَلللاِِال  لللرَتِبه ِإََل ») فَلَقلللاَل:  5:  3لىف ااففف لج  َوجه اَل تَلقه

 ٌَ َِ َواِقللٌف َعَليهللِ  َأره ِلللَع الَّللِ ي أَنهلل َليهللَ ، أَلنَّ الهَموه لَللعه ِحللَ اَءَك ِمللنه رِجه هُهفَللا. اخه

َسللةٌ ُمقَ  مففن العهففد اجلد ففد م  ففوب أن امل ففيح كففرن   فف د  39:26ليف مففىت  .(.»دَّ

ِهِ ، وََكاَن ُيَصلِ ي قَاِِال  ل صلي هلل  َم َقِليال  َوَخرَّ َعَلى َوجه  ... (:)ْثَّ تَلَقدَّ

للففيأل كففف ا فح فففب بفففل قفففد  شعقفففد ل فففرخك مفففن الدكشفففا إذا  بففف  لفففك أن احلففف  يف 

 احلفف ام كفرن مفن  فعرئ  األخبيفرء، مبفر ففيهم أخبيففرء اإلسفالم مبفر فيفه مفن طفواف ببيفت هللا

 بين إس ائيل

 ر أجد أبدا أي إ ررن إىل احل  أل ال عبا يف ال  رب املقد  :يمسيحى 

 .رمبر ر  لفت اخ بركك. اق أ مثالً جرء ذك ه ىف العد د من امل ات  مسلم: 

بىن  ريلرأى رؤ ا. لىف اليوم ال قد ىف ط  قه إىل اب  من أرام   عقوب  (1 

 – 18: 28 ركداً ح   ً لأعره بيت إ ل ل عىن بيت ال ب. ال  و ن / 

َِ رَأهِسل ِ  19 ََهل َجلَر الَّلِ ي َوَللَعُ    )َوَبكََّر يَلعهُقلوُب يف الصَّلَباِ  َوَأَخلَ  احلَه
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َم ذِلَ  الهَمَكاِن  .َوَأقَاَمُ  َعُمود ا، َوَصبَّ زَيلهت ا َعَلى رَأهِس ِ  َِ »َوَدَعا اسه بَليه

 .(»ِإيلَ 

ابلف كرب إىل بيفت   الحقا أمف  هللا خففأل الشفع  عقفوب لىف سشوات  (2 

فَلَقللاَل يَلعهُقللوُب لِبَليهتِللِ  َوِلُكلللِ   2)  16-14، 3-2:  35إ ففل، ال  ففو ن 

لللُروا َوأَبهلللِدُلوا »َملللنه َكلللاَن َمَعلللُ :  َِهَّ لللَفُكمه َوَت اعهزِلُلللوا اآلِْلَلللَة الهَغرِيبَلللَة الَّلللِِت بَليله

َِب ا هلِل الَّلِ ي  3  .ثَِياَبُكمه  َفَع ُهَفاَك َم ه ِِ ِإيَل، فََأصه َعده ِإََل بَليه َولهفَلُقمه َوَنصه

ِم ِلللليَقِِت،...( لللَتَجاَب َل يف يَللللوه فَلَفَصلللَب يَلعهُقلللوُب َعُملللود ا يف 14). اسه

الهَمَكاِن الَِّ ي ِفيِ  َتَكلََّم َمَعُ ، َعُمود ا ِمنه َحَجرت، َوَسَكَب َعَليهِ  َسلِكيب ا، 

َم الهَمَكاِن الَِّ ي ِفيلِ  َتَكلَّلَم للاُ  15 بَّ َعَليهِ  زَيلهت ا.َوصَ  َوَدَعا يَلعهُقوُب اسه

َِ ِإيلَ »َمَعُ   ِِ ِإيلَ  16  ». بَليه  (...ْثَّ رََحُلوا ِمنه بَليه

قبل ذكربفه إىل اآلهِلََا الءَض ِ َبا لاملعبو ات املش  ن كل   لقد أزال  عقوب 

ح   خل البيت احل ام فرحترً فحطم  حممد  لك لك فعل، »بَفيءَت ِإ لَ »

 .األصشرم لأخ ج الصور من جوف ال عبا

لعمفففه  أاب زلج فففه( الابن. ال  فففو ن  لح ففف اً آخففف  قفففد بشفففره  عقفففوب  (3 

لللُ  َعُملللود ا، 45) 49 – 45: 31 َُ قَل  46 فََأَخلللَ  يَلعهُقلللوُب َحَجلللر ا َوَأوه
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َوتِللِ :  فََأَخللُ وا ِحَجللارَة  َوَعِملُللوا «. الهَتِقُِللوا ِحَجللارَة  »َوقَللاَل يَلعهُقللوُب إِلخه

َللةِ  َللة  َوَأَكلُللوا ُهفَللاَك َعلَللى الَرمجه ُدو َ »َوَدَعاَهللا اَلَِبُن  47 .ُرمجه « ََيَللره َسللهه

َلُة ِهلَي »َوقَلاَل اَلَِبُن:   48» َجلهِعيلدَ »َوَأمَّلا يَلعهُقلوُب فَلَدَعاَها  هلِ ِه الَرمجه

مَ  فَللَ  الهيَلللوه َِ َوبَليله َو  49». َجلهِعيللدَ » ِلَ  ُدِعللَي اْسهَُهللا لِلل«. َشللاِهَدٌة بَليهلل

َُاةَ » لل فَللَ  ِحيَفَمللا نَلتَلللَواَرى »، ألَنَّللُ  قَللاَل: «الهِمصه َِ َوبَليله َاِقللِب الللرََّب بَليهلل ُِ ِل

ِت   .(.بَلعهُضَفا َعنه بَلعه

َُاَة  29) (4  ل َتاَ ، فَلَعَ َ ِجلهَعاَد َوَمَفسَّى َوَعلَ َ ِمصه ُه َفَكاَن ُروُ  الرَّبِ  َعَلى يَل

َِ َعَمللللللللللللونَ ِجله  َُاِة ِجلهَعللللللللللللاَد َعللللللللللللَ َ ِإََل بَلللللللللللل لللللللللللل  .َعللللللللللللاَد، َوِمللللللللللللنه ِمصه

 30  : ر ا ِللللرَّبِ  قَللاِِال  تَللاُ  نَلل ه ُه َِ َعَمللوَن لِيَللِدي،»َونَللَ َر يَل َِ بَلل  ِإنه َدفَلعهلل

للللَواِب بَليهللللِِت ِلِلَقللللاِِي ِعفهللللَد رُُجللللوِعي  31  هللللُرُج ِمللللنه أَبله َْ َللللارُِج الَّللللِ ي  فَاْله

للللاَلَمِة ِمللللنه  للللِعُدُه حُمهَرقَللللة   ِِبلسَّ ، َوُأصه َِ َعَمللللوَن َيُكللللوُن ِللللللرَّبِ   . »ِعفهللللِد بَلللل

َِ َعَمللوَن ِلُمَحللارَبَِتِهمه. فَللَدفَلَعُهُم الللرََّب لِيَللِدهِ  32 تَللاُ  ِإََل بَلل ُه  .ْثَّ َعللَ َ يَل

للرِيَن َمِديفَللة ، َوإِ  33 ، ِعشه َِ َِْيئِللَ  ِإََل ِمفِ يلل َِ ِإََل  ََل َفَضللَرَِبُمه ِمللنه َعللُروِع

 َِ آبَلللللِل الهُكلللللُروِم َللللللرهبَة  َعِ يَملللللة  ِجلللللد ا. فَلللللَ لَّ بَلفُلللللو َعَملللللوَن َأَملللللاَم بَللللل

َراِِيلَ  اِة ِإََل بَليهتِلِ ، َوِإَذا ِِببلهَفتِلِ  َخارَِجلة   34. ِإسه َُ ل تَلاُ  ِإََل الهِمصه ُه ْثَّ أََتى يَل
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ََه َيُكلنه لَل ُ  . َوِهلَي َوِحيلَدٌة.  َت ََهلا ِلِلَقاِِِ  ِبُدُفوفت َورَقهل ِه  .ابهلٌن َواَل ابلهفَلٌة َب

للا رَآَهللا أَنَّللُ  َمللزََّ  ثَِيابَللُ  َوقَللاَل:  35 َِ »وََكللاَن َلمَّ للَزنهِت آِه ََي بِفهللِِتق قَللده َأحه

 َِ ُِ َفِملي ِإََل اللرَّبِ  َواَل ُ هِكفُل ِريَّ، أَلين ِ َقده فَلَتحه َ ُمَكدِ  ُحزه   َوِصرهِت َبنيه

 َُ ِه لَلللل 36 ».الَرُجللللو ؟ »ُ : فَلَقالَلللل َِ فَللللاَك ِإََل الللللرَّبِ  لللل ََي َأِب، َهللللله فَلَتحه

فَافلهَعله ِب َكَما َخَرَج ِمنه ِفيَ ، ِهَا َأنَّ الرَّبَّ َقِد انلهتَلَقَم َلَ  ِمنه َأعهلَداَِِ  

َِ َعَمللونَ  ِه ألَبِيَهللا:  37 ».بَلل َِ »ْثَّ قَالَلل للرُكه للُر: اتله َعللله َل هللَ ا اأَلمه ُه فَللهيُل

َريهِن فََأذهَهلللللللل رَاِويَِِّت َأَ  َشللللللللهه ِبَلللللللللاِل َوأَبهِكللللللللَي َعللللللللل ه َب َوأَنهلللللللللِزَل َعلَللللللللى اْله

ِه ِهَي «. اذهَهِب »فَلَقاَل:  38». َوَصاِحَباِت  َريهِن. َفَ َهَب َوَأرهَسَلَها ِإََل َشهه

ِبَللللالِ  رَاِويلَّتَلَها َعلَللللى اْله ِه َعلللل ه وََكللللاَن ِعفهللللَد ِ َايَللللِة  39. َوَصللللاِحَباُ َا َوَبَكلللل

َريهِن  ََه الشَّللهه رَُه الَّللِ ي نَللَ َر. َوِهللَي  َعللَل ِِبَللا نَلل ه َُ ِه ِإََل أَبِيَهللا، فَل َللا رََجَعلل َأ َّ

َراِِيَل( . َفَصاَرته َعاَدة  يف ِإسه  .39 – 29: 11القضرن  تَلعهِرفه رَُجال 

ََماَعلُة َكَرُجلل َواِحلدت، ِملنه َداَن ) (5  ِِ اْله َتَمَع َراِِيَل، َواجه َِ ِإسه يُع َب َفَخَرَج مجَِ

َُاةِ ِإََل  َِ ِجلهَعاَد، ِإََل الرَّبِ  يف الهِمصه  1: 20القضاة  . بِئهِر َسبهعت َمَع َأره

َُاِة قَللاِِِلنَي:  لل ُُللوا يف الهِمصه للَراِِيَل َحَل اَل ُيَسلللِ مه َأَحللٌد ِمفَّللا ابلهفَلتَللُ  »َورَِجللاُل ِإسه
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للَرَأة   يَللاِمنَي امه ِِ ِإيللَل َوأَ  2». لِبَلفله قَللاُموا ُهفَللاَك ِإََل َوَجللاَء الشَّللعهُب ِإََل بَليهلل

ا ا ُبَكاء  َعِ يم  َ ُمه َوَبَكوه  2-1: 21 .)الهَمَساِء َأَماَم للِا، َورَفَلُعوا َصوه

 6) (3  : للَراِِيَل قَللاِِال  ِِ ِإسه ِيُل ُكلللَّ بَليهلل للُتمه ِبُكلللِ  قُللُللوِبُكمه »وََكلَّللَم َصللُمِو ِإنه ُكفله

، فَللانهِزُعوا اآلِْلَللَة الهغَ  ُِِكمه، رَاِجِعللنَي ِإََل الللرَّبِ  لل َِ ِمللنه َوسه للَتاُرو رِيبَللَة َوالهَعشه

لللللللَدُه، فَليُلفهِقللللللل َُكمه ِملللللللنه يَلللللللِد  َوَأِعلللللللَدوا قُللُلللللللوَبُكمه ِلللللللللرَّبِ  َواعهبُلللللللُدوُه َوحه

ِِيِفيِ نيَ  لل َِ َوَعبَللُدوا  4 ».الهُِِلسه للَتاُرو للَراِِيَل الهبَلعهِللليَم َوالهَعشه ََ بَلفُللو ِإسه فَلفَلللَز

للَدهُ  ِي 5 الللرَّبَّ َوحه َُاِة »ُل: فَلَقللاَل َصللُمِو لل للَراِِيَل ِإََل الهِمصه َُعللوا ُكلللَّ ِإسه امجه

ِلُكمه ِإََل الرَّب ِ   5-3: 7صموئيل األلل   »). فَُأَصلِ َي أَلجه

)...فَلُيَصلللاِدُفَ  ُهفَلللاَك َثالَثَلللُة   3: 10لجفففرء ىف ك فففرب صفففموئيل األلل  (7)

ِِ ِإيل...(  رَِجال َصاِعُدوَن ِإََل للِا ِإََل بَليه

أن لفيأل ةفا م فرن علفى لجفه األر   صفح أن   فون  للعله   ضفح لفك اآلن

ففَفرن" "كففو املقصففو  "ببَفيءففِت ِإ ففل" أل ىف العففرر غففري أقففدم لاحففدن لكففى املد شففا  املِصء

، لمشهمففر عليهمففر ال ففالم عرعيففلإبشركففر إبفف اكيم لابشففه لالففيت  امل  مففا املقدسففا م ففا

أن   شفففينال سفففل. لن ي. إن امل فففلم  حقفففرً كفففم م بعففف عفففو  خ فففب الشفففع حممفففد 

خففرا الشبيفف  كمففر  حممففد بشففررن  أخففربا بشففف آخفف  عففن امل ففلم ، اإلسففالم ل
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، لل ففن ملففرذا جيففب أن  عفف ف لغففري ذلففك مففن األمففورجففرءت يف ك ففرب م املقففد  

 ؟ك ا إذا ر   ن من البرحث  عن احلقيقا

 لقففدألن أعففع مشففك رغففم إنففري ال اسففر بعقيففدي  مهفف م ين حقففرً خففإ :يمسلليح 

 ي ك رابت ملف   ن م لم  أاثرت يف ذكين العد د من ال  رؤالت.ج ب اخ برك

 كل أث ت فيك لىف عقيد ك الد شيا؟ مسلم: 

ملع ففففا املز فففد عفففن اإلسفففالم،  شفففوقرً  إىل حفففد مفففر، لقفففد أصفففبحت م :يمسللليح 

لأحفف   علففى االطففالع علففى كففل مففر  قففع يف  ففدي مففن ك ففب، مث طفف ح   ففرؤالي 

شففي ذلفك غليلفي بعفد. لكفل مف ا ي اآلن على أصدقرئي من امل فلم   لن أن  

أن أجد اإلجربا اليت  قشع هبر عقلفي لهتفدأ خف في، إجربفا أسرسفهر املشطفق ال فليم 

 لاحلقرئق الواضحا ال ال عصب لال قليد.

ر كم فلم  ال شفأصبت   صد قي، لإي ألقدر صد  موقففك، لل ش مسلم: 

  مفر خعف ف مفن احلفق علفى  شبضي لشر أن خفدفع أحفدا إىل  ضيفري أف فرره، لإ فر خعف  

 من    د أن  صضي إليشر فح ب.

لل شففىن حف  ىف اخ يففرر العقيففدن الففىت أرغبهففر للففيأل ألحففد أن نشعففىن  :يمسلليح     

 إ كر.
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ينِ طبعر   صد قي ألخه:  مسلم: َراَه يف الدِ   اَل ِإكه

 إذن ملرذا  دعو امل لمون اآلخ  ن للدخول ىف   شهم؟ :يمسيح 

طبيعفففي، ف مفففر  عفففر امل فففيحيون اليهفففو  إىل االعفففرتاف أبن كففف ا أمففف   مسللللم: 

عي فففى كفففو امل فففيح املففف كور يف ك فففبهم فإخشفففر خفففدعو امل فففيحي  لاليهفففو  لالبشففف  ا 

مبهمفا إبفالد  عو فه  ذعرء لإلنرن مبحمفد خفرا األخبيفرء لامل سفل ، لقفد أمف ن 

آ فففا  أي:  "بَللِ غُلللوا علللَ وللللو آيلللة": يف حفففد ث  ففف  و   ل فففل الشفففر  فقفففرل

لٌي ِملنه ِجَهلِة  13:  21لقفد ذكف  ىف إ فعيرء/ لاحدن مفن القف آن ال ف مي(.   ) َوحه

ال ي أصفبح أمرخفا يف عشفق كفل م فلم عف يب أل  ال  مي ، لكو الق آنِباَلِد الهَعَرِب(

راكففي احلمففري  غففري عفف يب خشفف ه لالففدعون إليففه. ذكفف  ذلففك إ ففعيرء بعففد أن رأى رؤ 

ِت.  7:  21. إ فففعيرء لراكففي اجلمفففرل للل لللاَب  َِ . رُكَّ لللاِب  َأزهَواَج فُلرهَسلللانت ) فَللللَرَأى رُكَّ

ا( لللَغاء  َشلللِديد  لللَغى ِإصه لللاَب مِجَلللال. فََأصه رؤ  راكفففي احلمفففري . لقفففد رأى إ فففعيرء رُكَّ

لراكفففي اجلمفففرل لرمبفففر كرخفففت األلىل إ فففررن إىل  خفففول امل فففيح إىل القفففد ، لاقففف أ 

اجلمففرل؟ إخففه ال ن ففن (. إذن مففن كففو راكففب 5:  21، مففىت  14:  12  وحشففر 

ب ف مرئا عفرم. لإذا ر   فن  جرء بعفد عي فى  يال  أن   ون إال حممداً 

 ك ا مقبواًل، فإن ك ه الشبون ر    مل بعد، لر   حقق بعد.
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 إخففينل  ،بدقففا أكثفف  ك ففريب املقففد علففى م اجعففا   إن إجرب ففك حتفففزي :يمسلليح 

 أحب م ربعا الشقرش معك.

ذلفك أخفك نجفح ىف  رً ىف كف ه الفدخير، ففال  عفين. إذا كشت نجحفمخع مسلم: 

 ار القفف ار لالففدلام عففن كفف ه  ياليففوم اآلخفف . إن األخفف ن كففى األفضففل ب ثففري، لكفف

بف  احلف   ون.  عشفر خل قفيالدخير الىت خعيش. اليفوم أصفبح الشفر  مفر  ون لعلمفرخي

اإلسففالم مبففىن للعلمففك فففإن  ،لاآلخفف  للش  ففرقش ىف الف لقففرت بصففد  ل لن حتيففز

 قفول ىف ك فرب  ال  فرب املقفد  ا، لليأل لفك أن  قبلفه ك ف ا. لحفىت لى احلُ ع

َسِن  ) 21:  5األلل  ي  رلو ش  ءت َومَتَسَُّكوا ِِبحلَه  .(امهَتِحُفوا ُكلَّ َشيه

لقد أق ب ت خصرً مفن إ فعيرء مشف  قليفل عفن راكفب اجلمفرل، للقفد  :يمسيح 

ا إ ففعيرء كففو حممففد.  وصففلت إىل خ ي ففا أن املقصففو  ب اكففب اجلمففرل ح ففب رؤ فف

 ؟ال  رب املقد فهل ذك ت خبوء ه ىف 

 خعم لب ل أتكيد. مسلم: 

 ؟القدميالعهد أم  اجلد دالعهد ، ال  ب املقدساىف أى من  :يمسيح 

ىف كالةففففر. لل ففففن ال ن شففففك أن  ففففدرا ذلففففك طرملففففر أخففففك ال  ففففؤمن  مسلللللم: 

يففا عي ففى، لألوكيففا لألوكأخففك طرملففر  ففؤمن بعقيففدن ال ثليففث،  بوحداخيففا اإللففه. أعففين
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اإلبفففن عي فففى، لااطي فففا األلىل، لال  ففففري. كفففل كففف ه العقرئفففد مفففن صفففشع البشففف ، 

قد  شبأ أبن الشر  سوف  عبدلخه بدلن جدلى ل  بعون عقرئفد مفن  امل يح 

)َوَِبِنال  يَلعهُبُدونََ َوُهمه يُلَعلِ ُموَن تَلَعالِيَم ِهَي  9:  15صشع البش . ىف إجنيل مىت 

 .اِ (َوَصاََي الفَّ 

ِلَ  ُكلَل  15)   16 – 15:  3ىف إجنيل  وحشر ل ن  :يمسيح  ِلَكيه اَل يَلهه

ََياُة األََبِديَّةُ  ِمُن بِِ  َبله َتُكوُن َلُ  احله َ َحل َّ 16 .َمنه يُلؤه ََ ألَنَُّ  هَكلَ ا َأَحلبَّ للاُ الهَعلا

مِ  بَللَ لَ  ِللللَ  ُكللَل َمللنه يُلللؤه َيَلللاُة ابلهفَللُ  الهَوِحيللَد، ِلَكلليه اَل يَلهه ُن بِلللِ ، بَللله َتُكللوُن لَللُ  احله

  (.األََبِديَّةُ 

؟ عي ففففى مل ففففيح ؤمن ابخففففأبخشففففر معشفففف  امل ففففلم  ال   ظففففنكففففل  مسلللللم: 

حنففن خففؤمن بففه. لففيأل ذلففك فح ففب بففل لخ ففن لففه كففل ال قففد   لاالحففرتام. ابلطبففع 

 عفىن سفيدن لقرئفدن  ي. لكفحنن امل لمون خفدعوه سفيدن عي فى أل عي فى ل 

هبفف ا ىف  كففل مفف ن  فف ك  فيففه اعففه. لقففد  شبففأ عي ففى   يف عي ففى، لخقففول 

حممفففد عفففن خفففرا الشبيففف  فقفففرل  قبفففل صفففعو ه إىل ال فففمرء 14:  16إجنيفففل  وحشفففر 

  :(  هلللللِ ُُكمه َّلللللا َل َوُْ لللللُدين، ألَنَّلللللُ  يَهُخلللللُ  َِ لىف  14: 16 وحشفففففر " .)َذاَك ُ َجِ 
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َيَللللاُة األََبِديَّللللُة: َأنه )َوهللللِ ِه ِهللللَي ا قففففول:  3:  17يوحشففففر أخفففف ى ل وضففففيحرت  حله

ََ الهَمِسيَ  الَِّ ي َأرهَسلهَت ُ  َدَك َوَيُسو َِقيِقيَّ َوحه َِ اإِللَ  احله   (.يَلعهرُِفوَك أَنه

َيَففرُن األََبِد  ففا كفف هإخففه مففن الواضففح كشففر أن أكففل   كففم فقففل امل ففلمون الفف  ن  احلء

َِقيِقفي  "  ؤمشون بوحداخيا هللا  أمفر .هللا رسفول ن امل فيح أب ؤمشفون  ل "اإِللَه احلء

امل فيح مفن  لقيرما، لالفداء الصلبل ابن ال ب، ل ال ثليث،   ؤمشون بعقرئد:ال  ن 

َيَففففرُن  كفففف ه ال   ففففون هلففففمففففف... ،العشففففرء الفففف ابيل ، لاملخلففففص ،الضففففف انل القففففرب،  احلء

  عي فففى امل فففيح لعفففدم إنفففرهنم أبن أ ضفففرً اليهفففو  لفففن  شرلوكفففر  ، لأ ضفففرً األََبِد  فففا

ن الفف  ن اخضم ففوا ىف عبففر ن و اهلشففدل  لالبوذ ففكفف لك ل  ،هلففم أرسففله هللا كمخلففو 

ََيرُن األََبِد  ا ك هاألصشرم لاأللاثن كم ك لك حم لمون من   .احلء

ك ا لمن جرخب آخ  فإن عقيدن ال ثليث لاخبعفرأ امل فيح مفن القفرب لالقف ابن  

ك ربففك ىف   أصففليففا علففى خ افففرت لال  وجففد هلففر كلهففر مبش  املقففد  لالعشففرء الفف ابي

ل ففميث، ألهنففر كلهففر  ففدر  مففن  ال  ففرب املقففد ، لال حففىت ىف قففرمو  املقففد 

كففو األكثففف   إن كفف ا اجلفففزء .عي فففى امل ففيح قبففل ال شي ففا، للفففيأل مففن قبفففل 

  فهم ط  ق ااال . يل  يب لإلخ رن العر رأةيا ىف كل ك ا ال  
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 رجففففا  إخففففىن أحتففففدى، لأمففففرم القضففففرء، أى أحففففد لإن كففففرن م خصصففففرً لحيمففففل 

. لهل ا فإخه ليأل من ال هل  شصري م لمرً ال  رب املقد الدك وران ىف  راسرت 

 ابإلسالم. يبعد كل ك ه اا افرت، لأخه من ال هل إقشرع امل يح

لىف بعض األحيرن، لبدلن  عون مشفر،  ف كب الشصفررى ابحثف  عفن امل ف د  

 3:  17وحشر ىف   ليعلشوا إسالمهم، إن االب هرالت الىت ذك ت عن عي ى 

ُ ََي ِعيَسللى  مففن سففورن املرئففدن  117 – 116 مشففى مففع اآل ت   َوِإذه قَللاَل اقَّ

ِ ِمنه ُدوِن اقَِّ قَاَل ُسبهَحاَنَ  َما  ُ وين َوأُمِ َي ِإَْلنيه َُِّ َِ ِللفَّاِ  ا َِ قُلله ابهَن َمرهمَيَ أَأَنه

تَللُ  تَلعهلَللُم َمللا يف   َيُكللوُن َل َأنه َأقُللوَل َمللا لَلليهَا َل ِبَللق ت ِإنه  ُِ قُللهتُللُ  فَلَقللده َعِلمه ُكفهلل

ُم الهغُيُلوِب ) َِ َعالَّ ِسَ  ِإنََّ  أَنه ُه ِسي َواَل َأعهَلُم َما يف نَل ُه ُِ َْلُلمه 116نَل ( َملا قُللهل

ا َما دُ  ُِ َعَليهِهمه َشِهيد  َِ بِِ  َأِن اعهُبُدوا اقََّ َرِبِ  َورَبَُّكمه وَُكفه ُِ ِفيِهمه ِإالَّ َما َأَمرهَت مه

ءت َشلِهيدٌ  َِ َعَلى ُكلِ  َشيه َِ الرَِّقيَب َعَليهِهمه َوأَنه َِ أَنه َِ ُكفه َت  (117) فَلَلمَّا تَلَوفلَّيله

 لىف ك ا الشص حت    عظيم لإخ ار ل ل خصررى العرر. 
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 ؟كالم للاالكتاب املقد   هل 

ه سففواء يف أ فف ى حقففرً أن كفل كلمففا يف ال  فرب املقففد  مففن أللفه إىل آخفف   مسللم:

 أسفرر العهد القدمي أل أسفرر العهد اجلد د كي من عشد هللا.

 أخه كله كالم هللا.خعم. لأن م أكد من ذلك مترمرً  :يمسيح

 3-2:  1 إجنيله مر قرله لوقر يف إق أ يل مسلم:

ِء ُمَعلللايِِفنَي َوُخللل  2  :يمسللليح فَلللا الَّلللِ يَن َكلللانُوا ُمفهلللُ  الهبَلللده دَّام ا َكَملللا َسللللََّمَها ِإلَيله

ُتَب  3 ِللهَكِلَمِة، ِقيق، َأنه َأكه ءت ِمَن اأَلوَِّل بَِتده ُِ ُكلَّ َشيه ُِ َأَ  أَيهض ا ِإذه َقده تَلتَلبلَّعه رَأَيه

َِ  4َعَلى التلَّلَواَل ِإلَيهلَ  أَيَلَهلا الهَعزِيلُز َ ُوِفليُلُا  ل لِتَلعهلِرَف ِصلحََّة الهَكلاَلِم الَّلِ ي ُعلِ مه

 (. .بِ ِ 

لوقفففر خف فففه  قففف  أبخفففه ر  عفففر ن بشف فففه مفففر   ففف  ه يف إجنيلفففه، بفففل  إذا كفففرن مسللللم:

اسفف قره دفففن سفففبقوه لعر شففوا األحفففداأ أبخف فففهم، لكفففم ذيعففر بشففف ، ف يفففو   فففون 

 إجنيله من عشد هللا.

 ليأل من كالم هللا.لحده من كالم البش  ل رمبر   ون ك ا اجلزء  :يمسيح

  ل ضفريات خفالل القف لن. قفد  عف   ال  فرب املقفد لشفر ال فرر ر أن أثبت  مسلم:

 ياألم   فف ال  ففرب املقففد م، ل 1971ل 1952فففإن الش ففخا املعدلففا القيرسففيا لعففرم 
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، ل  ذفا العفرر اجلد فد للشصفو  اليونخيفا قفد حف فت خصفو  معيشفا ياجلد د القيرس

عهفففد قفففد اخ زلفففت مؤس فففا ر فففدرز  اجي فففت المقررخفففا مفففع خ فففخا امللفففك جفففيمأل. ل 

د فففد بش فففبا ال بفففع. لمشففف  سفففشوات خلفففت جفففرء بعفففض القفففدمي إىل الشصفففو لالعهفففد اجل

 "مقففد "، فهففل كلمففا ال  ففرب املقففد علمففرء الشصفف اخيا مبطلففب ل حييففد اجلففشأل ىف 

 معصوم من األخطرء؟ ال  رب املقد ن أب فيد كشر 

 ؟األخطرء الىت  عيني . لل ن مركمعصوم من األخطرء خعم إخه ك لك :يمسيح

صفرً قفد مفرت ىف سفن   ف  عرمفرً، إفرت  أن ىف خص مر  فيفد أبن  خ مسلم:

لىف خص آخ   ص  ح  قول أبن خفأل الشخص مرت ىف سن س   عرمرً. كل ن ن 

 أن   ون الشصرن صحيحرن؟

ال ن فففففن أن   فففففون الشصفففففرن صفففففحيحرن. أحفففففد الشصففففف  قفففففد   فففففون  :يمسللللليح

 أل أن   ون كال الشص  خطأ. صحيحرً لاآلخ  خطأً 

م شرقضا، فهل  صف  علفى اع بفرره  إذا اح وى ك رب مقد  على خصو  مسلم:

 مقدسرً؟

ال  أن يمفففن هللا ل شبضففف يكفففال لابل أكيفففد. ألن الفففشص املقفففد  كفففو لحففف  :يمسللليح

 على أغالط أل خصو  م عررضا. يحي و 
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 إذن فهو ليأل ابملقد .  مسلم:

 لقد زالت قدسي ه.ف طبعرً  :يمسيح

األسفبرب   لإذا كفرن كف لك ففال ن فن أن خثفق بفه مرئفا ابملرئفا. فمفر كفى  مسلم:

   ى؟

قد   ون خطأ ىف ال   يل أل حتو  ات مفن قبفل ال  فرب علفى  ف ل  :يمسيح

 إضرفرت لح لفرت.

سففأثبت لففك اآلن أن ةففا  شرقضففرت صفف حيا يف ال  ففرب املقففد ، لعلففك  مسلللم:

 . عيد الشظ  يف كوخه كالم هللا أم ال

ن بففه مرزلففت أع قففد أن ال  ففرب املقففد  كففالم هللا، ل  فف حيل أن   ففو  :يمسلليح

 .أي  شرقض

مففن كفف ه األمثلففا الففيت سففأذك كر لففك ل شرقضففرت صفف حيا  حتقففق ألالً ، مهففالً  مسلللم:

 لر ت به.

 ؟يف العهد اجلد دالقدمي أم  يف العهد أ ن؟ :يمسيح

 ىف كليهمر، لك ه بعض األمثرل: مسلم:
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 4: 8  صموئيل الثرىن

فَاِر ت  أَلهُا  َوَسبهَع ِمَئةِ )َوَأَسَر ِمنه َجيهِشِ  

، َوَعرهَقَب َداُوُد ُكلَّ وَ  رِيَن أَلهَف رَاِجلت ِعشه

َفاِء ِمَئِة َمرهَكَبةت(. ِتثله  ُخُيوِل الهَمرهَكَباِت ِِبسه

 4:  18  اخبرر األ م األلل

ََل َداُوُد َعَلى أَلهِف َمرهَكَبةت ِمنه ( تَلوه َواسه

َعَة آالفِ َمرهَكَباتِِ ، َوَأَسَر  فَاِر ت  َسبله

رِيَن أَلهَف رَا ، َوَعرهَقَب َداُوُد ُكلَّ َوِعشه ِجلت

 .َخيهِل الهَمرهَكَباِت(

َعا آالفأم َلَسبءع ِمَ ا  أَلءوسؤال: كل كم   ؟فرر  َسبفء

 10- 9:  8 صموئيل الثرىن

َع  9) َمِلُ  َ َاَة َأنَّ َداُوَد َقده  تُوِعيَوْسَِ

 10َلَرَب ُكلَّ َجيهِش َهَدَد َعَزَر،

ُ  ِإََل الهَمِلِ  ابلهفَ  يُورَامَ فََأرهَسَل ُتوِعي 

َأَل َعنه َسالََمِتِ  َويُلَبارَِكُ  ألَنَُّ   َداُوَد لَِيسه

َوَلَربَُ ، أَلنَّ َهَدَد  َهَدَد َعَزرَ َحاَرَب 

ِه َلُ  ُحُروٌب َمَع ُتوِعي. وََكاَن  َعَزَر َكاَن

بَِيِدِه آنَِيُة ِفضَّةت َوآنَِيُة َذَهبت َوآنَِيُة 

 .(.َُنَا ت 

 10- 9:  18  خبرر األ م األللأ

َع ) َمِلُ  َ َاَة َأنَّ َداُوَد َقده  ُتوُعوَوْسَِ

َلَرَب ُكلَّ َجيهِش َهَدَد َعَزَر َمِلِ  

ابلهَفُ  ِإََل  َهُدورَامَ فََأرهَسَل  10 ُصوبََة،

َأَل َعنه َساَلَمِتِ   الهَمِلِ  َداُوَد لَِيسه

 َوَلَربَُ . َهَدَر َعَزرَ َويُلَبارَِكُ ، ألَنَُّ  َحاَرَب 

ِه َلُ  ُحُروٌب َمَع  أَلنَّ َهَدَد َعَزَر َكاَن

يُع آنَِيِة ال ََّهِب  ُتوُعَو. َوبَِيِدِه مجَِ

 .(..َوالهُِضَِّة َوالَفَحا ِ 
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أم  َكَدَ  َعَزرَ  ولكل ك ؟َكُدلرَامَ أم   ُورَامَ ؟ لكل كو ُ وُعوأم  ُ وِعيسؤال: كل كو 

 ؟َكَدَر َعَزرَ 

 18: 10 صموئيل الثرىن

َراِِيَل، َوقَلَتَل )َوَهَرَب  َأرَاُم ِمنه َأَماِم ِإسه

َوَأرهبَِعنَي  َسبهَع ِمَئِة َمرهَكَبةت َداُوُد ِمنه َأرَاَم 

، َوَلَرَب ُشوَبَ  رَِِيَا فَاِر ت أَلهَف 

 .(.َجيهِشِ  َفَماَت ُهَفاكَ 

 18:  19 خبرر األ م األللأ

َراِِيَل، َوقَلَتَل  )َوَهَرَب َأرَاُم ِمنه َأَماِم ِإسه

َعَة آاَلفِ اُوُد ِمنه َأرَاَم دَ   َمرهَكَبةت  َسبله

، َوقَلَتَل ُشوَبَ  رَاِجلَوَأرهبَِعنَي أَلهَف 

َيهشِ   .(.رَِِيَا اْله

َعَا آاَلفِ م كبا أم  َسبءَع ِمَ اِ سؤال: كل الضحر   أربع  ألو كم لكل  ؟م كبا َسبفء

 فرر  أم راجل؟

 26:  8 امللوا الثرىن

رِينَ ا)وََكاَن َأَخزهََي ابهَن  ِ َوِعشه َسَفة   ثلهفَلَتنيه

ِحنَي َمَلَ ، َوَمَلَ  َسَفة  َواِحَدة  يف 

ِري  ُِ ُعمه ُم أُمِ ِ  َعثَللهَيا بِفه ُأوُرَشِليَم، َواسه

َراِِيلَ   (..َمِلِ  ِإسه

 2: 22 خبرر األ م الثرىنأ

ِ َوَأرهبَِعنيَ )َكاَن َأَخزهََي ابهَن  َسَفة   اثلهفَلَتنيه

َسَفة  َواِحَدة  يف  ِحنَي َمَلَ ، َوَمَل َ 

 ُِ ُم أُمِ ِ  َعثَللهَيا بِفه ُأوُرَشِليَم، َواسه

ِري  (..ُعمه

رِينم ه سؤال: كل كرن عُ  ِ َوِعشه ِ َوَأرهبَِعنيأم  سشا اثلهفَلَتنيه  ؟سشا اثلهفَلَتنيه
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 8: 24 امللوا الثرىن

َسَفة   ََثَاين َعَشَرةَ )َكاَن يَلُهوََيِكنُي ابهَن 

ُهرت ثَ ِحنَي َمَلَ ، َوَمَلَ   يف  الَثََة َأشه

ُِ أَلَِفاَ َن  َتا بِفه ُم أُمِ ِ  ََنُوشه ُأوُرَشِليَم، َواسه

 .(.ِمنه ُأوُرَشِليمَ 

 9: 36 أخبرر األ م الثرىن

ِسِفنَي ِحنَي  ََثَاين )َكاَن يَلُهوََيِكنُي ابهَن 

ُهرت َوَعَشَرةَ َمَلَ ، َوَمَلَ   مت  َثالَثََة َأشه َأَيَّ

ََِ يف ُأوُرَشِليَم. وَ  َعِمَل الشَّرَّ يف َعيه

 .(.الرَّب ِ 

 ؟ ِسِش َ  ََثَاين أم  سشا ََثَاين َعَشَرةم  امللك سؤال: كل كرن عُ 

 أ م؟ ثالثة أشهر وعشرةأم  ثالثة أشهر م لكل حَ 

 8:  23 صموئيل الثرىن

َاِل الَِّ يَن ِلَداُوَد: ) َاُء األَبِه هِ ِه َأْسه

َكمُ ُيَشيهَب َبشََّبُث  رَِِيُا  وينَ التَّحه

 ََثَاِن ِمَئةت الثَّالَثَِة. ُهَو َهزَّ ُرحمهَُ  َعَلى 

َعة  َواِحَدة    (..قَلتَلَلُهمه َدفله

 11:  11 أخبرر األ م األلل

َاِل الَِّ يَن ِلَداُوَد: ) َوهَ ا ُهَو َعَدُد األَبِه

َعاُم بهُن  ُموين َيُشبله رَِِيُا الثلََّواِلِث.  َحكه

ِِ ِمَئةت ى ُهَو َهزَّ ُرحمهَُ  َعلَ  قَلتَلَلُهمه  َثاَل

َعة  َواِحَدة    (..ُدفله

ُموين أل  َكُموين ََّه كو اإلسم سؤال: كل  ِِ ِمَئةأم  ََثَاِن ِمَئة ق ل؟ لكل َحكه  ؟َثاَل

 1: 24 صموئيل الثري

َعَلى  الرَّب ِ َوَعاَد َفَحِمَي َبَضُب )

 1: 21 خبرر األ م األللأ

َراِِيَل، َوَأبهَوى  الشَّيهَِانُ َوَوَقَف ) ِلدَّ ِإسه
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 : َراِِيَل، فََأَهاَج َعَليهِهمه َداُوَد قَاِِال  ِإسه

َراِِيَل َويَلُهوَذاامه » َِ ِإسه  »). ِِ َوَأحه

َراِِيلَ  ِصَي ِإسه  (..َداُوَد لُِيحه

 سؤال: كل رب  ال  كو الشيطرن؟ حر ر هلل

 23:  6 صموئيل الثري

ِِ َشاُوَل وَ )وَ  ِإََل  َلدٌ ََه َيُكنه ِلِميَكاَل بِفه

ِ َا ِم َموه  .(.يَلوه

 8:  21 صموئيل الثرىن

ََُة ابلهَفِة أَيََّة  ََه ِرصه )فََأَخَ  الهَمِلُ  ابه

َُما ِلَشاُوَل: َأرهُموينَ  اللََّ يهِن َوَلَد ه

ُِيُبوَشَث،  َِ ِميَكاَل ابلهَفِة َشاُوَل َوَم َوَب

َسةَ  َمه رِِِيَل بهنِ  اْله ُمه ِلَعده  الَِّ يَن َوَلَد ه

 .بَلرهزالََّي الهَمُحوَلِ ،(

 ؟أم ال يَكالمكل أجنبت سؤال: 

قففد بقففى علففى مففر كففو عليففه  8:  21 ىف صففموئيل الثففري "يَكللالم"الحففظ: أن اسففم 

خ فففخا إجنيفففل امللفففك ذفففيأل لىف خ فففخا   ذفففا العفففرر اجلد فففد للشصفففو  املقدسفففا  يفل 

ِاب"سم قد  ضفري إىل ، لل ن اإل هوهلاملعمول هبر ىف  هو    ال  فرب املقفد ىف  "مل

 م.1973اجلد د لعرم  يالقيرس ياألم   
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 37 – 36:  8 أخبرر األ م األلل

، َويَلُهوَعدَُّة يَلُهوَعدَّةَ َوآَحاُز َوَلَد  36)

َوَلَد َعلهَمَث َوَعزهُموَت َوزِمهِري. َوزِمهِري 

َعَة،  37 َوَلَد ُموَصا، َوُموَصا َوَلَد بِفله

َسَة ابلهَفُ ، َوآِصيَل ابلهَفُ ، َوأَِلَعا رَاَفةَ وَ 

 (..ابلهَف ُ 

 43 - 42:  9  أخبرر األ م األلل

، َويَلعهَرُة َوَلَد يَلعهَرةَ َوآَحاُز َوَلَد  42 )

َعلهَمَث َوَعزهُموَت َوزِمهِري. َوزِمهِري َوَلَد 

َعا، وَ  43 ُموَصا،  رَفَاَيَ َوُموَصا َوَلَد يِفله

 (.. ُ ابلهَفُ ، َوأَلهَعَسَة ابلهَفُ ، َوآِصيَل ابلهفَ 

 ؟رَفَاَيَ  أم رَاَفة؟ يَلعهَرة أم  يَلُهوَعدَّة كل اإلسم كوسؤال: 

 9:  24 صموئيل الثري

َراِِيُل  رَُجل  ََثَاَن ِمَئِة أَلهفِ )... َفَكاَن ِإسه

َتلِ  السَّيهِف، َورَِجاُل يَلُهوَذا  ََه ت ُمسه ِذي 

 (..رَُجلََخهَا ِمَئِة أَلهِف 

 5: 21  خبرر األ م األللأ

َراِِيَل )... أَلهَف أَلهفت َوِمَئَة َفَكاَن ُكَل ِإسه

تَللِ ي السَّيهِف، َويَلُهوَذا  أَلهفِ  رَُجل ُمسه

تَللِ ي  َأرهَبَع ِمَئةت َوَسبهِعنَي أَلهفَ  رَُجل ُمسه

 السَّيهِف،

 ال  ع ف احل رب؟ حر ر هلل ال بسؤال: كل 

 13:  24 صموئيل الثري

ُه َوقَاَل َلُ : فَأََتى َجاُد ِإََل َداُوَد َوَأخ َ )

 12 – 11:  21 أخبرر األ م األلل

َفَجاَء َجاُد ِإََل َداُوَد َوقَاَل َلُ : 11)
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ِسَِ ُجوَت يف  َسبهعُ َأََتهِت َعَليهَ  »

 ، ...(.َأرهِل َ 

ِسَ : » ُه َبله لِفَل هَكَ ا قَاَل الرََّب: اقله

َِ ِإمَّا   12 ٌَ، ...(. َثاَل  ِسِفنَي ُجو

 سشوات؟ َثالَِأم  عَسبه كل كي سؤال: 

 17:  8  صموئيل الثري

ِ،  ِخيَماِل ُ )... َوأَ  بهُن أَبَِياَ َر َكاِهَفنيه

 َكاتِب ا،(.  َسَراَيَ وَ 

 16:  18 أخبرر األ م األلل

ِ،  أَبِيَماِل ُ )... وَ  بهُن أَبَِياَ َر َكاِهَفنيه

َشاوَ   َكاتِب ا،(  َشوه

َشاأم  َسَراَيَ ؟  ِل أَبِيَماأم  ِخيَماِل أَ كل اإلسم كو  :سؤال  ؟ َشوه

 20 – 19:  6 ال  و ن

َوِمنه ُكلِ  َحي ت ِمنه ُكلِ  ِذي َجَسدت،  19)

 ِ ُُلهِ   اثلهَفنيه ِخُل ِإََل اله ِمنه ُكل  ُتده

َقاَِِها َمَعَ . َتُكوُن ذََكر ا َوأُنلهَثى. ِتبله  السه

َفاِسَها،  20 َوِمنه   ...ِمَن الَُِيوِر َكَأجه

َِبِت ا َفاِسَها. ُكلِ  َدِبَّ َِ َكَأجه ِ أَلره  اثلهَفنيه

َقاَِِها ِتبله ِخُل ِإلَيهَ  السه  (..ِمنه ُكل  ُتده

 3- 2:  7 ال  و ن

َّاِهَرِة ََتهُخُ   2) يِع الهبَلَهاِِِم ال ِمنه مجَِ

َعة  َمَعَ   َعة  ذََكر ا َوأُنلهَثى َسبله  3 ... َسبله

َعة  َوِمنه نُُيوِر السََّماِء أَيهض ا  َعة :  َسبله َسبله

ِ   ذَكَ  َقاِء َنسهل َعَلى َوجه ِتبله ر ا َوأُنلهَثى. السه

 َِ  .ُكلِ  اأَلره

 ؟ كالةر ىف ال  و نسبعةأم  إثفانسؤال: كل ةر 
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 26:  4 امللوا األلل

َودت  َأرهبَلُعوَن أَلهفَ )وََكاَن ِلُسَليهَماَن  ِم ه

ِْلَيهِل َمرهَكَباتِِ ، َواثلهَفا َعَشَر أَلهَف 

 (..فَاِر ت 

 25:  9 رىنخبرر األ م الثأ

َوِد  َأرهبَلَعُة آاَلفِ )وََكاَن ِلُسَليهَماَن  ِم ه

، َواثلهَفا َعَشَر أَلهَف  َخيهل َوَمرهَكَباتت

.)...،  فَاِر ت

َل مِ  آالف ان ألفرً أم أربعأربعو كم سؤال: كل   ؟ ء

 16:  5 امللوا األلل

َما َعَدا ُرَؤَساَء الهوَُكاَلِء ِلُسَليهَماَن الَِّ يَن 

َِ ِمَئةت َمِل َعَلى الهعَ  ، َثالَثََة آاَلفت َوَثاَل

ِِنَي َعَلى الشَّعهِب الهَعاِمِلنَي  الهُمَتَسلِ 

 .الهَعَملَ 

 2:  2 خبرر األ م الثريأ

َصى ُسَليهَماُن َسبهِعنَي أَلهَف رَُجل  َوَأحه

َ َّال، َوََثَاِننَي أَلهَف رَُجل ََنَّاتت يف 

ََبِل، َووَُكاَلَء َعَليهِهمه  ثََة آاَلفت َثالَ اْله

َِّ ِمَئةت   .َوِس

 ؟ حر ر هلل 3600أم  3300 كل ال ب ال  ع ف احل رب سؤال: م ن أخ ى

 26:  7 امللوا األلل

 (..َبث ت  أَلهَُيه ... َيَسُع ) 

 5:  4 أخبرر األ م الثرىن

 (..َبث ت  َثالَثََة آاَلفِ ) ... َوَيَسُع 

 ؟َبث   سؤال: كل ألفرن أم ثالثا آالف

 قبل؟ كل كشرلك املز د من ك ه ال شرقضرت؟من حلظ ك ا أ ر :يمسيح 
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 إللضرء القدسيا؟  كل    د أن  ع ف أكث ؟ أليأل ك ا ابلقدر ال ريف مسلم: 

اَل يَلِديُن ُروِحلي يف اإِلنهَسلاِن »)فَلَقاَل اللرََّب:  3:  6ال  و ن سف  أخظ  إىل 

ُمُ   ِإََل األََبِد، ِلَزيَلَغانِِ ، ُهَو َبَشٌر. َوَتُكونُ  رِيَن َسَفة  َأَيَّ لل فففففن كفففففم    ».)ِمَئة  َوِعشه

رِين َسَفةأكث  من كل كرخت عشدمر مرت؟  كرن عم  خوح    ؟ِمَئة َوِعشه

ِم نُللللو ت :  29:  9أخظفففف  ال  ففففو ن  مسلللليحي: ِه ُكللللَل َأَيَّ للللَع ِمئَللللةت )َفَكانَلللل ِتسه

يأل عمفف  اإلخ ففرن إن بعففض علمففرء الشصفف اخيا  قولففون أبن لفف(..، َوَمللاتَ َوََخهِسللنَي َسللَفة  

رِين َسَفة رِين َسَفةبعد  لل ن الطوفرن سوف أيي ِمَئة َوِعشه  . ِمَئة َوِعشه

لحىت ك ا ال ن ن أن   ون صحيحرً ألخه ىف زمن الطوفرن خوح كرن  مسلم:

 ال  فرب املقفد قد عرش س مرئا لعش  ن عرمرً    مرئا + مرئا لعش  ن(. إال أن 

وََكلاَن نُلوٌ  ) 32:  5مفل كف ه الشصفو  ىف ال  فو ن   ك  أبخه عرش س مرئا عرم. أت

  6:  7لاخظفف  ال  ففو ن  .(.. َوَولَللَد نُللوٌ : َسللام ا، َوَحام للا، َوََيفَللثَ ََخهللِا ِمئَللِة َسللَفةت ابهلَن 

ِِ  ِمَئِة َسَفةت )َوَلمَّا َكاَن نُوٌ  ابهَن  ،( ِس َِ  .َصاَر ُنوفَاُن الهَماِء َعَلى اأَلره

هللا قففد خلففق اإلخ ففرن علففى صففور ه أبففيض لأسففو  أل  لكفف لك  ففؤمن امل ففيحيا أبن

نَلعهَمُل »)َوقَاَل للاُ: :  26:  1أى  ف آخ  ذكوراً لإناثً؟ لك ا مر جرء ىف ال  و ن 

:  40لكفف ا   عففرر  بففل   شففرقض مففع إ ففعيرء  اإِلنهَسللاَن َعلَللى ُصللورَتَِفا َكَشللَبِهَفا،...(
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فَللِبَمنه  «) 25:  40 إ ففعيرءل  ت تُلَعللاِدُلوَن بِللِ ؟( )فَللِبَمنه ُتَشللبِ ُهوَن للَا، َوَأيَّ َشللبَ  18

َِ فَُأَساِويِ ؟  (..يَلُقوُل الهُقَدو ُ « ُتَشبِ ُهوَن

ِبُ  ) 6:  89لك لك أخظ  إىل املزامري  . َمنه ُيشه ألَنَُّ  َمنه يف السََّماِء يُلَعاِدُل الرَّبَّ

َ أَبلهفَللاِء للِا؟ اَل ِمثهللَل لَللَ  ََي َرَبق  6   7 - 6 : 10إرميففرء  لكفف لك يف. (الللرَّبَّ بَللنيه

ََ ُوتِ  ، َوَعِ يٌم اْسهَُ  يف اْله َِ َاُفَ  ََي َمِللَ  الَشلُعوِب؟ ألَنَّلُ   7. َعِ يٌم أَنه َْ َمنه اَل 

َاِلِكِهمه لَيهَا ِمثلهَل َ  يِع ُحَكَماِء الَشُعوِب َويف ُكلِ  ََ    2(..ِبَ  يَِليُق. ألَنَُّ  يف مجَِ

 ن كل ك ه األمثلا ىف العهد القدمي!ل  :يمسيح

 إليك أمثلا من العهد اجلد د، قررن مثاًل: ح شرً  مسلم:

 37:  5  وحشر

ََه ) َهُد َل.  َِ َيشه ُسُ  الَِّ ي َأرهَسَل ُه َواآلُب نَل

ئَلَتُ ، تَُ  َقَط، َواَل أَبهَصرهُُته َهيله َمُعوا َصوه  (.َتسه

 9:  14  وحشر

 (....رََأى اآلبَ  اَلَِّ ي رَآين فَلَقده ... )

 31:  5  وحشر

ِسي (« ُه َهُد لِفَل ُِ َأشه َفَشَهاَدِت ِإنه ُكفه

ِه َحق ا  (.لَيهَس

 14:  8  وحشر

ِسي …«) ُه َهُد لِفَل ُِ َأشه َفَشَهاَدِت َوِإنه ُكفه

 (....َحقٌ 

                                                 

ءٌ لَ ... 11سورة الشورى:  .الفرد الصمد الذي ال نظير لهالمترجم: هللا هو  2       .... يهَا َكِمثهِلِ  َشيه
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املز فد إذا مفر  أنجيل العهد اجلد فد، لسفوف جتفد  شرقضرت ىفي فقل بعض الك ه ك

 مصداقيا العقرئد ىف الشص اخيا احلد ثفا مثفل ال ثليفث، لألوكيفا عي فى  شرقششر سو ً ىف

إىل جرخفففب مفففر لر  يف الضفففف ان، الففففداء ل امل فففيح، لألوكيفففا اإلبفففن ، لااطي فففا األلىل، ل 

الشصو  مفن  عف  ض ابألخبيفرء ل شفو ه صفورهتم لخ فبا أمفور إلفيهم ال  صفح لال  ليفق 

 االغ صرب لزن احملررم.ل هرا احمل مرت هبم: كعبر ن آهلا غري هللا، لاهترمهم ابخ 

 ؟ال  رب املقد ىف أ ن ق أت ذلك  :يمسيح

 ف ب اامف  حفىت  خفوح أبن  24 – 23:  9أر  َف ءِل سف  ال  فو ن  مسلم:

فََأَخللَ  َسللاٌم َوََيفَللُث الللرِ َداَء َوَوَلللَعاُه  23). ةففل لجتفف   عففرر ً مففن مالب ففه أمففرم أبشرئففه

َتاِفِهَمللا َومَ  َهاُُهَللا ِإََل الهللَورَاِء. فَللَللمه َعلَللى َأكه رََة أَبِيِهَمللا َوَوجه َشللَيا ِإََل الهللَورَاِء، َوَسللرَتَا َعللوه

رََة أَبِيِهَمللا. َُ نُللوٌ  ِمللنه ََخهللرِِه، َعِلللَم َمللا فَلَعللَل بِللِ  ابلهفُللُ   24 يُلبهِصللَرا َعللوه َق للتَليله للا اسه فَلَلمَّ

)،ُِ  .الصَِّغ

عبر  ه لأ ضًر من احل مي،  أهتم ليأل فقل مبل ي ه لعد  كبري لسليمرن 

فَلَغِضَب الرََّب َعَلى  9   10 – 9:  11آلهل هم املز فا. أخظ  امللوا األلل 

،ِ َراِِيَل الَِّ ي تَلَراَءى لَُ  َمرََّتنيه   10ُسَليهَماَن أَلنَّ قَللهَبُ  َماَل َعِن الرَّبِ  ِإلِ  ِإسه

ُه َما َأوهَصى بِِ  الرَّبَ َوَأوهَصاُه يف هَ ا اأَلمهِر َأنه اَل يَلتَّبَع آْلَِ  َُ َرى، فَلَلمه ََيه  .(.ة  ُأخه
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الففف ي جعلفففه هللا مفففؤازراً ألخيفففه موسفففى يف  عفففون  لكففف لك اهتفففم الشفففي كفففررلن، 

. أخظف  ااف لج ف عون لقومه، أبخه كفو الف ي صفشع الع فل الف كي ليعبفده بشفو إسف ائيل

لُبوك ا.  فََأَخَ  ذِلَ  ِملنه أَيهلِديِهمه َوَصلوَّرَهُ    4-5:  32 لال  َمسه ِِبإِلزهِميلِل، َوَصلفَلَعُ  ِعجه

للرَ »فَلَقللاُلوا:  َِ ِمصه للَعَدتهَ  ِمللنه َأره للَراِِيُل الَّللِِت َأصه للا َن َللَر ». هللِ ِه آِْلَتُللَ  ََي ِإسه فَلَلمَّ

َِب ا َأَماَمُ ، َوَ َدى َهاُروُن َوقَاَل:  ا ِعيٌد ِللرَّب ِ »َهاُروُن َبََن َم ه  (».َبد 

:  19ه ىف ال  ففو ن  يففللمح مففرت مففع ابش   هففرا لففوط لسفف ق أ كفف لك عففن اخ

ِِ ابلهفَلَتا ُلوطت ِمنه أَبِيِهَما 36  .(.)َفَحِبَل

. أخظفف  ال  ففو ن ابجلمففع بفف   ففقيق    زلجهمففر سففو ً  لاهتففرم الشففي  عقففوب

ََ هلللِ ِه، فََأعهَِلللاُه  28)  28-29-:  29 لللُبو َملللَل ُأسه َعلللَل يَلعهُقلللوُب هَكلللَ ا. فََأكه َُ فَل

َِى اَلَِبُن رَاِحيَل ابلهفَلَتُ  بِلهَهَة َجارِيَلَتُ  َجارِيَة  َْلَا 29ابلهفَلَتُ  َزوهَجة  َلُ .  رَاِحيَل   (..َوَأعه

ِثِ ي   زلجا بَفثءَشَبعمع ابلزن  لاهترم الشي  ال  :  11صموئيل الثرىن  يف أُلرِ   احلء

ِِ الهَمَسللاِء َأنَّ َداُوَد قَللاَم َعللنه  2 ) 5- 2 ِهِ   وََكللاَن يف َوقهلل َسللرِيرِِه َومَتَشَّللى َعلَللى َسلل

يلَلَة الهَمفه َلِر  ِِ الهَملرهَأُة مجَِ َتِحَم. وََكاَن ِهِ  امهَرَأة  َتسه ِِ الهَمِلِ ، فَلَرَأى ِمنه َعَلى السَّ بَليه

ا ِه هللِ ِه بَلثهَشللَبَع »فََأرهَسللَل َداُوُد َوَسللَأَل َعللِن الهَمللرهَأِة، فَلَقللاَل َواِحللٌد:  3  .ِجللد  أَلَيهَسلل

؟بِفه  ِث ِليِ  لَرَأَة ُأوِرَيَّ احله ِه ِإلَيهلِ ،  4 ». َِ أَلِيَعلاَم امه فََأرهَسلَل َداُوُد ُرُسلال  َوَأَخلَ َها، فَلَدَخَل
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ِه ِإََل بَليهِتَها.   ِثَها. ْثَّ رََجَع َِهََّرٌة ِمنه َنمه ََِجَع َمَعَها َوِهَي ُم ِِ الهَمرهَأُة،  5فَاله َوَحِبَل

َ َته دَ  ِه َوَأخه : فََأرهَسَل ِه َلى»اُوَد َوقَاَل  ». ِإين ِ ُحبله

بعففد كففل مففر خ ففب إليففه علففى رأ  سل ففلا   كففو: كيففو   ففون  الل  سففؤايل

إبخ ففرن قففد أقففرتف ال ل ففا عشففدمر بففدأت يف إجنيلففي مففىت للوقففر ،  خ ففب امل ففيح

 لك. أال   شففرقض كفف ا مففع مففر جففرء كفف   الل  فرحشففا الففزن؟ حر ففر هلل أن   ففون 

ِيلللِل الهَعاِشلللِر اَل  ) الَ  2:  23ىف ال ثشيفففا  . َحللل َّ اْله ُخِل ابهلللُن ِزَج  يف مَجَاَعلللِة اللللرَّبِ  يَلللده

ُخله ِمفهُ  َأَحٌد يف مَجَاَعِة الرَّب ِ   (..َيده

، إغ صففرب قففرم لكففي زن احملففررم ابإلكفف اه لىف حمففل آخفف  جففرء زعففم بفرحشففا أخفف ى

شُففون بءففن َ اُل هبففر  )فَللَللمه  14:  13 ي. أخظفف  صففموئيل الثففراَثَمففرر ففقيق ه  مففع  أَمء

ََِجَع َمَعَها َها َوقَلَهَرَها َواله ِ َا، َبله مَتَكََّن ِمفله َمَع ِلَصوه  .(.َيَشأه َأنه َيسه

 22:  16 لىف موقفع آخف  جتففد حر ثفا اغ صفرب مضففرعفا. أخظف  صفموئيل الثففري

ِهِ ، َوَدَخللَل أَبهَشللاُلوُم ِإََل  لل َيهَمللَة َعلَللى السَّ  َسللَراِريِ  أَبِيللِ  َأَمللاَم )فَلَفَصللُبوا ألَبهَشللاُلوَم اْله

َراِِيلَ  يِع ِإسه العفرر ن فن لفه أن  قفرتف  فف  يف  للفو  يأن أختيل أ ال ن ن يل .).مجَِ

 .حىت ب  أكث  الشعوب احنالالً ك ا  مثل
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مففع  بففن  َفعءُقففوب   َفُهففوَذالىف حر ثففا أخفف ى مففن الفففواحش، لكشففر الفرعففل كففو 

لقفد  اَثَمفرررأى  متءشَفاَ لكفو ىف ط  قفه إىل   َفُهفوَذا ، حيفث أناَثَمفررزلجا ابشه ِعفري لاعهفر 

َهَهففر، زَاخِيَففاظشهففر  َففر َكرخَففتء قَففدء َغط ففتء َلجء َمللا »)فَلَقللاَل:  18:  38. أخظفف  ال  ففو ن أَلهن 

يللِ ؟ ِِ ُن الَّللِ ي ُأعه : « الللرَّهه ِه «. َخامتُللَ  َوِعَصللابَلُتَ  َوَعَصللاَك الَّللِِت يف يَللِدكَ »فَلَقالَلل

ِه ِمفه ُ فََأعهَِاَها وَ  َها، َفَحِبَل  (..َدَخَل َعَليله

 عليقي األخري على ك ه ال لا ت، اليت ال  ليفق مبقفرم األخبيفرء، كفو أن أي م فلم 

مفن كف ا القبيفل نفأل أ  مفن أخبيفرء بفين إسف ائيل أل غفريكم  ال    رس  أن    ب  ي رً 

 عفففرىل إ فففر ففففرهلل  ، صفففلى هللا علفففيهم لسفففلم( أل  ففف همهم أبي مفففن كففف ه الففف هم الشفففشيعا

ملر ا ُِّعَي علفيهم(  ه دي البش  مبن كم أحوج  طبقرً فهل  ُ  ،بعث األخبيرء هلدا ا البش 

  .للهدا ا لال  ر 

مفن أن  زلفوا  (ال فالمعلفى خبيشفر الصفالن ل ل علفيهم  ذيعرً األخبيرء  عصمإن هللا قد 

عففثهم هللا مففن الففزن أل االغ صففرب أل الفففواحش. إن كففل األخبيففرء قففد ب  ففيءأل  قرتفففوا 

 هلدا ا الشر ؟لزنن هلدا ا البش . فهل  ع قد أبن هللا قد أرسل خطرءلن 

لل فففن أر  ففف ك  يل قبفففل ذلفففك أخفففك  فففؤمن ب فففل أن ال أع قفففد ذلفففك،  :يمسللليح

 األخبيرء لامل سل  لمر جرءلا به من عشد هللا.
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لل ففن: بشصففهر األصففلي الفف ي خزلففت ، إخشففر خففؤمن ب ففل ال  ففب ال ففمرل ا مسلللم:

صحو إب اكيم، ل فوران : لخع ف من ك ه ال  ب ،أل حت ف ال ي اخدث  أل  ضريبه; ل 

 ير  بففق أل  ، صففلى هللا علففيهم لسففلم(عي ففى ر  مففزامري(  الل ، لإجنيففل و زبففموسففى، ل 

مففن كفف ه ال  ففب ال ففمرل ا علففى حرل هففر األصففليا اآلن. لكمففر  ففرء هللا  عففرىل ىف قففدره 

ل فل البشف  ابلقف آن ال ف مي ر فه للعفرمل  ل  حممد أرسل خرا الشبي  لامل سل  فقد 

 شمفر بُعِفَث    فدحض كفل االهترمفرت البرطلفا. يل فل كفل زمفرن،   أ شمر لجفدلا ليفذيعرً 

 مع . بعيشهر يف عص    ا  مَ كل رسول قبله إىل أُ 

أخففه إ فففر أرسفففل إىل بفففين إسفف ائيل خرصفففا، كمفففر جفففرء يف  عي فففى امل فففيح قففرل 

ِِ »َأَجلللاَب َوقَلللاَل: فَ    24: 15. أخظففف  مفففىتإجنيفففل مفففىت ََه ُأرهَسلللله ِإالَّ ِإََل ِخلللَراِف بَليهللل

لَراِِيَل الضَّلالَّةِ  ََ. ألَنَّلُ  ) 21: 1أ ضفرً ىف مفىت  .). ِإسه َلُ  َيُسلو ُعو اْسه َفَسلَتِلُد ابلهف لا َوتَلده

َُ َشللعهَبُ  ِمللنه َخَِللاََيُهمه  َلِ لل بففل إن امل ففيح قففد أكففد أ ضففر أخففه ر جيففف ليففشقض مففر  («.ُْ

اَل َت َُفوا َأين ِ » 17)  18 – 17:  5مفىت  أخظ  يف . رسرالت بل لي ملسبقه من 

َِ َبله أُلَكمِ لَ  ُِ ألَنلهُق َِ الفَّاُموَ  َأِو األَنهِبَياَء. َما ِجئه ُِ ألَنلهُق َلقَّ  18. ِجئه فَلِإين ِ احله

َُ اَل يَللُزوُل َحلرهٌف َوا ِحلٌد َأوه نُلقهَِلٌة َواِحلَدٌة َأُقوُل َلُكمه: ِإََل َأنه تَلُزوَل السََّماُء َواأَلره

 .)ِمَن الفَّاُموِ  َح َّ َيُكوَن الهُكلَ 



50 

 

اذهَهبُللوا »)َوقَللاَل َْلُللُم:  امل فيح قففول  15:  16ىف مفف قأل  أخظف لل ففن  :يمسليح

ِرُزوا ِِبإِلَنهِيِل ِللهَخِليَقِة ُكلِ َها  .(.ِإََل الهَعاََِ َأمجهََع َواكه

ََه »فََأَجلاَب َوقَلاَل:   24:  15مفىت  يف لك ا بدلره   شرقض مع مر جفرء مسلم:

للَراِِيَل الضَّللالَّةِ  ِِ ِإسه )َفَسللَتِلُد ابلهف للا  21: 1ليف مففىت  .). ُأرهَسللله ِإالَّ ِإََل ِخللَراِف بَليهلل

َُ َشعهَبُ  ِمنه َخَِاََيُهمه  َلِ  ُْ ََ. ألَنَُّ   َُ  َيُسو ُعو اْسه  .«.(َوَتده

 قأل ال فر   عشف  مفن اب فداء مفن كمر أذك ا أ ضر أن كفل مفر جفرء يف إجنيفل مف

ففففي الطبعففا األم   يففا القيرسففيا  ،قففد ا ح فففه مففن الطبعففرت احلد ثففا 20إىل  9رقففم 

إن بعضففر مففن أقففدم املخطوطففرت »اجلد ففدن ُلِضففع كفف ا اجلففزء بفف  أقففوا  مففع  عليففق: 

كمفففر أن الرتذفففا العرمليفففا اجلد فففدن لل  فففرب املقفففد  الفففيت   ،«الشصفففو خرليفففا مفففن كففف ه 

أل خرمتفا  رعا  هو   هوه  ق  أبن بعض املخطوطرت الع يقفا  ضفم  عليقفرً  ع مدكر ذ

أمففر "الش ففخا املع مففدن امل اجعففا"  ،مففن إجنيففل مفف قأل أل ختلففو مشهففر مترمففرً  8:  16بعففد 

 ا الفشص،هبفر عشفد كف  ألاملصر ر القدنا  ش هي إجنيل مف قأبن بعض  8ف علق يف هنر ا 

ال رليفففا  الشصفففو لقصفففا القيرمفففا يف  أن سففف   إجنيفففل مففف قأل ل رت فففب علفففي ذلفففك أ ضفففرً 

 .( ال  ع د به9:  16م قأل  
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يلَع األَُملِم  19:  28قرل ىف مفىت  امل يحلل ن  :يمسيح )فَلاذهَهُبوا َوتَللهِملُ وا مجَِ

ِم اآلب َواالبهِن َوالَروِ  الهُقُد ِ  ُدوُهمه ِِبسه   ..)َوَعمِ 

، عشفف  ائيل اإلثشففرذيففع أسففبرط  قبرئففل( بففين إسفف   كشففر  عففين"ذيففع األمففم"  مسلللم:

كمففففر رأ شففففر مففففن قبففففل،   21: 1لمففففىت  24:  15لإال فهفففف ا   شففففرقض مففففع إجنيففففل مففففىت 

ل  ضففح ذلففك أ ضففر مففن الرتذففا األم   يففا املع مففدن اجلد ففدن لالرتذففا العرمليففا اجلد ففدن 

لالفيت  عففين:  "All the Nations" حيفث   ذفت العبففررن ك ف ا ،اإلجنليفز   

 كل أمم العرر. :اليت  عين"All nations"( لليأل بعبررن األمم املعيشا  بين إس ائيل

 .يف ال  رب املقد  أح ب اآلن أن األم  حي رج إىل إعر ن متحيص :يمسيح

لأخففك سفف ق شع يف  ،أن م أكففد مففن أخففك سففوف  ق شففع مبصففداقيا اإلسففالمل  مسلللم:

 ، عففرىل كففو ال  ففرب الوحيففد البففرقي بشصففه كمففر خففزل مففن هللاال فف مي الشهر ففا أبن القفف آن 

 إن  رء هللا. لذلك عشدمر خ   مل مشرقشا ابقي القضر  اليت خن لو عليهر اآلن
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 توحيد أم تثليث

 كل الزلت  ؤمن ابل ثليث؟ مسلم:

فَلِإنَّ  7) 8-7: 5رسرلا  وحشفر األلىل ب ل أتكيد. إخه م كور ىف  :يمسيح

َهُدوَن يف السََّماِء ُهلمه َثالَثَلٌة: اآلبُ  ، َوالهَكِلَملُة، َواللَروُ  الهُقلُدُ . َوهلُؤاَلِء الَِّ يَن َيشه

َِ ُهللمه َثالَثَللٌة: الللَروُ ، َوالهَمللاُء،  8. الثَّالَثَللُة ُهللمه َواِحللدٌ  للَهُدوَن يف اأَلره َوالَّللِ يَن َيشه

ُم. َوالثَّالَثَُة ُهمه يف الهَواِحدِ   (.َوالدَّ

ُة، َوالَروُ  الهُقلُدُ . اآلُب، َوالهَكِلمَ  ال   صد قي فإن ك ه العبررن :  مسلم:

اإلجنليز فا  طبعفا امللفك  1611اليت كرخت يف طبعا عرم  (.َوهُؤاَلِء الثَّالَثَُة ُهمه َواِحدٌ 

مث  1971مث  1952جففيمأل( قففد ا حفف فهر مففن الطبعففرت القيرسففيا امل اجعففا أعففوام 

قحمففت علففى األصففل اليففوني بعففدمر  بفف  أهنففر أُ  ،يف العد ففد مففن الطبعففرت األخفف ى

 .ال ي   ذت مشه كل طبعرت ال  رب املقد 

لأن أقففدر أخففك رمبففر ر  لحففظ مففن قبففل مففر جفف ى مففن  صففحيح هلفف ه الفقفف ن يف 

الطبعفففرت اجلد فففدن، لل فففين أ  فففرءل كفففل غربفففت عفففن علفففم رجفففرل الفففد ن لالوعفففر ؟  

لر     كلما   ااالصا أن ال ثليث ر     يف ال  رب املقد  لر  بش  به امل يح
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أل "ال ثليث" أصفاًل يف ال  فرب املقفد  لال يف معفرجم ألفرظفه، لمفن مث ال  "الثرلوأ"

 .لال أسرسرً الب ا لف  ن ال ثليث جند يف الشصو   ليالً 

لِم ... )مرزلشر جنفد:  19:  28لل ن ىف إجنيل مىت  :يمسيح لُدوُهمه ِِبسه َوَعمِ 

مفففا لمع مفففدن يف خ فففر لكففف ه العبفففررن مفففر زالفففت قرئ (.اآلب َواالبهلللِن َواللللَروِ  الهُقلللُد ِ 

 .األنجيل

كففال. إن ذكفف ت أن ثالثففا أ ففخر  كففم جرل ففون أل أيكلففون سففو ً،   مسلللم:

 أهنم الثالثا  ش لون  خصرً لاحداً؟ كال. كل ك ا  عين

إن عقيدن ال ثليث ر أيت هبر امل يح لإ ر اب دعهر أثشرسيو  بط   ا 
حيل امل يح بثالثا أي بعد ر . م 325لاع مدكر جممع خيقيا عرم ، اإلس شدر ا

ق لن، لال  ك أن األف رر الوثشيا ال رئدن لدى ال لمرن قد ألقت بظلهر على 
 ضري   العقيدن فألحت مبر حتمله من أف رر ك ثليث األلوكيا، لكرن من خ رجهر أ ضرً 

   مرب كو  وم ميال  ابن رهبم  25 وم ال احا  ال بت( إيل األحد ألن "األحد" 
   مرب( كو  وم االح فرل مبيال  امل يح،  25ك ا ال رر ر  كمر أصبح   ،"ميث ا"

 5 -2:10 لاب دعت عر ن  ز      ن عيد امليال ، رغم مر جرء يف خبوءن أرميرء
اَل تَلتَلَعلَُّموا َنرِيَق األَُمِم، َوِمنه »هَكَ ا قَاَل الرََّب: 2) :من حت    من ك ه البدعا

َِ األَُمِم  3 ا، أَلنَّ األَُمَم تَلرهتَِعُب ِمفهَ .آََيِت السََّماَواِت اَل تَلرهتَِعُبو  أَلنَّ فَلَراِِ
َعُة َيَديه ََنَّارت ِِبلهَقُدومِ  َا َشَجَرٌة يَلقهَُِعوَ َا ِمَن الهَوعهِر. َصفله ِِبلهُِضَِّة  4 .َِبِنَلٌة. أَل َّ

ُدو ََ  ِِ َوالهَمَِاِرِ  ُيَشدِ  ِهَي َكاللَِّعنِي  5. ا َفاَل تَلَتَحرَّكُ َوال ََّهِب يُلَزي ُِفوَ َا، َوِِبلهَمَساِم
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َا اَل َتُضَر، َوالَ  َاُفوَها أَل َّ َُ َا اَل مَتهِشيق اَل  َُهَمُل َ هال  أَل َّ ثََأةت َفاَل تَلَتَكلَُّمق  يف َمقه
ِه ا َفَع َخ    .(.» ِفيَها َأنه َتصه

سل هللا أر  ،من  عرليم عمر جرء به امل يح بعيداً  لك  ا لمل ر اب عدت امل يحيا  وطرً 
ليعيد األم  إىل خصربه ل صحح مر أحدث ه األمم بعد    عرىل رسوله اارا حممد

كمر ن ى بولأل يف   ،من حتليل للحم ااشز   لإلضرء للخ رن ، رحيل امل يح
َُُعُكُم ) 2: 5غالطير  ُتمه اَل يَلفله تَلتَلفله الهَمِسيُ  َها َأَ  بُوُلُا َأُقوُل َلُكمه: ِإنَُّ  ِإِن اخه

ئ ا  كبدا ا لل رر ر  اليوليوسي  القيص ي( اع مر  ال قومي ال لمريا لك لك  .(!َشيله
 .امل يحي

يف سورن املرئدن: ر احن فت إليه الف   امل يحيا من  ثليث الق آن ال  مي د ح رلقد 
ََه  َلَقده َكََُر الَِّ يَن قَاُلوا ِإنَّ اقََّ َ ِلُث َثالثَةت َوَما ِمنه   73 ِإَل ت ِإال  ِإَلٌ  َواِحٌد َوِإنه 

ُهمه َعَ اٌب أَلِيمٌ  تَلُهوا َعمَّا يَلُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّ يَن َكَُُروا ِمفله      يَلفله

 ؟فهل   ى اآلن أي  ليل أل ق  شا على ال ثليث ال ي ر  شطق به امل يح 

 11:  14. إجنيففففففل  وحشففففففر الفففففف ب ل  ففففففوع  ففففففيء لاحففففففدلل ففففففن  :يمسلللللليح

ُقوين َأين ِ يف اآلِب َواآلَب يفَّ،...() صَ   .دِ 

 .21:  17إق أ إجنيل  وحشر  مسلم:

َِ أَيَلَهلا اآلُب يفَّ َوَأَ  ِفيلَ ،  :يمسيح ا، َكَما أَنََّ  أَنه َِميُع َواِحد  )لَِيُكوَن اْله

ُ أَنََّ  َأرهَسله  ََ ِمَن الهَعا ا ِفيَفا، لِيُلؤه َِ لَِيُكونُوا ُهمه أَيهض ا َواِحد   .(.َت
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فلفففففم ال   فففففون أ ضفففففرً لاحفففففد.   فففففيء عفففففىن أن هللا لعي فففففى كففففف ا ال  مسللللللم:

َِميفففُع َلاِحفففًدااحلوار فففون مفففع امل فففيح لالففف ب    ، لابل فففريل إذا21:  17كمفففر يف  وحشفففر   اجلء

كفففرن كشفففرا مفففن  قفففول أن امل فففيح كفففو الففف ب ألخفففه كفففو لالففف ب لاحفففد، فلفففم ال   فففون 

َِميففُع ألن  احلوار ففون أ ضففرً كففم الفف ب مثلمففر كففرن   ففوع  يف  وحشفففر   ألهنففم ؟َلاِحفففًدااجلء

؟ لأكثفففف  مففففن ذلففففك إذا كرخففففت  عففففون ( كففففم أ ضففففرً لامل ففففيح لالفففف ب لاحففففداً 11:  14

كو الثرلوأ، فبشفأل  اً ال ثليث  شص على أن ال ب ل  وع لال لح القد   يء لاحد

: قوامفه "  فا لاحفداً  املشطق  صفبح احلوار فون مفع الف ب ل  فوع لالف لح القفد   في رً 

  .عش  يف لاحد"

...اَلَّللِ ي  ) 9:  14ح ففب إجنيففل  وحشففر  الفف بل ففن عي ففى كففو  :يمسلليح

 (.... رَآين فَلَقده رََأى اآلبَ 

:  14أخظ  إىل سير  ال الم اآلن لمر كو قبل لمر كو بعد.  قول  وحشر  مسلم:
َُا َ »قَاَل َلُ  ِفيلَُبُا:  (: 8   .».) ََي َسيِ ُد، َأِرَ  اآلَب وََك

يف حد ثه مع ِفيلُبُّأُل أىن  له أن  ُ َِي هللا  امل يح هنر ا ال ير     رءل ليف 
عظما للوقر ه من ل أمل يف للحوار   ف لك م  حيل، إ ر  ُفعءَ ف هللا سبحرخه اب

لأ ضرً  ال سل لاألخبيرء من للوقرت هللا  مشأل لقم  لجم ات لسرئ  خلقه الالهنرئي،
، أمر هللا ذا ه فال  صلى هللا عليهم لسلم( حممدل  عي ىلموسى ل  مثل: إب اكيم

  ُفَ ى.
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   ((....،.َاهلُل ُرو ٌ ) 24: 4يف  وحشر  ال ي خلقه هللا قرل لعي ى 
َمُعوا )  37: 5يف  وحشر  قرل أ ضرً ل  ََه َتسه َهُد َل.  َِ َيشه ُسُ  الَِّ ي َأرهَسَل ُه َواآلُب نَل

ئَلتَ  تَُ  َقَط، َواَل أَبهَصرهُُته َهيله هل يف قدرن اإلخ رن أن   ى ال لح رأي الع ، ف ،(ُ ،َصوه
قل، لك ا مر  ؤكده  هللالمر رألا  ألخه للو  من للوقرت هللا، عي ى لقد رألا 

  16: 6 يمواثل  بولأل يف رسرل ه األلىل إىل 

ََج ِمفهُ ، الَِّ ي َدُه َلُ  َعَدُم الهَموهِت، َساِكف ا يف نُورت اَل يُده ََه يَلَرُه َأَحٌد ِمَن  )الَِّ ي َوحه
رَُة األََبِديَُّة. آِمنيَ  ِدُر َأنه يَلَراُه، الَِّ ي َلُ  الهَكَراَمُة َوالهُقده ل ا    حيل  ،.)الفَّاِ  َواَل يَلقه

 103األخعرم :يف سورن  األم  ال  مي لحي م الق آن مر  ً  ج داً  هللالبش  أن   ى 
رِ  رُِكُ  األَبهَصاُر َوُهَو يُده ُِ ال ُتده َِب ِِيُف اْله سورن ليف   ُك األَبهَصاَر َوُهَو اللَّ

ٌء...  11الشورى:   ....لَيهَا َكِمثهِلِ  َشيه

أن أعيفد الشظف  ب فهولا أخه مفن الصفعب  عين أكن ص حيرً معك، ف :يمسيح

 مر  علم ه لخشأت عليه مش  الصض .في

ليفث: مفر كفو رمبر   رعدا األس لا ال رليا ىف الوصول لفهم أفضل لل ثمسلم: 

  لح القد ؟ال

بففن ، لاالالفف بب كففو الفف ب. لقففد  علمشففر أن اآل لح القففد  كففو الفف :يمسلليح

لال  صففح أن خقففول أهنففم ثالثففا أرابب بففل كففم . الفف ب لح القففد  كففو الففل  الفف ب،كففو 

 .ثالثا يف لاحد

 18:  1إق أ مىت  مسلم:
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ِه هَكلَ ا:  :مسيحي ََ الهَمِسليِ  َفَكانَل ِه َملرهمَيُ أَُملُ  )َأمَّلا ِواَلَدُة َيُسلو لا َكانَل َلمَّ

َلى ِمَن  ُِوبَة  لُِيوُسَف، قَلبهَل َأنه ََيهَتِمَعا، ُوِجَدته ُحبله  ..)الَروِ  الهُقُد ِ ََمه

 27-26:  1قررن اآلن ك ا مع لوقر  مسلم:

للاِدِ  ُأرهِسللَل  26   :يمسلليح ِر السَّ َاِِيلللُ َويف الشَّللهه الهَمللاَلُك ِمللَن للِا ِإََل  ِج ه

َِليِل اْسهَُها َ ِصَرُة،َمِدي ُلُ   27 َفةت ِمَن اْله ِِ َداُوَد اْسه ُِوبَةت ِلَرُجلل ِملنه بَليهل رَاَء ََمه ِإََل َع ه

رَاِء َمرهميَُ  ُم الهَع ه  (..يُوُسُف. َواسه

حفف  َ ءِلهففر املع ففز  لن أب   إذن فففإن الفف ي أُرسففل إىل مفف مي العفف راء مسلللم:

َائِيففل،رلا ففا لوقففر كففو ليف  ،يف رلا ففا مففىت كففو الفف لح القففد  كففرن مففن كففو ف املففالا ِجربء

 ؟ال لح القد  إذن

َائِيلال لح املقد  إذن كو املالا  :يمسيح  .ِجربء

 أ ن الثرلوأ إذن؟ مسلم:

َائِيفلاملفالا  وكف القفد  لح الففالف ب، ل كفو  الف بن ذإ :يمسليح لامل ففيح ، ِجربء

 .كو ...

ابفففن مففف مي  َبَشففف  مفففن عشفففد هللا، لكفففو عي فففى رسفففول عفففىن أسفففرعدا.  مسللللم:

 .من غري أبللو  
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ف يففو إذن أك ففدي إىل احلففق الفف ي ال غمففو  فيففه لال لففبأل لال  :يمسلليحى

   شرقض؟

ال ي أخزله هللا، مصححًر ملر ط أ على العقرئد ال  مي اإلجربا يف الق آن  مسلم:
ال ربقا لعلى ك بهر من  ضيري ل بد ل، للعو ن إىل احلقرئق الب يطا ال رطعا: هللا 

    ك له، لعي ى ابن م مي خي هللا، ال ي جرء بعد ركل طو ل من الواحد ال
. فهل بقيت لد ك   رؤالت حتول خبرا األخبيرء بعده حممد  األخبيرء، مبش اً 

بيشك لب  اإلق ار ابل وحيد لاالعرتاف ب رئ  األخبيرء اب داء من آ م لخوح إىل موسى 
 لعي ى مث حممد عليهم الصالن لال الم(؟

إىل كفف ه احلقففرئق مترمففرً، لل ففين ال إي اآلن يف قفف ارن خف ففي أطمفف ن  :يمسلليح

 .إخين قطعا مشهم ال  شفصم ،أس طيع أن أخرلو مر كرن عليه آابئي لأجدا ي

لكففل إخ ففرن م فف ول مبر فف ن عففن  ،أخففت حفف  لكلشففر أحفف ار فيمففر خع قففد مسلللم:

للشففر يف إبفف اكيم  رً،أل زلجفف كففرن أل ابشففرً  يرمففا: أابً  ففوم الق للففن  شفففع أحففد أحففداً  ،فعلففه

 ح  فرر    ن أبيه لقومه عشدمر كداه هللا ل سرلا احلق اليت جرء  ،أسون ح شا

هبر كل األخبيرء بال اس ثشرء. للعل هللا قد كداا هب ا احلوار إيل مر ر   ح ألكلفك مفن 

 قفول القف آن ال ف مي :  أر   فمع اآل ت ،كف ا قفدرا، لال  فزر لازرن لزر أخف ى ،قبفل

َللا َيِضللَل  15ورن اإلسفف اء: ىف سفف ِسللِ  َوَمللنه َللللَّ فَِإ َّ ُه تَللِدي لِفَل َللا يَلهه تَللَدى فَِإ َّ َمللِن اهه
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َعَث َرُسوالَ  ِبنَي َح َّ نَلبله َرى َوَما ُكفَّا ُمَع ِ  َها َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوزهَر ُأخه . إذن احلقيقفا َعَليله

 قد لصلت إليك اآلن لاألم  مرتلا لك.

 ؟ن أن   ون امل ء م لمرً لم يحيرً يف خفأل الوقتأال ن  :يمسيح

ينِ  256ىف سورن البق ن:  مسلم: لَراَه يف اللدِ     ف طيع أن  ع شفق مفر .اَل ِإكه

ففإن امل فلم  ،م فلمرً  عفدال  ُ العقيفد   ، لل شك إذا ذعت ب   شرء ل فعل مر  شرء

كمففر   ،بعففد ؤمشففرً ر   ففن م  ل إال ،كففو الفف ي  ع قففد ل ل ففزم ب ففل مففر جففرء بففه اإلسففالم

لللُروَن ِِبقَِّ   152 – 150 جففرء يف قولففه  عففرىل يف سففورن الش فففرء ُُ ِإنَّ الَّللِ يَن َيكه

ِت  للُر بِللبَلعه ُُ ِت َوَنكه ِمُن بِللبَلعه َ اقَِّ َوُرُسللِلِ  َويَلُقولُللوَن نُلللؤه َُر ِقُللوا بَللنيه َوُرُسللِلِ  َويُرِيللُدوَن َأنه يُل

َ ذَ  َ  150) ِلَ  َسِبيال  َويُرِيُدوَن َأنه يَلتَِّخُ وا َبنيه ( ُأولَِئَ  ُهلُم الهَكلاِفُروَن َحق لا َوَأعهتَلده

َ َأَحلللدت 151ِللهَكلللاِفرِيَن َعلللَ اِب  ُمِهيف لللا) َُر ِقُلللوا بَلللنيه ََه يُل ( َوالَّلللِ يَن َءاَمفُلللوا ِِبقَِّ َوُرُسلللِلِ  َو

ُُور   ُ َب تِيِهمه ُأُجوَرُهمه وََكاَن اقَّ َف يُلؤه ُهمه ُأولَِئَ  َسوه اِمفله  .  ا رَِحيم 

 إن  رء هللا. ثق أخك يف الشهر ا س  لم معي ب ل مر ع ض ه عليكأن لال 

كب أخين اق شعت ب ل مفر  قفول. أال أسف طيع أن أحف فظ ابق شفرعي  :مسيحي

 .لال أ قيد بشيء  لزمين حىت أظل ح اً  ،يف ق ارن خف ي  لن إعالن
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أمرم  د أصبحت م  والً فق لأصبحت را داً  خك مىت بَفَلضءتَ َ  َك  ء أ مسلم:
لر  زل ن ابحلوا   فلم ملقشر هللا عبثرً  ،هللا: إمر أن  ع شق ل شهد ابحلق أل غريه

األر   لإ ر خلقشر لشعبده لخعم  ،لابلعقل ال ي  يز به ب  احلق لالبرطل بال طرئل
 ،لأرسل ال سل م كِ   ن لشر هب ه احلقرئق ،ابحلق لخ شرفأل يف فعل ااري ل فع الش 

  لمبش  ن لمش ر ن حب رب هللا العر ل  وم القيرما.

  :ك ه اآل ت معي لاق أ

 َُكَُّروَن يف َخلهِق السََّمَواِت الَِّ يَن َي هُكُروَن اقََّ ِقَيام ا َوقُلُعود ا َوَعَلى ُجُفوِِبِمه َويَلتَل
َِ َهَ ا َِبِنال  ُسبهَحاَنَ  َفِقَفا عَ  َِ رَبلََّفا َما َخَلقه َره آل   َ اَب الفَّارِ َواأله

 191:عم ان
 
 ِ َفنيه ََه ََنهَعله لَُ  َعيله ِ  (8 َأ َديهنِ  (9  َوِلَسا   َوَشََُتنيه  10-8 :البلد َوَهَديلهَفاُه الفَّجه
  
 ِنَّ َواإِلنهَا ِإال  لِيَلعهُبُدون ُِ اْلِه  56:ال ار ت َوَما َخَلقه
 
 ََزِيَفة  ْل َِ َسُن َعَمالِإ َّ َجَعلهَفا َما َعَلى اأَلره ُلَوُهمه أَيَلُهمه َأحه  7 :ال هو  ا لِفَلبله
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 املسي  عقيدة َتلي  

 ؟كو ال ب مر زلت  ع قد أن عي ى كل  مسلم: 

 " 1:  1، لكمر جرء ىف  وحشر ال  رب املقد خعم، جرء ذلك ىف  :يمسيح 

ِء َكاَن الهَكِلَمُة، َوالهَكِلَمُة َكاَن ِعفهَد للِا، وَ   ".(.َكاَن الهَكِلَمُة للاَ )يف الهَبده

الشصفو  لاملخطوطفرت  يلقد ا فقشر سو ً علفى أخفه ال جيفب أن حت فو  مسلم: 

املقدسففففا علففففى  شرقضففففرت. لإذا مففففر كففففرن كشففففرا خصففففرن م شرقضففففرن، فففففإن أحففففد كفففف ه 

أن   ففون املخطوطففرت فقففل كففو الصففحيح، أل كالةففر خطففأ، لل ففن ال ن ففن مطلقففرً 

 كال الشص  صحيحرً.

 ف فم رابً  ،كفو الف ب  امل فيح( أن 1/1كشت  فهم مفن   وحشفر   لاآلن إذا

أر  ؤكفففففففد ال  فففففففرب املقفففففففد  يف أكثففففففف  مفففففففن موضفففففففع علفففففففي ال وحيفففففففد  ،هلففففففف ا ال فففففففون

 : ك ه الشصو معي لأتمل  ،ال ب" امل يحال ي   شرقض مع مفهوم "  املطلق

َم َوَردِ ده يف قَللهبِلللللَ  َأنَّ اللللللرَّ   39:  4ال ثشيفففففا   بَّ ُهلللللَو اإِلللللللُ  يف فَلللللاعهَلِم الهيَللللللوه

َُُل. لَيهَا ِسَواهُ  َِ ِمنه َأسه ُ ، َوَعَلى اأَلره  .(.السََّماِء ِمنه فَلوه

َراِِيُل: الرََّب ِإْلَُفا َربٌّ َواِحدٌ   4: 6لاخظ  ال ثشيا    .(.ِاْسهَعه ََي ِإسه
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َهُمل... 10) 11 – 10:  43لاخظ  إ عيرء   ُه ِمُفوا ِب َوتَل وا ِلَكيه تَلعهرُِفوا َوتُلؤه

ََه ُيَصللوَّره ِإلللٌ  َوبَلعهللِدي اَل َيُكللونُ  ِهِي 11.َأين ِ َأَ  ُهللَو. قَلبهِلللي  َأَ  َأَ  الللرََّب، َولَلليهَا بَلل

 ٌَ  .(.َُمَلِ 

ِهِي  6:  44لاخظ  إ عيرء    .(.َأَ  اأَلوَُّل َوَأَ  اآلِخُر، َواَل ِإلَ  َب

َخلاِلُق السَّلَماَواِت ُهلَو »َب: ألَنَُّ  هَكَ ا قَلاَل اللرَّ    18 : 45لاخظ  إ فعيرء  

للَكِن َصللوََّرَها. َأَ   . ِللسَّ َهللا َِبِنللال  هُلقه َْ ََه  َِ َوَصللانُِعَها. ُهللَو قَلرََّرَهللا.  للاُ. ُمَصللوِ ُر اأَلره

 .(.الرََّب َولَيهَا آَخرُ 

أن هللا  يلحففففده ن ششففففر أن خ وصففففل إىل خ ي ففففا لاحففففدن لكفففف 45لمففففن إ ففففعيرء  

  ررا ىف االق. عي ى امل يح . لال حىت هأل أحد سوالحده كو اارلق للي

:  7، لصففموئيل الثففرىن 10:  8، لاافف لج 35:  4أخظف  إىل املز ففد ىف ال ثشيففا  

:  86، لاملفففففففزامري 20:  17، لأخبفففففففرر األ م األلل  23:  8، لامللفففففففوا األلل  22

 .9:  14   ك، لز  4:  13، لكو ع  5:  113، 6:  89، 8-10

 العهد اجلد د؟من  للي ت العهد القدميك ه األمثلا من ن ل  :يمسيح 

إجنيففل مفف قأل  يف ح ففشرً، اقفف أ معففي مففر جففرء علففى ل ففرن امل ففيح  مسلللم: 

12  :19 : :َُ لَراِِيُل. اللرَّبَ »)فََأَجابَُ  َيُسلو َلعه ََي ِإسه  ِإنَّ َأوََّل ُكللِ  الهَوَصلاََي ِهلَي: اْسه
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نَلعهلَلللُم َأنه لَللليهَا   4:  8 كورخثفففو ا األلىل إىل أكفففل  ال سفففرل ليف .(.ِإْلُفَلللا َربٌّ َواِحلللدٌ 

ا ، َوَأنه لَللليهَا ِإللللٌ  آَخلللُر ِإالَّ َواِحلللد  . لكففف لك ىف ال سفففرلا األلىل إىل (.َوثَلللٌن يف الهَعلللاََِ

َ للِا َوالفَّلاِ : اإِلنهَسلاُن    5:  2 يمفواثل   ألَنَُّ  يُوَجُد ِإلٌ  َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد بَلنيه

َُ الهَمِسلللليُ ،َيُسلللل كففففو  1:  1. فففففرآلن ن شففففك أن  قففففول أخففففه إمففففر أن إجنيففففل  وحشففففر (و

 الصحيح لكل الشصو  األخ ى خطأ، أل الع أل.

ِء َكاَن الهَكِلَمُة، َوالهَكِلَمُة  : 1:  1إجنيل  وحشفر   يف مقدما :يمسيح  )يف الهَبده

 .(.َكاَن ِعفهَد للِا، وََكاَن الهَكِلَمُة للاَ 

الهَكِلَمُة  ر اإل  رل امل علق بلفظ "ليوضح لشال  مي  أ إىل الق آنفلشل  مسلم: 
 لعي ى يف ذك ه  "َكِلَمةت ِمفه " لأ ضًر "َكِلَمةت ِمَن اقَِّ   "فرلق آن    خدم  "، للاَ 
 ففي سورن آل عم ان خق أ: ،لل ن مبفهوم لاضح صحيح 

 ٌِِم ُيَصلِ ي يف ََ فَلَفاَدتهُ  الهَمالَِِكُة َوُهَو قَا ُرَك بَِيحه َراِب َأنَّ اقََّ يُلَبشِ   الهِمحه
ا َوَحُصور ا َونَِبي ا ِمَن الصَّاحِلِنيَ  ق ا ِبَكِلَمةت ِمَن اقَِّ َوَسيِ د    39 :آل عم ان  ُمَصدِ 

 خق أ:  ليف خفأل ال ورن أ ضرً 

  ُِرِك ِبَكل ِِ الهَماَلَِِكُة ََيَمرهمَيُ ِإنَّ اقََّ يُلَبشِ  ُُ  الهَمِسيُ  ِعيَسى ابهُن ِإذه قَاَل َمةت ِمفهُ  اْسه
ِخَرِة َوِمَن الهُمَقرَِّبنيَ   45 :آل عم ان  َمرهمَيَ َوِجيه ا يف الَدنلهَيا َواآله

 ،( للي ت "ذات" هللامن هللا اتبعا ال  مي فأخت   ى أن "ال لما" يف الق آن 
  هللا  عرىل أمفقد  لل   مي لال ش  و،" هللامن كلما أ ضًر كو " لعي ى 
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فشزلت الش فخا إبذن هللا فوجلت ر هر فصررت رلحرً م مي جرب ل األم  أن  شفر يف 
بال  أب .  } ُكن { لما من هللا ب  "رً "للوق خلقهر هللا  عرىل. ف رن عي ى 

َورُوٌ  ِإََل  َمرهمَيَ  َرُسوُل اقَِّ وََكِلَمُتُ  أَلهَقاَها: هوللوقرً ف كرن عي ى  { ُكن  } فب لما
من  للو هللا" ل  من"كلما  لل شه  "هللا ال لما"كو ليأل  فعي ى  ،مِ فه ُ 

  .ُكن فَفَيُ ون  :إذا أرا  أم اً قرل لهال ي جل  للوقرت هللا عز

الكلمة  لِ  فق مع كل الشصو  األخ ى  شبضي أن  ُق أ:   1:1ل ا فإن عبررن  وحشر 
اللضا األراميا إىل اللضا رتذا من خ ي ا لل "من"لرمبر ح فت  ،كانِ "من للا"

  ففي اللضا اليونخيا: ،لهللا أعلم ،أل  لن قصد اليونخيا إمر عمداً 
أي أن  ، عين ال ب Theosبيشمر كلما   عين : من ال ب    Theouكلما

أخظ  قرمو  اللضا  .مترمرً املعىن  ضري اخ الف ح ف لاحد يف الشقل أل الرتذا 
ل س رذ عبد  ال  رب املقد حممد ىف  ك رب  ليونخيا، ألاليونخيا. لاألنجيل ا

، لقد اع شق اإلسالم مش  أرلميا يف إ  انمد شا  لكو مط ان سربق يفحد  الل  األ
. إخ الف ب يل 3من ك ا ال  رب 16 فحاصأخظ  أكث  من مرئا عرم مضت، 

 ح ف لاحد، لل ن له عواقب لخ رئ  كبرين. لكو يف

 ى عي ى ب لما من هللا ىف كال الشص ؟ملرذا أطلق عل :يمسيح 

ر  شف    عليهر ال الم م ميال يدن أحشرء  يف  ألن ختليق عي ى مسلم: 

فقففد أمفف  هللا  عففرىل جرب ففل األمفف  أن  ففشفر يف مفف مي عليهففر ال ففالم ، يعففن سففرئل مشففو 

فشزلت الش فخا إبذن هللا فوجلت ر هر فصررت رلحرً خلقهفر هللا  عفرىل. ف فرن عي فى 

 بففال  أب  "ُكفن  "لكفي كلمففا لل  فف مي لال شف  و لذلفك   لمفا مففن هللاب لوقفرً ل، 
                                                 

  Ahad Dawud-Prof. Abdu 'Lوهي من تأليف   Muhammad in the Bibleالنسخة اإلنجليزية من كتاب  3
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َرُسللوُل اقَِّ وََكِلَمتُللُ  أَلهَقاَهللا ِإََل  َمللرهمَيَ َوُروٌ  فهففو :  كففرن عي ففى للوقففرً   "ُكففن"ب لمففا ف

مففففن ابب أ ضففففرً هللا" مففففن بلفففففظ "رلح  ا ختصففففيص عي ففففى ابففففن مفففف مي ل ،  مِ فهلللل ُ 

 .رجلميع عبيد هللا، لإ ر ال خصيص لبيرن مشزلا املخصص ال ش  و لال   مي، ف

لال كو ابن هللا، فرهلل جل لعفال إذا أرا  أمف اً قفرل لفه: ُكفن  هللاليأل كو  فعي ى 

ِه َربِ  َأَجَّ َيُكللوُن َل َولَللٌد  47فَفَيُ ففون. لكمففر جففرء ذكفف ه ىف سففورن آل عمفف ان:  قَالَلل

َِ َبَشٌر قَاَل َكَ لِ  ََه َ هَسسه َلا يَلُقلوُل لَلُ   َو هُلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأمهلر ا فَِإ َّ َْ  ُ ُكلنه ِ  اقَّ

  .فَلَيُكونُ 

ذام   19 -17:  مف ميليف سفورن  َِ ََ ِ َمذاملن امْنََ   َِ َنذ   َبا ذاأمَفَسل  َن م ذح  ِهنمن مون ذ   ِن م  ْ ََ َفاتََّخذ

مْنهّنيمَأعنوذنم ناَرَّم ّياأم*مَقاَلمْنهََّمامَفَتَمثََّلمَََمامَ َشراأمَنونّياأم*مَقاََت  َتمَتقن  ِ مكن َكمْنن   ِ ِن م َم ن  َ

مان ِذاأمَّ نّيذاأم مَهَبذَلمََذكن ذولنمَل ّنذكن أضفرف هللا إليفه يف قولفه  ُرلَحشَفر( للقفد  .  َأَهامَلنن

كرخوا قفدنرً ل  ،لل   مي لال ش  وأ ضرً كشر ( من هللا رلح فرإلضرفا  جرب ل مبعىن 

م  فون  فلمر كرن عي ى   ،ررن قرلوا: إخه رلحأرا لا لصو  يء بضر ا الطه إذا

لفففظ ب  ابففن مفف مي ختصففيص عي ففى"، ففف م الشطفففا"مففن  للففيأل الفف لح" خفففر"مففن 

، لإ ففر هللالللوقففرت  رجلميع عبيففدفففكففو مففن ابب ال شفف  و لال  فف مي، ل  "هللامففن رلح "

َوََ ِياا َِ باا َ َب.  ال خصففيص لبيففرن مشزلففا املخصففص َْ َ َِااأتب َيَااأَهََلااَلََِتاب َْ يااكبايَ َََل

ِياا َي َْ ِب ََلَ  ُيَِإَب ََلااَهيََ ََلمياا  ََااسي َلب َيااَِِ اا اي يب َْ ااأََِت َْ َمَ باِ ِِ ََِتَ اا ِْ وَقي تياا ََِلَِااَِِإَب ب
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ِ َ اه  ََ ا َِ َمَِاَِهي َوَقي تي َِثَََلثَةٌ َْ ََََۖل ِب ب مي كي ََِبأَّلِلبَََللي ََۖ َآلب َك ي َلٌحَل ب ََلَهيََ َََللي ِٰ  هََتقَأَلأَ بتَ

َََلَلاأَ با َتِاَي أََلِمب َْ َلاأَ با َِتِيا ََلتَاٌدَ َتِا َي هَنَيَاي َنَتَ َي ٌدََۖميَبَ أاَ َي  ٌَََلِحب
أَِإَي بتَٰ َْ َمَ باِ  َ

اا َل َ ََل ب ََبااأَّلِلَب ِٰ ََََۗلَ فَاا رلح كففو  عي ففى (. ف سففول هللا 171 الش ففرء : ََِْلََلضب

 .من األرلاح اليت خلقهر هللا

 ."ع كو ال ب ألخه "ام   ابل لح القد أن   و  خع قد أ ضرً  حنن :يمسيح 

-إذا كرن األم  ك لك فمرذا  قول يف أن  غريه ام  لا  :مسلم 

  ألَنَّ ُ ) 24:  11أخظ  أعمرل ال سل ابل لح القد :  - لل  رب املقد    طبقرً   

ِإََل الرَّبِ  مَجهٌع  َكاَن رَُجال  َصاحِل ا َوَُهَتِلئ ا ِمَن الَروِ  الهُقُدِ  َواإِل َاِن. فَانهَضمَّ 

 ٌِ ُِ َوََنهُن ُشُهوٌد َلُ  ِِبِ ِه األُُموِر، َوالَروُ   ) 32:  5لاخظ  أعمرل ال سل  .(.َب

ِِيُعونَ ُ  . لاخظ  املز د ىف أعمرل ال سل (». الهُقُدُ  أَيهض ا، الَِّ ي َأعهَِاُه للُا ِللَِّ يَن ُي

، 13:  2، لكورخثو  األلل  14:  1، ل يمراثل  21:  1الثرىن ، بط   5:  6

 .41:  1للوقر 

  ابل لح القد  عشدمر كرن ىف أحشرء أمه. ام الء   وعلل ن  :يمسيح 

:  1إجنيففل لوقففر لخفففأل الشففيء حففدأ ليوحشففر املعمففدان كمففر جففرء يف  مسلللم: 

، أَلنَّ ِنلهبَلتَلللَ  قَلللده ْسُِ »فَلَقلللاَل لَلللُ  الهَملللاَلُك:  13  13-15 َلللفه ََي زََكلللِرَيَّ َُ ، اَل  ِه َعللل
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يِ  يُوَحفَّللا َرأَتُللَ  أَلِيَصللاَِبُت َسللَتِلُد لَللَ  ابلهف للا َوُتَسللمِ  ِهللِن أُمِ للِ  َ هَتِلللُ  ِمللَن .َوامه .. َوِمللنه َب

 .(.الَروِ  الهُقُد ِ 

أر  طعم   ا آالف  فعا  أم شه أن  صشع مع زات   وعلل ن  :يمسيح 

 لاحدن من   ا أرغفا لع    فح ب؟

صفففشع  كففف لك.  لقدر فففه كرخفففت إبذن هللا  امل فففيح كفففل مع فففزات   مسللللم: 

  .لقدر ه أ ضرً إبذن هللا درثلامع زات عليهمر ال الم أليشع لإ لير 

أطعم مرئفا  فخص بعشف  ن رغيفو  فعري مفع بعفض كيفزان الف رن  أليشع 

 43 » َأعهلِط الشَّلعهَب لِيَلأهُكُلوا»... فَلَقاَل:  42  44-42:  4 أخظ  امللوا الثفري

َعللُل هللَ ا َأَمللاَم ِمئَللِة رَُجللل؟»اِدُمللُ : فَلَقللاَل خَ  َأعهللِط الشَّللعهَب »فَلَقللاَل: « َمللاَذا؟ َهللله َأجه

ُهمه  ُضلُل َعلفله ُه َفَجَعلَل َأَملاَمُهمه  44 ». فَلَيأهُكُلوا، ألَنَُّ  هَكلَ ا قَلاَل اللرََّب: يَهُكلُلوَن َويَل

ِل الللرَّب ِ  ُهمه َحَسللَب قَلللوه ا يف قليففل مففن الز ففت لففدى كمففر ابر .  (.فَللَأَكُلوا، َوَفَضللَل َعللفله

ِه  7:  4 امللففوا الثففريمعففي إقفف أ  أرملففا حففىت قضففت بثمشففه   وهنففر لأغشركففر هللا، )فَأَتَلل

َ َته رَُجَل للِا فَلَقاَل:  ِِ َوبَلفُلوِك »َوَأخه يف َديلهَفِ ، َوِعيِشي أَنه َِ َوَأوه اذهَهِب بِيِعي الزَّيه

 . ».)ِهَا بَِقيَ 
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:  17اخظفف  امللففوا األلل  ، إىل إ ليففر أ ضففرً لمثففل ذلففك مففر جففرء مش ففواب 

ِل الللرَّبِ  الَّللِ ي ) 16 ، َحَسللَب قَلللوه َه ُق ََه يَلللفله  ِِ للرُكه، وَُكللوُز الزَّيهلل ُه ََه يَل ِقيِق  ُكللوَّاُر الللدَّ

ِِ الهِغللرهَِبُن ََتهِت    6:  17كفف لك ىف امللففوا األلل ل  (.َتَكلَّللَم بِللِ  َعللنه يَللِد ِإيِليَّللا وََكانَلل

رِ  ِإلَيهِ  ِبُبهزت  َرُب ِمَن الفلَّهه   .)َوحلَهمت َصَباح ا، َوِبُبهزت َوحلَهمت َمَساء ، وََكاَن َيشه

 .!  ربئ األب     وع كرنلل ن  :يمسيح

 كففرن بففه بفف   أن  ض  ففل ىف  يقففرل لشعمففرن لالفف  لكفف لك إ ليففر  مسلللم: 

، )نَللللَزَل َوَبَِلللَا يف اأُلرهُدنِ  َسلللبه  14:  5 هنففف  األر ن. أخظففف  امللفففوا الثفففري َع َملللرَّاتت

ِت َوَنُهرَ  ِم َصِب ت َصِغ ِل رَُجِل للِا، فَلَرَجَع حلَهُمُ  َكَلحه  (.َحَسَب قَلوه

 !  بص لل ن   وع جعل األعمى  ُ  :يمسيح 

) َوَصللَّى  17:  6. أخظ  امللوا الثفرىن  ليشعألك لك قد صشع  مسلم: 

فَليهللللِ  فَليُلبه »أَلِيَشللللُع َوقَللللاَل:  للللَت ه َعيله ََِ الهغُللللاَلِم «. ِصللللرَ ََي َرَب، افله للللَتَ  الللللرََّب َعيهلللل َُ فَل

ََي »فَلَلمَّا َدَخلُلوا السَّلاِمَرَة قَلاَل أَلِيَشلُع:  ) 20:  6 لىف امللوا الثري (...".فَأَبهَصَر،

للَت ه َأعهلللنُيَ هللُؤاَلِء فَليُلبهِصلللُروا للَتَ  اللللرََّب َأعهيُلللفَلُهمه فَأَبهَصلللُروا َوِإَذا ُهلللمه يف «. َرَب افله َُ فَل

للاِمَرةِ  َوَسللطِ  . أخظفف  امللففوا الثففرىن لءَعَمففىاب ِ ماألَُمفف َضففَ بَ فلقففد ليشففع أ كفف لك  ل. (.السَّ
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لا نَلَزلُللوا ِإلَيهللِ  َصللَّى أَلِيَشللُع ِإََل الللرَّبِ  َوقَلاَل:  ) 18:  6 للِربه هللُؤاَلِء األَُمللَم »َوَلمَّ اله

ِل أَلِيَشعَ «. ِِبلهَعَمى  (..َفَضَرَِبُمه ِِبلهَعَمى َكَقوه

 !   وع فقد كرن حييي املو ى أمر :يمسيح 

 22:  17 ملففوا ألل  : جفف ى الشففيء خف ففه علففى  ففد إ ليففر مسلللم: 

ِفِ  فَلَعاشَ  ) ُا الهَوَلِد ِإََل َجوه ُه ِه نَل ِت ِإيِليَّا، فَلَرَجَع   (..َفَسِمَع الرََّب ِلَصوه

 ْثَّ َعللاَد َومَتَشَّللى يف  ) 34:  4 امللففوا الثففري يف ليشففع اخظفف  كفف لك إىل قصففا أل 

َد َعَليهلللِ  فَلَعَِلللَا الصَّلللِبَ َسلللبهَع  ِِ َررَة  ِإََل ُهفَلللا َوَررَة  ِإََل ُهفَلللاَك، َوَصلللِعَد َومَتَلللدَّ الهبَليهللل

فَليه ِ  ، ْثَّ فَلَتَ  الصَِّبَ َعيله  . (.َمرَّاتت

 لأكث  مفن ذلفك عفر ت احليفرن إىل جثفا رجفل ميفت مب ف   م فهر لعظفرم أليشفع 

ِفُفوَن رَُجال  ِإَذا ِِبِمه قَلده رََأوها  ) 21:  13 أخظ  امللوا الثري بعد مو ه َوِفيَما َكانُوا َيده

ََِرُحوا الرَُّجَل يف َق هِ أَلِيَشَع، فَلَلمَّا نَلَزَل الرَُّجُل َوَماَّ ِع َاَم أَلِيَشلَع َعلاَش  الهُغَزاَة، َف

َليه ِ   ه املي فه   حول عصرح لإىل أكث  من ذلك أخظ  موسى . (.َوقَاَم َعَلى رِجه

 .إبذن هللا إىل ثعبرن حي

 ! لل ن   وع مشى على املرء :يمسيح 
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:  14ااف لج  : أر  شفلق البح  أبكملفه ليمشفي عليفه موسفى لأ برعفه مسلم: 

لَر بِلرِي ت َشلرهِقيَّةت  21 " 21-22 َرى اللرََّب الهَبحه لِر، فَلَأجه َوَمدَّ ُموَسى يَلَدُه َعلَلى الهَبحه

َر ََيِبَسة  َوانهَشقَّ الهَماءُ َشِديَدةت ُكلَّ اللَّ  َراِِيَل يف  22. يهِل، َوَجَعَل الهَبحه َفَدَخَل بَلُفو ِإسه

ِر َعَلى الهَياِبَسِة، َوالهَماُء ُسوٌر َْلُمه َعنه َ ِيِفِهمه َوَعنه َيَسارِِهمه   .). .َوَسِط الهَبحه

 اس طرع أن  ط   الشيرط .   وعلل ن  :يمسيح 

أخظف  مفىت  .أن ذلك يف مقدلر غريه من البش  ح امل ي لقد أكد مسلم: 

رُِج الشَّلَياِننَي، فَأَبلهفَلاؤُُكمه  ) 19:  11، للوقر 27:  12 ُِ َأَ  بِبَلعهَلَزبُوَل ُأخه َوِإنه ُكفه

ُْهرُِجوَن؟ لِل ِلَ  ُهلمه َيُكونُلوَن ُقَضلاَتُكمه  لكف لك ففإن احلفوار   أ ضفرً ن فشهم  .(!ِهَنه 

ُِوَن َسليَلُقوُلونَ   ) 22:  7. أخظ  مىت كمر قرل عي ى أن  ط  لا الشيرط     َكثِل

َفا َشَياِننَي،  َرجه َ  َأخه َ  تَلفَلبَّأهَ ، َوِِبْسِه ِم: ََي َرَب، ََي َرَبق أَلَيهَا ِِبْسِه َل يف ذِلَ  الهيَلوه

َِة ؟ َ  َصفَلعهَفا قُلوَّاتت َكِث  نقفد  شبفأ أب ليأل ك ا فح ب بل إن امل يح  .(َوِِبْسِه

ألَنَّلللُ  َسللليَلُقوُم  ) 24:  24. أخظففف  مفففىت مع فففزات سففف ظه  علفففى أ فففدي أخبيفففرء ك بفففا

ُمَسللَحاُء َكَ بَللٌة َوأَنهِبيَللاُء َكَ بَللٌة َويُلعهُِللوَن آََيتت َعِ يَمللة  َوَعَجاِِللَب، َحلل َّ ُيِضللَلوا لَللوه 

َتارِيَن أَيهض ا  . (.َأمهَكَن الهُمخه

 ! كرن خ ي ا  عرئهم لل ب  لل ن مر فعله إ لير لأليشع إ ر :يمسيح 
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 صشع  في ر مفن املع فزات إال إبذن هللا لفضفله  لمر كرن امل يح  مسلم: 

َعلَل ِملنه  ) 30:  5 وحشفر  لقدر ه كمر ص ح خف ه ب لك. قرل يف َأَ  اَل َأقهلِدُر َأنه َأفله

ئ ا ِسللي َشلليله ُه مففن مع ففزات جفف ى مثلففه  لكففل مففر جفف ى علففى  ففد امل ففيح .  (...نَل

 كمففر جففرء يف  ،لار ففبل حتقيففق مع زا ففه ابإلنففرن هبففر ،بقه مففن األخبيففرءعلففى  ففد مففن سفف

ِهَ أَنَّلُ  َوَللعَ   5 ) 6-5:  6م قأل  َفَع ُهَفاَك َواَل قُللوَّة  َواِحلَدة ، بَل ِدره َأنه َيصه ََه يَلقه  َو

َُاُهمه  ُلوُف تَلَعجَّلَب ِملنه َعلَدِم ِإ َلاِ ِمه. َوَصل  6. َيَديهلِ  َعلَلى َمرهَللى َقِليِللنَي َفَشل اَر يَِ

 .(.الهُقَرى الهُمِحيََِة يُلَعلِ مُ 

 عث بعد ثالثا أ م من لفر ه.قد بُ    وعلل ن  :مسيحي 

سوف خ حدأ الحقرً عفن صفلبه ألن كشرلفك العد فد مفن ال شرقضفرت  مسلم: 

لأك فففي اآلن أبن ف فف ن الصففلب لالقيرمففا إ ففر خشففأت علففى  ففد بففولأل الفف ي ر حولففه. 

ََ  ) 8:  2ىف ال سرلا الثرخيا إىل  يمواثل  قرل  ه لق امل يح أبداً يف زمرخ  ُاذهُكره َيُسلو

ِل َداُوَد ِبََسِب ِإَنهِيِلي،  لإن إجنيل البعث  .(الهَمِسيَ  الهُمَقاَم ِمَن اأَلمهَواِت، ِمنه َنسه

قفففد ا ح ففففه مفففن العد فففد مفففن األنجيفففل، لإن ر حيففف ف  20 – 9:  16مففف قأل ىف 

قوسفف  لمففع  عليففق. أخظفف  إىل الش ففخا القيرسففيا فقففل طبففع ىف  فف ل مصففض  أل بفف  
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املشقحففففا لإلجنيففففل األم   ففففى القيرسففففى اجلد ففففد، ل  ذففففا العففففرر اجلد ففففد للمخطوطففففرت 

 ، ل  ذا اململ ا املرتالجا للمخطوطرت اليونخيا. ه هو املقدسا عشد  هو  

لو م ن لاحدن أخه ال ب أل ل   امل يح قرل  رً لاحداً: كلي عىن أسألك  

 ؟ا أ  ربكم فاعبدوَج"ه"قرل 

  .يف خفأل الوقت لل شه بش  لرب. ..ال :يمسيح 

 لحىت ك ه كل ج ت على ل رخه أبي صيضا من الصيغ؟ مسلم:

 ال. :يمسيح 

 ،بعففففده سففففيعبدلخه ابلبرطففففل قففففد  شبففففأ أن أنسففففرً  امل ففففيح  بففففل إن مسلللللم: 

أخظفف  . لسففي بعون عقرئففد ابطلففا ل فف ائع  ب ففدعوهنر مففن عشففد أخف ففهم ال   ضففركر هللا

َوَِبِنلللللال  يَلعهبُلللللُدونََ َوُهلللللمه يُلَعلِ ُملللللوَن تَلَعلللللالِيَم ِهلللللَي َوَصلللللاََي  ( 9:  15إجنيفففففل مفففففىت 

من ال ثليث إىل  اب داءً إن كل امل اكب امل يحيا احلد ثا قد لضعهر بش   ). . الفَّا ِ 

  . لمن كالم عي ى .عن ااطي ا األلىل بشو ه هلل لربوبي ه لاخ هرء بفدائه   فرياً 

خف ه لكمر كو م  ل ىف العهد اجلد د، أخه من الواضفح أخفه ر  فدع األلوكيفا أل أخفه 

لال إ فررن  املدلخفا مفر لجفدت  صف حيرً  ، للو راجعت بدقفا كفل أقفوال امل فيح هللا

ئ ا ِملنه ...  ( 28:  8إجنيل  وحشفر  يف:ص احابفهو  قول  ،ل بوبي ه َعُل َشليله ُِ َأفله َوَلسه
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ِسي... ُه َِ  "...  28:  14يل  وحشر لىف إجن ، )نَل لكمر جفرء ىف  "..أَلنَّ َأِب َأعهَ ُم ِم

 34: 15ليف إجنيل مف قأل    .(.الرََّب ِإْلَُفا َربٌّ َواِحدٌ ... ) 29: 12إجنيل م قأل 

 : َُ ِبَصلللوهتت َعِ للليمت قَلللاِِال  َُ َيُسلللو لللاَعِة التَّاِسلللَعِة َصلللَر ِإلُلللِوي، ِإلُلللِوي، ِلَملللا »)َويف السَّ

 َِ َت ؟(.« ؟َشبَلقه َِ َت ُُِه: ِإِْلي، ِإْلِلي، ِلَملاَذا تَللرَكه ِس ُه  46:  23إجنيفل لوقفر  ليف اَلَِّ ي تَل

َُ ُروِحي»... َوقَاَل: ) ِد تَلوه  لقفد خفو ى عي فى  .( » …ََي أَبَلَتاُه، يف َيَديهَ  َأسه

فَلَقللللاَل لَللللُ :  )بففففف  17لأجربففففه ىف الففففشص  16:  19"ابملعلففففم الصففففرل" ىف إجنيففففل مففففىت 

ُعوين َصللاحِل ا؟ لَلليهَا َأَحللٌد َصللاحِل ا ِإالَّ َواِحللٌد َوُهللوَ ِلَمللا» إذن عي ففى  .(...للاُ  َذا تَللده

 امل ففيح ل   ر  قبففل حففىت أن  شففر ى ابلصففرل فهففل   ضففى أبن  شففر ى ابهلل؟ 

ُم »   32:  13أخظفف  مفف قأل أبخففه ال  علففم ميعففر   ففوم احل ففرب  أقفف    َوَأمَّللا ذلِللَ  الهيَلللوه

فَللاَل يَلعهلَلُم ِِبَِمللا َأَحلٌد، َواَل الهَماَلَِِكلُة الَّللِ يَن يف السَّلَماِء، َواَل االبهللُن،  َوتِلهلَ  السَّلاَعةُ 

" هللايف اإلجنيففل كففو "الشففي" لكففو "املعلففم" لكففو "عبففد   رمل ففيح ف (.".ِإالَّ اآلبُ 

مث "مثلفث  قبل أن حيوله البش  إىل "ابفن للف ب" مث إىل "الف ب   فوع" ،لكو "امل يح"

 م".األقرخي

 ؟كأي بش  ولد ال ب من ج د إخ رن فرن  كيو  ُ ل عشر اآلن حن  م إىل املشطق:  
َعُا َواَل يَلَفامُ  ) 4:  121أخظ  املزامري للقد كرن  شرم بيشمر ال ب ال  شرم   ِإنَُّ  اَل يَلفله
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َراِِيلَ  ُُ ِإسه هن وكم لام ُ دعي عليه أخه حُ لال ب كو القوي اجلليل ف يو  ُ  .(.َحاِف
: 5كيو   ون امل يح راًب إذا كرن خف ه  ائم العبر ن هلل كمر يف لوقر لُصِلب; ل 

كرن   ع     لعي ى .   (.)َوَأمَّا ُهَو َفَكاَن يَلعهَتِزُل يف الهَ َاِري َوُيَصلِ ي : 16
لل ن ىف رسرلا  13- 1:  4. أخظ  لوقر مل رئد الشيطرن فيدفعه كأي بش  صرل

َُْرَّبت ِِبلَشُروِر......ألَ  )جند مر  لى:  13:  1 عقوب   ُ ِه ف يو  .(نَّ للَا َب
أن   ون راًب إذن؟ لن ن أن خ  ط   أكث  بعقالخيا. لك ه     ون لعي ى 

 إ ر كرن خبيرً   -بشص األنجيل  - كلهر بعض األمثلا الدامضا على أن عي ى 
 الز  ت  قيشرً لإذا متعشت يف سري ه يف األنجيل  ،حر ر له أن  دعي ال بوبيا ،بش اً 

 ب لك.

خعم أن خف ي ال أس طيع أن أفهم ذلك لل ن عليشر أن خ قبل :  مسيحي
 .ذلك بال جدال

أال   عرر  ك ا مع ال  رب املقد  خف ه لال ي  قول جيب عليك  مسلم:
امهَتِحُفوا ُكلَّ  ) 21:  5 يأن  ثبت ذلك؟ أخظ  ال سرلا األلىل إىل أكل   رلوخي 

ءت. مَتَسَُّكو  َسنِ َشيه  .(.ا ِِبحلَه

 أم  حمري. : إخه حقرً مسيحي

أَلنَّ للَا لَيهَا ِإلَ  )  33 :14لل ششر خق أ يف رسرلا كورخثو  األلىل : مسلم
يِسنيَ  يِع َكَفاِِِا الهِقدِ  ، َكَما يف مجَِ وِيشت َبله ِإلُ  َساَلمت إن امل اكب  حقرً   .(.َتشه

وِ ش.ك ا  لاأل  ن الىت  صشعهر البش  كى الىت  ؤ ى إىل  الَ شء
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( عيسى )عقيدة َتلي  اإلبن   يسَو

 كو ابن هللا؟  امل يحكل  مسلم: 

عشففدمر قففرم حييففي املعمففدان  17:  3  فقففد جففرء يف إجنيففل مففىت خعففم :يمسلليح 

: ب عميفد   ففوع  للَماَواِت قَللاِِال  ٌت ِمللَن السَّ َِبيللُب الَّللِ ي بِللِ  » )َوَصللوه هللَ ا ُهللَو ابهللَ احله

  ».) ُسِررهتُ 

متهفل   صفد قي، ف لمففا االبفن كشفر ال  عفين مففر نلففه مفن بشفون البشفف   سللم:م

لبعضففهم الفففبعض، لال  ففدل علفففي لضففع خفففر  للم ففيح  لن غفففريه مففن الشفففر ، فقفففد 

اسففف عمل ال  فففرب املقفففد  خففففأل اللففففظ يف حد ثفففه عفففن غفففريه مفففن األخبيفففرء، بفففل لعفففن 

 .22:  4 الشر  أذع ، لاق أ معي يف اا لج

رُ )فَلتَلقُ  :يمسيح  َراِِيُل ابهَِ الهِبكه َن: هَكَ ا يَلُقوُل الرََّب: ِإسه ُِرهَعوه  (.وُل ِل

أخففه االبففن الب فف   للفف ب(  عقففوب  إسف ائيل(  أرأ فت؟ ك فف ا  شففرر إىل مسلللم: 

 .10:  22أل أخبرر األ م األلل  14 – 13:  7 فرق أ اآلن صموئيل الثري

ل 13): يمسيح  ت لا الْسِه َِ بَليله ُِ ُكرهِسليَّ ََهَلَكتِلِ  ُهَو )سليمان( يَلبه ي، َوَأَ  أُثَلب ِل

 (...َأَ  َأُكوُن َلُ  َأِب  َوُهَو َيُكوُن َلَ ابلهف ا 14. ِإََل األََبدِ 
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أَلين ِ ِصللللرهُت ... ) 9: 31إرميففففر يف لسففففيز ا  ع بففففك عشففففدمر  قفففف أ  مسلللللم: 

للللِري للللَراميُ ُهللللَو ِبكه ، َوَأفله للللَراِِيَل َأِب  لفقففففل اآلن إسفففف ائيل  22:  4لىف اافففف لج /  (.إِلسه

أم    عقفففوب(  خففو ى علفففى أخفففه الب ففف  أ ضفففرً. فمففن كفففو اآلن الب ففف  احلقيقفففى إسففف ائيل

أبشفرء هلل.  لقبل أن جتيب على ك ا ال  رؤل اخظ  كيو كرن عرما الشر  أ ضرأف امي؟ 

 . 1:  14ال ثشيا  معي  إق أ

 أَنلهُتمه َأوهاَلٌد ِللرَّبِ  ِإِْلُكمه ...((:يمسيح 

إقف أ ال سفرلا كثفري ن  شفرر إلفيهم أ ضفرً أبهنفم "ابفن ب ف ".   إن أنسفرً  بفل مسلم: 

 .29:  8إىل أكل رلميا 

أَلنَّ الَِّ يَن َسَبَق فَلَعَرفَلُهمه َسَبَق فَلَعيلَّفَلُهمه لَِيُكونُلوا ُمَشلاِِبِنَي ُصلورََة  (:يمسيح 

ِِينَ  َوةت َكِث َ ِإخه ر ا َبنيه  (..ابهِفِ ، لَِيُكوَن ُهَو ِبكه

ففففإذا كفففرن كفففل كفففؤالء أبشفففرء هلل، لكفففرن مفففشهم "أبشفففرء ب ففف " لفففه، فمفففرذا  مسللللم: 

 ؟  ون امل يح إذن

 لل ب.املولو  إخه اإلبن الوحيد  :يمسيح 

قبل مولد امل يح  7:  2 عفوًا   صد قي فقد جرء يف املزامري مسلم: 

ِ ُ ِمنه ِجَهِة َقَضاِء الرَّب ِ  :ل هللا  لشبيه  ال و ق  بق لن  : قَاَل َل )لداود(:) ِإين ِ ُأخه
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ُت َ » َم َوَلده ، َأَ  الهيَلوه َِ ابهَِ  .أي أن  ال  أ ضًر كرن االبن "املولو " لل ب .(.أَنه

بل جمرز ً  مبعىن: أي  ااالصا أن كلما "االبن" يف ال  رب املقد  ال  فهم ح في رً 

مل يح إخ رن أل ذرعا حيبهم هللا أل  ؤث كم على غريكم، لقد أكد ذلك املعىن ا

:  5اآلن مىت لاق أ  ،خف ه، عشدمر أكد للشر  أبون هللا هلم لله  هب ا املعىن ا رزي (

45 ،48. 

ِرُ   45): يمسيح  ِلَكيه َتُكونُوا أَبلهَفاَء أَبِيُكُم الَِّ ي يف السََّماَواِت، فَِإنَُّ  ُيشه

للُر َعلَللى األَ  ِِ للَراِر َوالصَّللاحِلِنَي، َوُ ه للَراِر َوال َّللاِلِمنيَ ََشهَسللُ  َعلَللى اأَلشه َفُكونُللوا  48 ...بله

 .(.أَنلهُتمه َكاِمِلنَي َكَما َأنَّ َأَِبُكُم الَِّ ي يف السََّماَواِت ُهَو َكاِملٌ 

فإخك " ل ا فإخك حيثمر ق أت يف ال  رب املقد  عبررن " ابن هللا مسلم: 
للي ت األبون ،  فهم مشهر معري احلب لال  ا لالق ب من هللا  عرىل للشر  ذيعرً 

 18:  6 اارصا ألحد، ل بدل ك ه العموميا جبالء يف عبررن كورخثو  الثرخيا
، يَلُقوُل الرََّب، الهَقاِدُر َعَلى ُكلِ   ، َوأَنلهُتمه َتُكونُوَن َل بَِفنَي َوبَلَفاتت ) َوَأُكوَن َلُكمه َأِب 

ءت  َِ َلمَّا ابلهَتدَ  1) :4-1: 6ليف سف  ال  و ن ».). َشيه ثُلُروَن َوَحَد َأ الفَّاُ  َيكه
، َوُوِلَد َْلُمه بَلَفاٌت،  َِ ُنَّ َحَسَفاٌت.  2َعَلى اأَلره َأنَّ أَبلهَفاَء للِا رََأوها بَلَفاِت الفَّاِ  َأ َّ

َتاُروا ُُِسِهمه ِنَساء  ِمنه ُكلِ  َما اخه ََُُّ وا ألَنله اَل َيِديُن ُروِحي يف »فَلَقاَل الرََّب:  3 .فَا
رِيَن َسَفة  اإِلنهَساِن إِ  ُمُ  ِمَئة  َوِعشه َكاَن   4 ».ََل األََبِد، ِلَزيَلغَانِِ ، ُهَو َبَشٌر. َوَتُكوُن َأَيَّ

ِم. َوبَلعهَد ذِلَ  أَيهض ا ِإذه َدَخَل بَلُفو للِا َعَلى بَلَفاِت  َِ نَُغاٌة يف تِلهَ  اأَلَيَّ يف اأَلره
َن َْلُمه َأوهاَلد ا، هُؤاَلِء ُهمُ  مت  الفَّاِ  َوَوَلده ِر َذُوو اسه ََباِبَرُة الَِّ يَن ُمفهُ  الدَّهه  (.اْله
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األمثلا يف جشبرت ال  رب العد د من فهشرا لغريكر  فإذا أتملت ك  الفق ات
للشك أبخه ال أسر  على اإلطال  ملقولا أن  أل قشت مبر ال  دع جمرالً  املقد 

 امل يح ابن هللا.

 .د أن هللا أابهلل ن   وع قد ُللد من غري أب، فالب :يمسيح 

أر  ولففد بضففري   مبفهففوم م؟ هبفف ا املشطففق ر ال   ففون آ م أ ضففرً ابشففرً هلل مسلللم: 

 38:  3 كمر يف لوقفر  ،ابن هللا" :"جمرز ً  أب لال أم؟ لقد عره ال  رب املقد  أ ضرً 

، بهِن آَدَم، ابهِن للاِ  ِِ  3:  7إق أ العرباخي   فضالً  .(.)بهِن أَنُوَش، بهِن ِشي

مت لَللُ  َواَل ِ َايَللَة َحيَللاةت. ) :ييحمسلل  . اَل بَللَداَءَة َأَيَّ ، بِللاَل َنَسللبت ، بِللاَل ُأم ت بِللاَل َأبت

َقى َكاِهف ا ِإََل األََبدِ   .(.َبله ُهَو ُمَشبٌَّ  ِِببهِن للِا. هَ ا يَلبله

 أ ع ف مفن "كفو" املشفرر إليفه فيمفر قف أت؟ اإلجربفا يف العرباخيف  أ ضفرً  مسلم: 

َبَل ) ألَ  1:  7 لتَلقه ، الَّلِ ي اسه نَّ َملهِكي َصاَدَ  هلَ ا، َمِللَ  َسلالِيَم، َكلاِهَن للِا الهَعِلليِ 

للَراِهيَم رَاِجع للا ...( فلففم ال . عليهمففر ال ففالم آ م لمففنإخففه م ميففز أكثفف  مففن عي ففى  .ِإبله

 ذا ه؟ ال بأل    ون كو اأَللءىَل بلقب ابن ال ب

 ؟يف اع قر كم امل يحفمر كي حقيقا  :يمسيح 

 .امل يح لد شر كو عي ى ابن م مي خيُّ هللا مسلم: 

 ال أحد  ش   ذلك. :يمسيح 
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فلقففد أكففد  ،إهنففر حقيقففا ب ففيطا لاضففحا ال نلففك أحففد إخ رركففر حقففرً  مسلللم: 

معففي لاقفف أ  ،خف ففه أخففه ابففن اإلخ ففرن، لأخ فف  علففى مففن   ففميه ابففن هللا  امل ففيح 

 .41:  4 لوقر

ِه َشللَياِننُي أَ  :يمسلليح  ُُ َوتَلُقللوُل: )وََكانَلل للُر ِِيَن َوِهللَي َتصه هللُرُج ِمللنه َكثِلل َُ يهض للا 

َِ الهَمِسللليُ  ابهلللُن للِاق» ُلللمه َعَرفُلللوُه أَنَّلللُ  « أَنهللل ََه يَلللَدعهُهمه يَلَتَكلَُّملللوَن، أَل َّ فَلللانلهتَلَهَرُهمه َو

  (.الهَمِسي ُ 

  ضفففح لفففك اآلن كيفففو أ  امل فففيح أن ُ طءلَفففق عليفففه "ابفففن هللا"، لكففف ر  مسللللم: 

 .بل لأ ان من   يء إليه هب ه املقولا 21، 20:  9 ءه يف لوقرإاب

ِهلُرُ  « َوأَنلهلُتمه، َملنه تَلُقولُلوَن َأين ِ َأَ ؟»فَلَقاَل َْلُلمه:  20): يمسيح  فََأَجلاَب ُب

 .فَانلهتَلَهَرُهمه َوَأوهَصى َأنه اَل يَلُقوُلوا ذِلَ  أَلَحدت،( 21«. َمِسيُ  للِاق»َوقَاَل: 

امل يح املش ظف "، بفشص األنجيفل،  ضفري "ل ي كرن لقبه ا عي ى  مسلم: 

لقبه بعد رحيله علفى ل فرن بفولأل لغفريه إىل "ابفن الف ب" مث إىل "الف ب ذا فه"، فأخفت 

 .2:  3 وحشر  ق أ يف البدا ا يف إجنيل 
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ََ لَلليهال  َوقَللاَل لَللُ :  :يمسلليح ََي ُمَعلِ للُم، نَلعهلَللُم أَنَّللَ  قَللده »)هللَ ا َجللاَء ِإََل َيُسللو

َِ تَلعهَمُل  ِدُر َأنه يَلعهَمَل هِ ِه اآلََيِت الَِِّت أَنه َِ ِمَن للِا ُمَعلِ م ا، أَلنه لَيهَا َأَحٌد يَلقه أَتَليه

ََه َيُكِن للاُ َمَع ُ   «.ِإنه 

 14: 6 وحشر  ليف مسلم: 

َُ قَلاُلوا:  :يمسيح  ُهلَو  ِإنَّ هلَ ا»)فَلَلمَّا رََأى الفَّاُ  اآليََة الَّلِِت َصلفَلَعَها َيُسلو

ق َِقيَقِة الفَِّبَ اآلِت ِإََل الهَعاََِ  .«(ِِبحله

 40:  7يف  وحشر   ابلشي ل ق أ مثله يف لصو عي ى  مسلم: 
ُعوا هَ ا الهَكاَلَم قَاُلوا: ) ِع َلمَّا ْسَِ َمه ُِوَن ِمَن اْله َِقيَقِة ُهَو »َفَكِث هَ ا ِِبحله

ِِ اْلهُ ) 11: 21مىتليف   ،(«.الفَِّبَ  َُ: فَلَقاَل َُ الفَِّبَ الَِّ ي ِمنه »ُمو هَ ا َيُسو
َِليلِ  َ ِصَرةِ  ٌف، َوََُّْدوا للَا قَاِِِلنَي: ) 16:  7لوقر ليف    ،(«.اْله َِميَع َخوه فََأَخَ  اْله

تَلَقَد للُا َشعهَب ُ » فَلَقاَل )  19:  24 لأ ضرً يف لوقر ،(«.َقده قَاَم ِفيَفا َنِبٌّ َعِ يٌم، َوافله
ََ الفَّاِصِريِ ، الَِّ ي َكاَن ِإنهَسا   نَِبي ا »فَلَقااَل: « َوَما ِهَي؟: »َْلَُما َتصَُّة بَِيُسو الهُمخه

يِع الشَّعهبِ  ِل َأَماَم للِا َومجَِ َتِدر ا يف الهُِعهِل َوالهَقوه  (.ُمقه

  20:  9أعمرل ال سل  مث  ُفرجأ بطف ن مفرج ا على ل رن بولأل يف 

ِِ َجَعلَ ) ِرُز يف الهَمَجاِمِع ِِبلهَمِسيِ   َوِللهَوقه  ( «.َأنه هَ ا ُهَو ابهُن للاِ »َيكه

من ك ه العبررن أن امل يحي  األلائل إ ر كرخوا   عبدلن يف معربد  ل  ب  لك أ ضرً 
إال مع اب عر  امل يحيا عن ال عرليم  رتلر  ششأ ال شرئأل كمؤس  ،اليهو   ال شيأل(
ابلش ا  بولأل لب ناب لاألدي  من املعربد بعد اهترمهم لا اس بعر  ،األصليا للم يح
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َولِكنَّ الهيَلُهوَد َحرَُّكوا الفِ َساَء ) :معي يف أعمرل ال سل لاخظ  ،لال  د و
َِِهاد ا َعَلى بُوُلَا َوبَلرهَ َِب،  َُاِت َوُوُجوَه الهَمِديَفِة، َوَأَ ُروا اله الهُمتَلَعبِ َداِت الشَّرِي

َرُجوُُهَا ُوِمِهمه  َوَأخه ُُ ٌم ِمَن الهَُاَلِسَُِة )،  50: 13أعمرل ال سل  ( .ِمنه  فَلَقابَلَلُ  قَلوه
 : ٌِ َ اُر َأنه يَلُقوَل؟»األَبِيُكورِيِ نَي َوالرِ َواِقيِ نَي، َوقَاَل بَلعه « تُلَرى َماَذا يُرِيُد هَ ا الهِمهه

 : ٌِ ََ َوالهِقَياَمةِ ألَ «. ِإنَُّ  َي هَهُر ُمَفاِدَي  ِِبِْلَةت َبرِيَبةت »َوبَلعه  (.نَُّ  َكاَن يُلَبشِ ُرُهمه بَِيُسو
َراِِيِلَيوَن، َأِعيُفواق هَ ا »)َصارِِخنَي: ،  18:  17أعمرل ال سل  ََي أَيَلَها الر َِجاُل اإِلسه

َِميَع يف ُكلِ  َمَكانت ِلد ا ِللشَّعهِب َوالفَّاُموِ  َوهَ ا  ُهَو الرَُّجُل الَِّ ي يُلَعلِ ُم اْله
ِلَع الهُمَقدَّ َ الهمَ  َيهَكِل َوَدنََّا هَ ا الهَموه ِلِع، َح َّ َأدهَخَل يُوَ نِيِ نَي أَيهض ا ِإََل اْله  «.(وه

 .28:  21أعمرل ال سل 

من  ل   ب علي ك ه املقولا اليت أحدثهر بولأل أن  ضري لصو طبيعا امل يح 
أَنَُّ  ُوِلَد َلُكُم ) 11:  2وقر لموضع  إبجنيل  يف" "الهَمِسي  الرَّب" إىل َعِ يم "َنِبت 

ٌَ ُهَو الهَمِسيُ  الرَّبَ  َم يف َمِديَفِة َداُوَد َُمَلِ  إجنيل  وحشر   مقدمايف أ ضًر  ل ( .الهيَلوه
ِء َكاَن الهَكِلَمُة، َوالهَكِلَمُة َكاَن ِعفهَد للِا، وََكاَن الهَكِلَمُة للاَ ): 1:  1  .(.يف الهَبده
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 ؟ْث قام  هل صلب عيسى

أل صلبه، كمر جرء    شفي الق آن ال  مي خفيرً قرطعرً ق ل امل يح مسلم:
  :يف سورن الش رء

 
ْلِِمه ِإ َّ قَلتَللهَفا الهَمِسيَ  ِعيَسى ابهَن َمرهمَيَ َرُسوَل اقَِّ َوَما قَلتَلُلوُه َوَما َصَلُبوُه  ( َوقَلوه

ََ َوَلِكنه ُشبِ َ  َْلُمه َوِإنَّ الَِّ يَن اخه  ُِي َش  ت ِمفهُ  َما َْلُمه بِِ  ِمنه ِعلهمت ِإال  ات َِبا ُُوا ِفيِ  َل تَلَل
  (157 : الش رء ) ال َّنِ  َوَما قَلتَلُلوُه يَِقيف ا 

 ؟فمر رأ ك يف ك ا الشفي املؤكد 

 أؤمن أبخه مرت على الصليب مث قرم من قربه. مسيحي:  

ظا قيرم مصلوب من قربه.  من كرن ر  شهد حل من املع لف أن كرئشرً  مسلم:
فرس ش  وا  لجدله خرليرً  قرب، ال ي ظشوه  ضم ج د امل يح،كل مر يف األم  أن ال

فليأل  ،بعد حر أ الصلب املزعوم خرصا لأهنم ال قوا به حيرً  ،أخه قرم بعد صلبه
 ؟لك ا مر  ؤكده الق آن ،كشرا أي  ليل على آخه ُصِلَب أل أخه مرت لقرم

  ؟ت أخه ر ُ صءَلبء لر  َفُقمء لل ن كيو  ثب مسيحي:

لل ين أط ح  ،سأثبت لك ذلك من خصو  ال  رب املقد  ذا ه مسلم:
 صد : مر قرله امل يح  قبل أن خ  ع   الشصو . أ همر عليك سؤاال كرمرً 

 ؟ص احا أم مر رلاه عشه غريه من احلوار   أل األ برع أل ُك  رب األنجيل

 ل كل  يء.أقوال امل يح أل اًل لقب مسيحي:
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: 10يف مففىت  ففف لك مففر عففرب عشففه امل ففيح حفف  قففرل ،مففر قلففت ح ففشرً  مسلللم:
 .(.لَيهَا التِ لهِميُ  َأفهَضَل ِمَن الهُمَعلِ ِم، َواَل الهَعبهُد َأفهَضَل ِمنه َسيِ ِدهِ ) 24

: 24، يف لوقر لل ن امل يح قد أعلن أخه سيقوم من ب  األموات مسيحي:
ََُّ هكَ »)َوقَاَل َْلُمه:   46 َبِغي َأنَّ الهَمِسيَ  يَلَتَأ ُتوٌب، َوهَكَ ا َكاَن يَلفله َ ا ُهَو َمكه

ِم الثَّاِلِث،(  َويَلُقوُم ِمَن اأَلمهَواِت يف الهيَلوه

 عن "الع اب" عرب: إخه من املألوف يف ال  رب املقد  ل  ذر ه أن  ُ مسلم
إىل أكل   31: 15ذلك مر قرله بولأل يف رسرل ه األلىل  لمثرل على ،ابملوت

مت ) كورخثو : ََ الهَمِسيِ  رَب َِفا، َأُموُت ُكلَّ يَلوه    (.ِإين ِ ِِبفهِتَخارُِكُم الَِّ ي َل يف َيُسو

 صلب امل يح أل قيرم ه ف أمل: لإليك اآلن أ لا سرطعا  دحض مترمرً 

  46 :27إلجنيل مىت   العون طبقرً   ض عه على الصليب إىل هللا طرلبرً   -1
: َوََنهَو السَّ ) َُ ِبَصوهتت َعِ يمت قَاِِال  َُ َيُسو ِإيِلي، ِإيِلي، ِلَما »اَعِة التَّاِسَعِة َصَر

؟ َِ َت ؟(« َشبَلقه َِ َت : ِإِْلي، ِإِْلي، ِلَماَذا تَلرَكه  .َأيه

ُهمه ََنهَو رَمهَيِة َحَجرت َوَجثَا َعَلى  41) 42-41 :22يف لوقر  لأ ضرً  ََُصَل َعفله َوانله
بَلتَليهِ  َوَصلَّى :  42 رُكه َِ  هِ ِه الهَكأهَ . َولِكنه »قَاِِال  َِ َأنه ُتُِيَز َع ََي أَبَلَتاُه، ِإنه ِشئه

 لال أ  كشر كي كأ  املوت.  (».لَِتُكنه اَل ِإرَاَدِت َبله ِإرَاَدُت َ 

ملر جرء يف   أن ال نوت على الصليب طبقرً   لدعرء امل يح هللا  رباس  -2
 الشصو ، لكركي ذلك أخه مرت على الصليب ف يو  قرل بعد ،إجنيل لوقر لغريه
أي أن املالا قد ، (.َوَمَهَر َلُ  َماَلٌك ِمَن السََّماِء يُلَقو ِي ِ ) 43: 22يف إجنيل لوقر 

 طيب خرط ه لطمأخه أن هللا لن م له.
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ُت َشللللِديدت َوُدُمللللوَت ) 7: 5ليف العرباخيفففف   َم ِبُصللللَرا ِم َجَسللللِدِه، ِإذه قَللللدَّ  الَّللللِ ي، يف َأَيَّ
للَواُه، للِل تَلقه للَع لَللُ  ِمللنه َأجه َلِ َصللُ  ِمللَن الهَمللوهِت، َوْسُِ ُْ  (نَِلبَللاتت َوَتَضللَرَعاتت ِللهَقللاِدِر َأنه 

 .أن هللا قد اس  رب له عمليرً أي طلبه  لمعىن  لبيا

ِت ِِبلزَّاَلِت، َوَصَلوا بَلعهُضُكمه )16: 5ليف رسرلا  عقوب  ِاعهرَتُِفوا بَلعهُضُكمه لِبَلعه
ِل  ِ ا يف ِفعهِلَهاأَلجه َتِدُر َكِث ا. نَِلَبُة الهَبارِ  تَلقه َُوه ، ِلَكيه ُتشه ِت   (..بَلعه

  10-7: 7هللا ل ل  عرئه يف مىت بشف ه مبدأ اس  ربا للقد أكد امل يح 

َت ه َلُكمه   7  ) ُه َرُعوا يُل ا. ُانهلُُبوا ُتَُِدوا. ِاقله َِوه أَُلوا تُلعه َأُل  8. ِاسه أَلنَّ ُكلَّ َمنه َيسه
َتُ  لَ ُ  ُه َُ يُل َر ِهُلُب َيَُِد، َوَمنه يَلقه َأمه َأَي ِإنهَسانت ِمفهُكمه ِإَذا َسأََلُ   9. يَهُخُ ، َوَمنه َي

ِِيِ  َحَجر ا؟ ز ا، يُلعه ِِيِ  َحيَّة ؟ 10 ابلهُفُ  ُخبله  (.  َوِإنه َسأََلُ  َْسََكة ، يُلعه

إخقرذه من املوت  فيهمبر  من هللا  عرىل ام   رب امل يح  أ عيافإذا كرن كل 
 فالبد أخه قد جنر من ذلك املصري. على الصليب

فقد ام شع اجلشو  ال لمرن عن ك   رجل   33-32 :19ل لا ا  وحشر   طبقر -3
َكُر وََكَسُروا َساَقِي اأَلوَِّل َواآلَخِر  32 )"  وع" كمر يف ال لا ا:  فَأََتى الهَعسه

ُه َوَأمَّا َيُسو   33.  الهَمصهُلوِب َمَع ُ  ُمه رََأوه ِسُروا َساقَليهِ ، أَل َّ ََه َيكه َُ فَلَلمَّا َجاُءوا ِإلَيهِ  
  (.َقده َماتَ 

على الصليب لََ َ ل َل َ ُمه لمر  دفق عشد   قد مرت حقرً  امل يح إن كرن  -4
  ؤكد  دفق املرء لالدم من اجل د كمر رلى  وحشر إجنيللل ن  ،طعشه ب مح أل حنوه

ِِ َخَرَج َدٌم لكِ ) 34: 19   وحشر َبُ  ِبَرهبَةت، َوِللهَوقه َكِر نََعَن َجفله ا ِمَن الهَعسه نَّ َواِحد 
 (..َوَماءٌ 
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يف  على صد  رسرل ه أجرب كمر  لي عشدمر طلب الف   يون من   وع ب كرنً  -5
َِ ) 40: 12مىت  مت َوَثاَل ُوِت َثالَثََة َأَيَّ ِهِن احله لََيال، هَكَ ا ألَنَُّ  َكَما َكاَن يُوَ ُن يف َب

َِ لََيال مت َوَثاَل َِ َثالَثََة َأَيَّ    (..َيُكوُن ابهُن اإِلنهَساِن يف قَللهب اأَلره

لب   ) عن االخ الف ال رم ب  مر ج ى ليونن   وخأل لبضض الشظ  مؤق رً 
يف بطن   رلا ا األنجيل لقصا الصلب لالقيرما من نحيا املدن  ر  بق امل يح

كو ال بت   ومرً  لل لا ا طبقرً  كله م لثالثا ليرل بل كرن األم   ا أاألر  ثالث
بَضضِ  الشظ  عن ذلك فرل ؤال األكم كو:  ،لليل رن ةر ليلا ال بت لليلا األحد(
 ؟كل ظل  وخأل حيرم يف بطن احلوت

 .ظل حيرً  ،خعم مسيحي:

 ؟عشدمر لفظه احلوت من بطشه حيرً   وخأل لكل كرن  مسلم:

 ال حيرم حيش  .مرز  ،خعم مسيحي:

 فإن امل يح 40 :12ميت  إجنيليف  امل يح  لشبوءن فطبقرً إذن  مسلم:
  حيرم طوال فرتن اخ فرئه مث ظهوره للحوار  . ظل  ر نت لإ ر 

 لإليك ابقي األ لا:

لأذك ا ب لا ا  وحشر;  ،بشف ه أخه ر نت على الصليب  لقد ص ح امل يح  -6
للجدت  ا يف الصبرح البرك  إىل القرب فوجد ه خرليرً عشدمر  وجهت م مي ا دلي

لملر حرللت أن  ، بدل عليه أخه ب  ري;  ب  هلر من حد ثه أخه امل يح  خصرً 
قَاَل ) :17: 20يف  وحشر  قرل هلر   لم ه ل  أكد أخه كو ج د حي لليأل  بحرً 
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 :َُ َوِت بَلعهُد إِ  ََه َأصهَعده اَل تَللهِمِسيَِ أَلين ِ »َْلَا َيُسو ََل َأِب. َولِكِن اذهَهِب ِإََل ِإخه
َعُد ِإََل َأِب َوأَبِيُكمه َوِإِْلي َوِإِْلُكمه   (.»َوُقوَل َْلُمه: ِإين ِ َأصه

 لر نت بعد ليعو  إىل  اللا على أخه ر  زل حيرً  بَلعهُد ِإََل َأِب( ََه َأصهَعده ) قوله :ل 
 ،على خفي قصا الصلب لالقيرما بُ م ِ هر لك ه ال لا ا لحدكر كي أقوى األ لا ابرئه.

 ألهنر جرءت على ل رن امل يح ذا ه.

بعد لاقعا الصلب املزعوم اخزع  احلوار ون عشد رؤ  هم امل يح لظشوا أن مر   لن  -7
مر  م    ألن األموات   حولون إىل أرلاح لإذا قرموا ر  عو لا ج مرً  ،كو  بح

 كأج رمشر.

 ؟لك أن األموات ال  قومون بصورهتم األلىلمن قرل  ،مهالً  مسيحي:

إي أحيلك إىل مر ذك ه امل يح بشف ه يف اإلجنيل من أن املو ى  مسلم:
  قومون كمثل املالئ ا.

 ؟يف أي إجنيل جرء ذلك مسيحي:

  36-34 :20اخظ  إجنيل لوقر  مسلم:

( 34  :َُ ِر يُلزَ »فََأَجاَب َوقَاَل َْلُمه َيُسو  35  وِ ُجوَن َويُلَزوَُّجوَن،أَبلهَفاُء هَ ا الدَّهه
ِر َوالهِقَياَمِة ِمَن اأَلمهَواِت، اَل  ال  لِلهُحُصوِل َعَلى ذِلَ  الدَّهه َولِكنَّ الَِّ يَن ُحِسُبوا َأهه

ُمه ِمثهُل  36يُلَزوِ ُجوَن َواَل يُلَزوَُّجوَن،  ِِيُعوَن َأنه َ ُوُتوا أَيهض ا، أَل َّ َت ِإذه اَل َيسه
  .(.ُهمه أَبلهَفاُء للِا، ِإذه ُهمه أَبلهَفاُء الهِقَياَمةِ الهَماَلَِِكِة، وَ 
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خه مر أبفأَحب  أن  قشعهم  ،لاخدكشوا خعو  إىل احلوار   عشدمر ال قوا ابمل يح 
لر    و ب لك بل طلب  ،فطلب مشهم أن  لم وا  د ه لقدميه ،زال حيرم كمر كرن

 41-36:  24 جرء يف لوقر، كمر ليأكل أمرمهم كأي إخ رن حي لع الً  حلمرً 

ِِِهمه، َوقَاَل َْلُمه:  36) ُسُ  يف َوسه ُه َُ نَل َسالٌَم »َوِفيَما ُهمه يَلَتَكلَُّموَن ِِبَ ا َوَقَف َيُسو
ُمه َنَ ُروا ُروح ا 37 !»َلُكمه  َما »فَلَقاَل َْلُمه:   38. َفَجزُِعوا َوَخاُفوا، َومََفوا َأ َّ

َِرِِبنَي، َوِلَما ُُر َأفهَكاٌر يف قُلُلوِبُكمه؟َِبُلُكمه ُمضه ِه َُ َليَّ: ِإين ِ  39  َذا  اُنه ُُروا َيَديَّ َورِجه
 40  ».َأَ  ُهَوق ُجَسوين َوانهُ ُروا، فَِإنَّ الَروَ  لَيهَا َلُ  حلَهٌم َوِع َاٌم َكَما تَلَروهَن َل 

َليه ِ  َفَما  41. َوِحنَي قَاَل هَ ا َأرَاُهمه َيَديهِ  َورِجه ِقني ِمَن الهََُرِ ،  َوبَليله ُ ُمَصدِ  ِه ُهمه َب
ُبوَن، قَاَل َْلُمه:   (. »َأِعفهدَُكمه هُهَفا نََعاٌم؟»َوُمتَلَعجِ 

 
لشصو  أخ ى من   طبقرً  قد مرت على الصليب إن القول أبن امل يح  -8

يف ال ثشيا  كمر جرء  ،لمقرم خبو ه فيه إسرءن ابلضا إىل امل يح   ال  رب املقد 
َتُ   22) 22-23 :21 ُت، فَلُقِتَل َوَعلَّقه ِِيٌَّة َحَقَها الهَموه َوِإَذا َكاَن َعَلى ِإنهَسانت َخ

ِم، أَلنَّ  23  َعَلى َخَشَبةت، ِفُفُ  يف ذِلَ  الهيَلوه َشَبِة، َبله َتده ِه ُجثلَُّتُ  َعَلى اْلَه َفاَل تَِب
ِِيَ  الرََّب ِإْلَُ  َنِصيب االهُمَعلََّق َملهُعوٌن ِمَن للِا. َفاَل تُلَفجِ اه َأرهَلَ  ا  .(.لَِِّت يُلعه

لكو مر فع اليهو  إىل  ،خبو هقرم كو إخ رر مل مصلوابً  فرالع قر  مبوت امل يح 
بيشمر   م ك  ،ليش  وا يف صد  خبو ه خش  ف  ا ق لهم للم يح مصلوابً 

 ،امل يحيون بدعوى الصلب ألهنر يف اع قر كم ض لرن لفدائهم من ااطي ا األلىل
 .ابإلسرءات اليت ذك هتر آخفرً  إىل لصم امل يح  لكو مر  ؤ ي ضمشرً 

 6:6كو ع ل عرليم اليت جرءت يف   عرر  مع ا لك ا االع قر  أ ضرً 



88 

 

ثَلَر ِمنه حُمهَرقَاتت ) َة  اَل َذبِيَحة ، َوَمعهرَِفَة للِا َأكه  ( .ِإين ِ ُأرِيُد َر ه

 13: 9مىت إجنيل  خف ه يف بل إهنر   عرر  مع  عرليم امل يح 

ََه آِت أَلدهُعَو أَبلهَرار ا َبله ) َة  الَ َذبِيَحة ، أَلين ِ  فَاذهَهُبوا َوتَلَعلَُّموا َما ُهَو: ِإين ِ ُأرِيُد َر ه
بَةِ   ( .»ُخَِاة  ِإََل التلَّوه

َلة  اَل ذَ ) 7: 12مىت يف إجنيل  لجرء أ ضرً   لُتمه َملا ُهلَو: ِإين ِ ُأرِيلُد َر ه بِيَحلة ، فَللَلوه َعِلمه
ُتمه َعَلى األَبهِرََيءِ   (.!َلَما َحَكمه

 ؟من أ ن إذن جرءت عقيدن الصلب لالقيرما مسيحي:

  18: 17 يف أعمرل ال سل ،إن ألل من  عر إليهر كو بولأل مسلم:

( : ٌِ ٌم ِمَن الهَُاَلِسَُِة األَبِيُكورِيِ نَي َوالرِ َواِقيِ نَي، َوقَاَل بَلعه اَذا يُرِيُد تُلَرى مَ »فَلَقابَلَلُ  قَلوه
َ اُر َأنه يَلُقوَل؟ : « هَ ا الهِمهه ٌِ ألَنَُّ  َكاَن «. ِإنَُّ  َي هَهُر ُمَفاِدَي  ِِبِْلَةت َبرِيَبةت »َوبَلعه
ََ َوالهِقَياَمةِ  ُرُهمه بَِيُسو  .(.يُلَبشِ 

 بل إن بولأل  ال ي ر    امل يح الب ا( قد أق  أخه كو ال ي  بىن  عوى القيرما:

( ََ ِل َداُوَد ِبََسِب ِإَنهِيِلي،( ُاذهُكره َيُسو  الهَمِسيَ  الهُمَقاَم ِمَن اأَلمهَواِت، ِمنه َنسه
 [.8 :2] يمواثل  الثرخيا 

   ابن هللا:كو ألل من أطلق  عوى أن امل يح  كمر أخه أ ضرً 

للِرُز يف الهَمَجللاِمِع ِِبلهَمِسلليِ  ) ِِ َجَعللَل َيكه  أعمففرل] («.َأنه هللَ ا ُهللَو ابهللُن للاِ »َوِللهَوقهلل
 [.20 :9 ال سل
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; لإ ر  من مفركيم امل يحيا ر أيت هبر امل يح لكشر   أكد من جد د أن كثرياً 
 كي من لضع بولأل لغريه.

أن   وع قد قرم  19 :16قد ذك  يف إجنيله  لل ن م قأل أ ضرً  مسيحي:
  لصعد إىل ال مرء لجلأل على ن  ال ب:

ََُع ِإََل السََّماِء، َوَجَلَا َعنه  َِنِي للاِ ْثَّ ِإنَّ الرَّبَّ بَلعهَدَما َكلََّمهُ )  .(.ُم ارهتَل

قففففد ا  16مففففن مفففف قأل  20-9 الشصففففو لقففففد ع فشففففر مففففن قبففففل أن  مسلللللم:  
لأضففيفت  عليقففرت لمالحظففرت  ،اسفف بعر كر مففن كثففري مففن طبعففرت ال  ففرب املقففد 

 ش ك يف قبوهلر. لعلى كل حفرل إذا كشفت مفر زلفت  ظفن أن رففع امل فيح إىل جفوار 
ربه  ضفي عليه صفا األلوكيا فلم ال خعد غفريه مفن األخبيفرء آهلفا لفشفأل ال فبب، كمفر 

 جرء يف ال  رب املقد .

 ؟أي أخبيرء  عين مسيحي:

َِاِن  11) 12-11: 2يف امللوا الثري  مشهم إ ِلي ر مسلم: َوِفيَما ُُهَا َيِس
فَلُهَما، َفَصِعَد ِإيِليَّا يف َويَلَتَكلََّماِن ِإَذا َمرهَكَبٌة ِمنه َ رت َوَخيهٌل ِمنه  ِه بَليله َ رت َفَصَل

ُُ:  12  .الهَعاِصَُِة ِإََل السََّماءِ  ُر ََي َأِب، ََي َأِب، َمرهَكَبَة »وََكاَن أَلِيَشُع يَلَرى َوُهَو َيصه
َراِِيَل َوفُلرهَساَ َا ِ «. ِإسه ِهَعَتنيه ََه يَلَرُه بَلعهُد، فَأَمهَسَ  ثَِيابَُ  َوَمزَّقَلَها ِق  .(،َو

 

ََه ) 5: 11يف العرباخي   أخشوخ مشهمل  َت، َو ُُ ِلَكيه اَل يَلَرى الهَموه ُفو ِِبإِل َاِن نُِقَل َأخه
َنَُّ  َقده َأرهَلى للاَ  َِ ِلِ  ُشِهَد َلُ   لكو ال ي    ر  ،(.يُوَجده أَلنَّ للَا نَلَقَلُ . ِإذه قَلبهَل نَلقه

ََه يُوَجده أَلنَّ للاَ َأَخَ هُ َوَساَر َأخه ) 24: 5ال  و ن يف  ذك ه أ ضرً  ُُ َمَع للِا، َو  .(.ُفو
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 الُداءعقيدة دعوى اْلِيئة األوَل و 

 ؟أفهم من كالمك أن  عوى الفداء ر  بش  هبر   وع مسيحي:

فإن ك ه الدعوى ر  صبح من أركرن العقيدن امل يحيا إال بعد ، فعالً  مسلم:
لكي   شرقض مع مر جرء يف ال  رب   ثالثا أل أربعا ق لن من رحيل امل يح

َتُل اأَلوهاَلُد ») 16: 24ال ثشيا كمر يف   ،املقد  َتُل اآلَِبُء َعِن اأَلوهاَلِد، َواَل يُلقه اَل يُلقه
َتلُ  ِِيَِّتِ  يُلقه َبله ُكَل َواِحدت َ ُوُت ) 30: 31لأخظ  إرميرء  (.َعِن اآلَِبِء. ُكَل ِإنهَسانت ِبَ

َفانُ ُ ِبَ نهِبِ . ُكَل ِإنه  َرُ  َأسه صهرَِم َتضه ُا ) 20: 18  لحزقيرل( .َسانت يَهُكُل احلِه ُه اَلفلَّ
ُِِ  ِهَي مَتُوُت. َاالبهُن اَل ََيهِمُل ِمنه ِإْثِه اأَلِب، َواأَلُب اَل ََيهِمُل ِمنه ِإْثِه  ه ُُ الَِِّت 

كو ال  رب املقد  فهر  (.َيُكونُ  االبهِن. ِبَر الهَبارِ  َعَليهِ  َيُكوُن، َوَشَر الشِ ر ِيِر َعَليه ِ 
 لال مت د ألبشرئهمر من بعد. ، ؤكد أن ااطي ا األلىل كي م  وليا آ م لحواء لحدةر

 ؟فمرذا عن العهد اجلد د ،ذلك مر  بدل من العهد القدمي مسيحي:

 .2-1 :7اق أ مر ق ره إجنيل مىت على ل رن امل يح يف مىت  مسلم:

يلهُفونَِة الَِِّت ِِبَا َتِديُفوَن  2َكيه اَل ُتَدانُوا، اَل َتِديُفوا لِ  1) مسيحي: ألَنَُّكمه ِِبلدَّ
 .(.ُتَدانُوَن، َوِِبلهَكيهِل الَِّ ي بِِ  َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكمه 

 (.8:  3مر جرء يف رسرلا كورخثو  األلىل   لاق أ أ ضرً  مسلم:

َرتَُ    َوالهَغاِرُ  َوالسَّاِقي ُُهَا َواِحٌد، َولِكنَّ ) مسيحي: ُكلَّ َواِحدت َسَيأهُخُ  ُأجه
 .(.ِبََسِب تَلَعِب ِ 
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 من األ لا على أن كل مولو   ولد بال خطي ا فرق أ إذا أر ت مز داً  مسلم:
 (.14 :19 مىت 

َُ فَلَقاَل: ) مسيحي: َدُعوا اأَلوهاَلَد يَهتُوَن ِإََلَّ َوالَ مَتهفَلُعوُهمه أَلنَّ »َأمَّا َيُسو
 .َمَلُكوَت السََّماَواِت( ِلِمثهِل هُؤاَلءِ 

 لال ل  ش مي إىل ،إذن ف ل إخ رن جييء إىل الدخير بال خطي ا مسلم:
 لأكده امل يح   ك ا كو احلق ال ي جرء به موسى ،مل وت ال مرلات

كمر   ضح لك من ق اءن أعمرل   ،حىت جرء بولأل ليبدل    عا موسى ،من بعده
 (.39 :13ال سل  

ِدُروا َأنه تَلَتَ َُّروا ِمفهُ  َوِِبَ ا يَلتَ ) مسيحي: ََه تَلقه ِمُن ِمنه ُكلِ  َما  َ َُّر ُكَل َمنه يُلؤه
     (.بَِفاُموِ  ُموَسى

اليت اعرتف بولأل  ،ل عين اآلن أسألك: كيو  صد   عوى الفداء مسلم:
 ؟بشف ه أخه كو صرحبهر لمشش هر

 ؟أ ن قرل ذلك مسيحي:

 (.8: 2اق أ   يمواثل  الثرخيا  مسلم:

ِل َداُوَد ) مسيحي: ََ الهَمِسيَ  الهُمَقاَم ِمَن األَمهَواِت، ِمنه َنسه ُاذهُكره َيُسو
لل ين أ  رءل من أ ن إذن جرءت عقيدن الصلب لالقيرما  ،(ِبََسِب ِإَنهِيِلي،

 ؟لالفداء
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 ال أصد   ي رً  لقد  علمت من اإلسالم أن ؟من أ ن يل أن أع ف مسلم:
فيمر بلضشر  ،لر جيف على ل رن أحد من أخبيرء هللا ،ليمالعقل ال املشطق ل ال  قبله 

 مشهم ابلشقل األم   لن  بد ل لال حت  و.

لقد  يقشت اآلن  ،ك ا كو ع  مر أحبث عشهن أبأصررحك القول  مسيحي:
أن الق اءن الواعيا لل  رب املقد  قد كد ين يف هنر ا املطرف إىل احلقيقا ال ربى 

لأخه أرسل  ،ر  لد لر  ولدف   صمد،  أحد، ء: أن هللا لاحداليت جرء هبر كل األخبير
بقدرن هللا بضري  دَ لِ من آ م إىل امل يح ال ي كو َبَشٌ  لُ  أخبيرءه من البش  هلدا  شر بدءاً 

 ،لأخه ر  قم من قربه ألخه ر ُ صءَلبء أصالً  ،كمر ُخِلَق آ م من غري أب لال أم  ،أب
لأن كل إخ رن  ولد بال خطي ا حىت  ، دي ال لمرنفقد جنره هللا من كيد اليهو  لأ

     ب ااطي ا إن غواه الشيطرن.

سؤال أخري: كيو أك دي من ال  رب املقد  أن الشي  حممدًا رسوُل  لل ن لدي
 ؟اإلسالم آت  بعد امل يح ل خ م به رسرالت ال مرء

ث للعلك  عرل  البح ،ال  ك أخك قد ق أت ال  رب املقد  م اراً  مسلم:
 حىت   ون ذلك حمور لقرئشر القر م إبذن هللا. ،لال أمل
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 يف الكتاب املقد  حممد 

 وإسحا  عليهما السالم مباركة إْساعيل

مرذا  قول ال  رب املقد  عن الدافع إلبعر  إعرعيل لأمه كرج   مسلم:
  ؟عن سررن

َحر عشدمر  ب ال ضيع  مسيحي: رمه. لا فط ،ابن إب اكيم من سررن ،ِإسء
غضبت  ،نزح معه ل  خ  مشه  لكرن أخوه األكرب إعرعيل ابن إب اكيم من كرجَ 

َحر سررن لأرا ت إبعر  إعرعيل حىت ال   أ مع ابشهر  لذلك مر خص عليه  ،ِإسء
 سف  ال  و ن :

ِم ِفَِاِمِ  َمأهُدبَة  َعِ يَمة . َِِم. فَأَقَاَم إبراهيم يف يَلوه َأته َسارَُة َأنَّ َورَ   )وََكُ َ ِإسهحُق َوُف
َخُر ِمِن ابهِفَها ِإسهحَق،ابهَن َهاَجَر الهِمصهرِيَِّة الَِّ ي َأَنهَبَلتهُ  إلبراهيم يَ  ِه  سه فَلَقاَل

َِ َمَع ابهَِ ِإسهحَق( »اِهيَم: إِلبلهرَ  َارِيَِة َلنه َيِر َارِيََة َوابلهفَلَها، فَِإنَّ ابهَن اْله انهُرده َهِ ِه اْله
 [.10-8/ 21]  و ن 

ألضح لك بعض مر قد غرب عشك يف ك ه ال لا ا: إذا كرن   عين مسلم:  
َحر   ،عش  عرمرً  أربعاقد ا فطرمه لكو ابن سش   في ون عم  إعرعيل حيش    ِإسء

ألن أمه كرج  قد  لت به عشدمر كرن أبوه إب اكيم يف ال ر سا لالثمرخ  من 
َحر بيشمر للد له  ،عم ه ل  16/16بشص سف  ال  و ن   لكو يف سن املرئا عرم ِإسء
21 /5: )   

رِِه ِعفهَدَما َوَلَدته َلُ  َهاَجُر إْساعيل(  )وََكاَن أَبلهَراُم يف السَّاِدَسِة َوالثََّماِننَي ِمنه ُعمه
 [.16/16]  و ن 
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رِِه ِعفهَدَما ُوِلَد َلُ  ِإسهحُق(   [.5/ 21]  و ن  )وََكاَن إبراهيم َقده بَلَلَغ الهِمَئَة ِمنه ُعمه

خبصو  قصا إبعر  إعرعيل  (10-8/ 21 لب لك   ون مر جرء يف    و ن 
اليت  ،(21-14/ 21لأمه   شرقض مترمر مع مر جرء بعد ذلك يف سف  ال  و ن  

حيش   عشده  فىت  فعرً  لليأل صضرياً  طفالً  ، صور إعرعيل ح  إبعر ه عن سررن
  :عش  عرمرً  أربعا

َِ إبراهيم يف الصََّبا ) ِ  الهَباِكِر َوَأَخَ  ُخبهزا  َوِقرهبََة َماءت َوَدفَلَعُهَما ِإََل َهاَجَر، فَلفَلَه
ِهَها يف بَلر ِيَِّة بِئهِر  ِه َعَلى َوجه َها، ْثَّ َصَرفَلَها َمَع الصَِّبِ . فَلَهاَم يله َُ َوَوَلَعُهَما َعَلى َكِت

ِِ الصَّ  . َوِعفهَدَما فَلرََك الهَماُء ِمَن الهِقرهبَِة َنَرَح َدى َسبهعت َِ ِإحه ََه ِبَّ 
َجاِر، :  اأَلشه ِه َا قَاَل ِه ُمَقابَِلُ ، َعَلى بُلعهِد ََنهِو ِمَئِة ِمرتهت، أَل َّ ِه َوَجَلَس الَ »َوَمَض

َت الصَِّب ِ  َهُد َموه َع للُا ُبَكاَء «. َأشه . َوْسَِ ِه َ َا َوَبَك ِه َصوه ِه ُمَقابَِلُ  َورَفَلَع َفَجَلَس
َما الَِّ ي يُلزهِعُجِ  »اَلُك للِا َهاَجَر ِمَن السََّماِء َوقَاَل َْلَا: الصَِّبِ ، فَلَفاَدى مَ 

َع ُبَكاَء الصَِّبِ  ِمنه َحيهُث ُهَو ُملهق ى. َايف، أَلنَّ للَا َقده ْسَِ َُ ُقوِمي   ََيَهاَجُر؟ اَل 
َعُلُ  أُمَّة  َع ِ  ِلي الصَِّبَّ، َوَتَشبَِّثي بِِ  ألَنََِّ َسَأجه َها   «.يَمة  َوا ِه فَليله ْثَّ فَلَتَ  َعيله

ِِ الصَِّبَّ. ِه َوَمأَلِت الهِقرهبََة َوَسَق َر َماءت، َفَ َهَب  وََكاَن للُا َمَع الصَِّب ِ   فَأَبهَصَرته بِئله
رَ  ِ .َفَكُ َ، َوَسَكَن يف َصحه ََ يف رَمهِي الهَقوه َََُّ ته َلُ  أَُمُ  َزوهَجة    اِء فَارَاَن، َوبَلَر َوا

َر(  [.21-14/ 21 ]  و ن ِمنه ِمصه

َحر لالصحيح إذن أهنمر رحال عن سررن قبل سشوات من مولد  لقد أ رر  ، ِإسء
لأمه كرج  إىل "لا   عليهمر ال الم الق آن ال  مي إىل رحيل إب اكيم اببشه إعرعيل

 ( : 21/21غري ذي زرع" كو خف ه "ب  ا فرران" اليت جرء ذك كر يف سف  ال  و ن  

 [. 21/21]  و ن   سكن يف صحراء فاران()و 
حل ما  دخ كر هللا لعبر ه املؤمش .  ،لكرن ذلك بشرء على أم  إهلي إىل إب اكيم 
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لطفقت كرج   بحث عن  ،كرج  لابشهر ال ضيع لعشر ا هللا لغر ر إب اكيم م ا اتركرً 
 واط اخبثق ف علت هت لل بيشهمر. لبعد سبعا أ  -الصفر لامل لن  -املرء ب  جبل  

لأصبح ال عي ب  الصفر لامل لن  عرين إسالميا من  عرئ  احل  ال ي  ،هلر خبع زمزم
امل كور يف سف  ال  و ن  ،لمرزال الشبع  ب   زمزم( ،جي مع إليه اآلن مال   امل لم 

 : اليوم    وي مشه احل رج حىت قرئمرً  ،(19/ 21 

َها فَأَبهَصَرته بِ  فَليله ِِ الصَِّبَّ( )ْثَّ فَلَتَ  َعيله ِه َوَمأَلِت الهِقرهبََة َوَسَق َر َماءت، َفَ َهَب ئله
 [.21/19]  و ن 

ببشرء ال عبا بيت هللا  سو م عليهمر ال الم لبعد ذلك ب شوات قرم إب اكيم لإعرعيل 
 ، مقرم إب اكيم( لمرزال موضع صالن إب اكيم قبرلا ال عبا قرئمرً  ،احل ام مب ا امل  ما
  احل  حييي امل لمون من كل أحنرء العرر ذك ى  ضحيا إب اكيم لمن خالل  عرئ

 اببشه إعرعيل لفداء هللا له ب بش الفداء.

 لليأل  رلل  رب املقد  إلسح طبقرً ، لقد كرن الفداء مهالً  مسيحي:
 إلعرعيل.

 طربق مر أكده الق آن أن  بل الصواب إذا ق أت سف  ال  و ن جيداً  مسلم:
 : (27-24/ 17ففي    و ن  ،إلب اكيم الفداء لالعهد كرن

رِِه ِعفهَدَما ُخِتَ يف حلَهِم ُبرهلَِتِ ، َأمَّا  ِعنَي ِمنه ُعمه )وََكاَن إبراهيم يف التَّاِسَعِة َوالتِ سه
َرَة َسَفة  ِحنَي ُخِِتَ يف حلَهِم ُبرهلَِتِ . َِ َعشه َوَهَكَ ا   إْساعيل ابلهُفُ  فَلَقده َكاَن ابهَن َثاَل

ِسِ . ُخِتَ  ُه ِم نَل وََكَ ِلَ  ُخِِتَ َمَعُ  ُكَل رَِجاِل بَليهِتِ    إبراهيم َوإْساعيل ابلهُفُ  يف الهيَلوه
َتاِعنَي ِهَالت ِمَن الهَغرِيِب( ُلوِديَن ِفيِ  َوالهُمبله  [. 27-24/ 17]  و ن    الهَموه
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ِم الثَّاِمِن وبعد ذل  ولد إسحق وخِت يف اليوم الثامن من والدت : )َوَختَلَفُ  يف اله  يَلوه
رِِه ِعفهَدَما ُوِلَد َلُ  ِإسهحُق(  ِهُوِجِب َأمهِر للِا.  وََكاَن إبراهيم َقده بَلَلَغ الهِمَئَة ِمنه ُعمه

 [.5-4/ 21]  و ن 

ل ا فإخه عشدمر خزل العهد من هللا  ابا رن لالفداء( كرن إب اكيم يف ال رسعا لال  ع  
 لد بعد.  قد لُ ربيشمر ر   ن إسح ،ثا عش  عرمرً لكرن إعرعيل ابن ثال ،من عم ه

إىل  ومشر ك ا بعهد   حفيد إعرعيل حممد لقد ال زم امل لمون اب داء من 
آل إب اكيم يف كل صالن من الصلوات على لالصالن علي إب اكيم ل  ،اا رن  لل كور(

 آل حممد.على اامأل اليوميا مقرتخا ابلصالن علي حممد ل 

 ؟ ر شص على أن ال بيح كرن إسح 22ف  ال  و ن لل ن س مسيحي:

لكو حت  و م عمد ألخه   شرقض مع مر جرء يف  ،أع ف ذلك مسلم:
/ 12ل  22/2ففي    و ن  . اليت ق أنكر آخفرً    األخ ى من سف  ال  و نالشصو 
ََُِب ُ : (16 ُِ أَنَّ  …)فَلَقاَل َلُ : ُخِ  ابلهَفَ  َوِحيَدَك، ِإسهحَق الَِّ ي  َاُف َعِلمه َُ   َ

  َِ ََه مَتهَفِع ابلهَفَ  َوِحيَدَك َع ََه …للَا َو َِ َهَ ا اأَلمهَر، َو يَلُقوُل الرََّب: ألَنََّ  َصفَلعه
 )  َِ  [. 16/ 12ل  2/ 22]  و ن مَتهَفِع ابلهَفَ  َوِحيَدَك َع

َحا "ابف  وحيدك فعبررن :   ،"ابف  وحيدك إْساعيل"صواهبر أن    ب  "ِإسه
كو أن إعرعيل لق هر كرن يف الثرلثا عش ن من عم ه بيشمر ر   ن ل بب ب يل 

َحر  كمر اس شبطشر من سف  ال  و ن ذا ه. لأع ب من ذلك أخه   ؛قد للد أصالً  ِإسء
َحر عشدمر للد   األخ األصض  إلعرعيل( أصبح إلب اكيم ابشرن; فال  عقل أن  ِإسء

ل  رب العهد القدمي من بين  قرل عشه "االبن الوحيد" !! لل ن ال عصب املقيت 
لإبداله  22من كل مواضعه يف اإلصحرح  إس ائيل  فعهم حملو اسم إعرعيل 
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َحر إبِ  ل ثبت  لل ن هللا أغفلهم عن ح ف كلما "الوحيد" لي شو حت  فهم. ،سء
 ( : 17/22عبررن    و ن  أ ضر 22  فهم امل عمد لإلصحرح لك حت

ُِ أُلَِبرَِكفََّ  َوُأَكثِ َرنَّ ذُ ) ِر، َوَتِر ر ِيلََّتَ  فَلَتُكوُن َكُفُجوِم السََّماِء وََكَرمهِل َشاِنيِء الهَبحه
لاليت    رت  ، ر[، اليت  شري إىل إسح17/ 22  ]  و ن  ُذر ِيلَُّتَ  ُمُدَن َأعهَداَِِها(

 ( : 10/ 16بشصهر يف إصحرح سربق    و ن 

ُِ )أُلَِبرَِكفََّ  َوُأَكثِ َرنَّ ُذر ِيلََّتَ  فَلَتكُ  ِر، َوَتِر وُن َكُفُجوِم السََّماِء وََكَرمهِل َشاِنيِء الهَبحه
[, لل ن املشرر إليه كشرلك كرن "إعرعيل" 16/10]  و ن  ُذر ِيلَُّتَ  ُمُدَن َأعهَداَِِها(

َحر  " لليأل  ".ِإسء

أخه عشدمر    ر  ،كرن امل  هدف ابل ح  و  22أن اإلصحرح  لال ي  ؤكد أ ضرً 
كرن املشرر   ،"وأكثر ذريت  جدا   وأجعل  مثمرا   "سأِبرك  حقا  كي ذك  عبررن درثلا ل 
َحر  لليألإليه كو إعرعيل   :  عليهمر ال الم( ِإسء

َعُلُ  ُمثهِمرا ،  ِلِ . َسُأَِبرُِكُ  َحق ا ، َوَأجه ِِلهَبِتَ  ِمنه َأجه ُِ ِل َتَجبه )َأمَّا إْساعيل، فَلَقِد اسه
َِة (َوُأَكثِ ُر ُذر ِيلََّتُ  ِجد ا  فَليَ  ِبُ  أُمَّة  َكِب ََه َعَشَر رَِِيسا ، َوُيصه  ُكوُن َأِب  الثه

 [.20/ 17  ]  و ن

 (: 21/18يف    و ن  ،"سأجعل  أمة ع يمة"عبررن  كلك ل
َعُلُ  أُمَّة  َعِ يَمة (  ِلي الصَِّبَّ، َوَتَشبَِّثي بِِ  ألَنََِّ َسَأجه ]  و ن )ُقوِمي َوا ِه

 ه لاحدا كو "إعرعيل".كرن املشرر إلي  ،[18/21

َارِيَِة أُمَّة  أَيهضا  ألَنَُّ  ِمنه ُذر ِيَِّتَ (: عبررن كمر  ؤكده أ ضر  )َوَسأُِقيُم ِمِن ابهِن اْله
 .[13/ 21]  و ن 
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َحر لل ن اليهو  لامل يحي   ع ربلن  مسيحي: أعلى م رخا من  ِإسء
 إعرعيل.

فعشدمر  زلج  ،حاكو إس عالء لبه عشص  ا لاض ك ا مر  قولون مسلم:
لر  عد  خ هت حرلا العبو  ا الطررئا ابلزلاجامن كرج  عليهر ال الم  إب اكيم 

عشدمر ألهنر لأصبحت كرج  عليهر ال الم يف "ح م الزلجا"، جرر ا، لب لك 
 أصبحت "أم للد".  للدت إعرعيل 

ال  ش ى أن كل اليهو  قد ا أخ كم يف ال ي  عين أصبحوا عبيد لإمرء، 
لمن املعلوم أن امل يح كو أ ضًر من خ ل اليهو ، فهل  صح أن  دعي أن 

من خ ل العبيد لاإلمرء؟ طبعًر ال... ألن حرلا عبو  ا اليهو  يف لقت   امل يح
 لاخ هت.ال ي كرخت حرلا طررئا 

لكل ا مبرركا    من أبيهمر إب اكيم؟رسحرأ إعرعيل مع إكل لَ  مسيحي:
 خ ل إعرعيل؟

رأ من أبيه إب اكيم، لذلك لفقًر ملر أ ضًر قد لَ  ... إعرعيل خعم مسلم:
 جرء يف الشصو  ال رليا:

هُرُج ِمنه ُصلهِبَ  َيُكوُن »)فََأَجابَُ  الرََّب:   َْ َلنه َيُكوَن َهَ ا َلَ  َورِيثا ، َبِل الَِّ ي 
  [. 4/ 15]  و ن  َورِيَثَ (

َرى، فَلَوَلَدته  )ِإنه َكاَن رَُجٌل ُمتَلَزوِ جا  ِمِن امهرَ   ُُُر ِمَن اأُلخه َداُُهَا َويَلفله ثُِر ِإحه ِ، يُلؤه أََتنيه
َِاثَُ   َُ ِم ُروَهِة. َفِحنَي يُلَوزِ  ُر ِمنه ِإَنهَاِب الهَمكه ِكلهَتاُُهَا َلُ  أَبلهَفاء ، وََكاَن االبهُن الهِبكه

َم ابهَن الزَّوهَجِة ا ِِ َعَلى َعَلى أَبلهَفاِِِ ، اَل َيََِل َلُ  َأنه يُلَقدِ  َِا َرُه يف الهِم َعَلُ  ِبكه َِِة لَِيجه ألَِث
ُروَهِة. رِِه ابهِن الزَّوهَجِة الهَمكه ُروَهِة،   ِبكه َبله َعَليهِ  َأنه يَلعهرَتَِف بَِبُكورِيَِّة ابهِن الهَمكه
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ِ ِمنه ُكلِ  َما َ هِلُكُ ، ألَنَُّ  ُهَو َأوَُّل َم هَهِر قُ  َيُ  َنِصيَب اثلهَفنيه ِِ رَتِِ ، َوَلُ  َحَق َويُلعه ده
  [.17-15/ 21] ثشيا  الهَبُكورِيَِّة(

لذلك لفقًر ملر جرء  ، لابلش با لل ؤال اآلخ ...خعم...ا مبرركا خ ل إعرعيل
  يف الشصو  ال رليا:

 : َلِ  َفاَل يَلُعوُد َُيهَصى»)َوقَاَل َْلَا َماَلُك الرَّبِ   [.10/ 16]  و ن  (»أُلَكثِ َرنَّ َنسه

َعُلُ  ُمثهِمرا ، )أَ    ِلِ . َسُأَِبرُِكُ  َحق ا ، َوَأجه ِِلهَبِتَ  ِمنه َأجه ُِ ِل َتَجبه مَّا إْساعيل، فَلَقِد اسه
َِة ( ِبُ  أُمَّة  َكِب ََه َعَشَر رَِِيسا ، َوُيصه / 17]  و ن َوُأَكثِ ُر ُذر ِيلََّتُ  ِجد ا  فَلَيُكوُن َأِب  الثه

20.] 
 [.13/ 21]  و ن   ارِيَِة أُمَّة  أَيهضا  ألَنَُّ  ِمنه ُذر ِيَِّتَ ()َوَسأُِقيُم ِمِن ابهِن اْلهَ  

َعُلُ  أُمَّة  َعِ يَمة () ِلي الصَِّبَّ، َوَتَشبَِّثي بِِ  ألَنََِّ َسَأجه / 21]  و ن  ُقوِمي َوا ِه
18.] 

لل ن االبن املوعو  كرن  ،لذر  ه   رلاإلسالم ال  ش   خعما هللا على إسح
 .ليخ ج من ذر  ه فيمر بعد خرا امل سل  حممد  ، إعرعيل

 ؟غري   عي لل ن اليهو  لامل يحي   ع ربلن إعرعيل ابشرً  مسيحي:

مر   جفون لليأل مر  قوله ال  رب املقد . ابهلل عليك  ك ا أ ضر  مسلم:
ففي سف  ال  و ن  ،كيو   ون زلاج أيب األخبيرء; لابشه من ك ا الزلاج; غري   عي

 16 /3) : 
َعاَن، َِ َكفله ِر َسفَلَواتت يف َأره  َأَخَ ته َسارَاُي َجارِيَلتَلَها )َوَهَكَ ا بَلعهَد ِإقَاَمِة َعشه

َها ِلَرُجِلَها أَبلهَراَم لَِتُكوَن َزوهَجة  َلُ (  [. 3/ 16]  و ن  الهِمصهرِيََّة َهاَجَر َوَأعهَِتله
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ألخه ب    اج ابطالً أم كرن الزل  ،لال ر ا غري ذلك ف يو   ون الزلاج مش لعرً  
اليت  ،لمص  ا; لكل مثل ك ا الزلاج أقل مش لعيا من زلاج إب اكيم ب ررن كلداي  

ِِت، : ( أهنر أخ ه من أبيه12/ 20 قول عشهر سف  ال  و ن   َِقيَقِة ُأخه )َوِهَي ِِبحله
ُ َا َزوهَجة   ََُّ ه ِه ابلهَفَة أُمِ ي فَا َا لَيهَس ِهَ َأ َّ [. لحر ر 12/ 20]  و ن  َل(ابلهَفُة َأِب، َب

 هلل أن   ون ال لا ا األخرين صحيحا.

لمعين  ،ابخ يرره  عريل العه "إعرعيل" إعرعيل  م هللاُ لمن نحيا أخ ى ك    
قد  كل م ت عليك يف ال  رب امل الً اسألك أل   "هللا   مع". لل ن  عين :االسم

 ؟  عيا بشو هأي عبررن   يء إىل إعرعيل ل 

 ال. أبداً  :مسيحي

 كل  ع رب إعرعيل خبيرً أم ال؟ مسلم:

 خعم...إعرعيل كرن خبيرً. مسيحي:

مترم...أخت  ع قد أن إعرعيل كرن خبيرً...فمر كي أةيا أصله؟  مسلم:
   اإلسالم   ن كل األخبيرء.ألن أكرب من ك ه الشظ ن العشص  ا الطبقيا،  اإلسالم

َحر ، ء  علق أببشرء إعرعيل لأبشر ،أم  آخ  كو مر جرء خبصو  أر  امليعر :  ِإسء
فقبل أن  ولد أي مشهمر أعطى هللا عهده إىل إب اكيم أن جيعل ل ر  ه أر  امليعر  

 لكي ذاهتر بال  الع ب اليت اس ق  فيهر أبشرء إعرعيل:  ،من الشيل إىل الف ات

َلَك َكِ ِه اأَلرءَ  ِمنء »اًل:  يف َذِلَك الءيَفوءِم َعَقَد هللُا ِميثَرقًر َمعء أَبفءَ اَم قَرئِ  َسُأعءِطي َخ ء
ِ  الءَ ِبرِي، هَنءِ  الءُفَ اِت( ]  و ن  [ .18/15  َلاِ ي الءَع ِ ِش ِإىَل الشف هء

َحر  دء عِ كل  قصد أن هللا ر  َ  مسيحي:    لذر  ه أبي  يء. ِإسء
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لإ ر سي ب  لك مر أر د بعدمر  ق أ سف   ،ليأل ك ا مر أقصد مسلم:
َعاَن، الَِِّت (: 8/17ن  ال  و  َِ َكفله يَع َأره َِ َوُذر ِيلََّتَ  ِمنه بَلعهِدَك مجَِ )َوَأَهُبَ  أَنه

َِ ِفيَها َبرِيبا ، ُملهكا  أََبِدَي  . َوَأُكوُن َْلُمه ِإَْلا (  [.8/17]  و ن  نَلَزله

فإن إب اكيم كرن "غ  بر " لكو يف أر  كشعرن  ،كل  بيشت اآلن الف   ب  العبرر   
فقد كرن لكو من   - أر  الع ب - بيشمر ر   ن ك لك فيمر ب  الشيل لالف ات

لارجع إىل مر   ،ألغري ذلك من أن   ون  هو  م  كلدان أق ب ألن   ون ع بيرم 
 نقششره يف بدا ا احلوار  الفصل األلل(.

َحر لل ن العهد من هللا كرن مع  مسيحي: كمر جرء يف سف  ال  و ن   ِإسء
ِدي أُبهرُِمُ  َمَع ِإسهحَق الَِّ ي تُلفهِجُبُ  َلَ  َسارَُة يف ِمثهِل : ( 21/ 17  ِهَ َأنَّ َعهه )َب

ِِ ِمَن السََّفِة الهَقاِدَمِة(  [.21/ 17]  و ن   َهَ ا الهَوقه

  لحده  لن رعلى إسح لكل يف ك ه العبررن مر جيعل العهد مق ص اً  مسلم:
 ؟إعرعيل

 ال ابلطبع. مسيحي:

 ملر جرء يف ال  رب املقد  مشرياً  مفصالً  اآلن أس   لك ع ضرً   عين مسلم:
 لبعث ه إيل العرمل .  لمؤكداً  لمبش اً  ،إيل الشي حممد 
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 إرمياءدالالت الفبوة عفد 

ََََقِق نُلُبوَءتِِ  يُلعهرَ : (9/ 28جرء يف إرميرء   ُف )َأمَّا الفَِّبَ الَِّ ي تَلفَلبََّأ ِِبلسَّاَلِم، َفِعفهَد 
 [. 9/ 28]إرميرء  (َأنَّ الرَّبَّ َقده َأرهَسَلُ  َحق ا  

لب   ،لحنن خع ف أن كلما "إسالم" مش قا من "ال الم" : ال الم ب  امل ء لخرلقه
لذلك  ،لكو من أعرء هللا احل ىن ،هللا لكل املخلوقرت. لال الم  عون اإلسالم

ُِ أُلرِسَي )أَ : خقيض مر جرء يف إجنيل لوقر على ل رن امل يح  َت ُفَّوَن َأين ِ ِجئه
َرى االنهِقَساَم: فَِإنَُّ  ُمفهُ  اآلَن  ؟ َأُقوُل َلُكمه: الَ، َبله ِِبأَلحه َِ السَّاَلَم َعَلى األره
ِ، َواثلهَفاِن َعَلى َثالَثَةت،  َقِسُموَن: َثالَثٌَة َعَلى اثلهَفنيه ِِ الهَواِحِد ََخهَسٌة فَليَلفله َيُكوُن يف الهبَليه

ُِ َعَلى أُمِ َها،  فَاآلبُ  َقِسُم َعَلى ابهِفِ ، َواالبهُن َعَلى أَبِيِ ، َواأُلَم َعَلى بِفهِتَها، َوالهِبفه يَلفله
ََماُة َعَلى َكفَِّتَها، َوالهَكفَُّة َعَلى َ َاِ َا(    [.53-51/ 12]لوقر  َواحله

ُِ أُلرهِسَي )اَ ( : 36-34/ 10 مىت  لاخظ  أ ضرً  َسالما  َعَلى َت َُفوا َأين ِ ِجئه
ُِ أُلرهِسَي َساَلما ، َبله َسيهُا . . َما ِجئه َِ َعَل اإِلنهَساَن َعَلى   اأَلره ُِ أَلجه فَِإين ِ ِجئه

َِ َمَع أُمِ َها، َوالهَكفََّة َمَع َ َاِ َا. ُِ َأعهَداَء   ِخاَلفت َمَع أَبِيِ ، َوالهِبفه َوَهَكَ ا َيِص
ُل بَليهِتِ (  [.36-34/ 10]مىت  اإِلنهَساِن َأهه
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 َح َّ يَهِتَ ِشيُلوه

املوت ألصى بشيه كمر جرء يف سف  ال  و ن  عشدمر حض   عقوب        
 49 /1 ،10 :) 

َعى يَلعهُقوُب أَبلهَفاَءُه َوقَاَل:   َتده ُِ َلُكمه يف »ْثَّ اسه ُد َل ألُنهِبَئُكمه ِهَا َسَيحه َُوا َحوه الهتَل
ِبَلِة  ِم الهُمقه  [.1/ 49]  و ن  (»اأَلَيَّ

ٌَ ِمنه ُصلهِبِ  َح َّ يَهِتَ ِشيُلوُه مث :  رَتِ َْلَاُن الهُملهِ  ِمنه يَلُهوَذا َواَل ُمشه )اَل يَلُزوُل َصوه
ِِيُعُ  الَشُعوُب(  [. 10/ 49]  و ن   )َوَمعهَفاُه: َمنه َلُ  اأَلمهُر( فَلُت

ُتمه ُشَهَداَء ِإذه َحَضَر   َأمه     ل  فق ك ه العبررن مع مر جرء يف الق آن ال  مي: ُكفله
ُت ِإذه قَاَل لَِبِفيِ  َما تَلعهُبُدوَن ِمنه بَلعهِدي قَاُلوا نَلعهُبُد ِإَْلََ  َوِإَلَ  َءاَِبَِِ   يَلعهُقوَب الهَموه

ِلُمونَ  ا َوََنهُن لَُ  ُمسه َحاَ  ِإَْل ا َواِحد  َاِعيَل َوِإسه  (. 133البق ن ) ِإبلهَراِهيَم َوِإْسه

لل شهر كشر  شري إىل  خص  ،لعرب ا معشركر ال الم لاالطم شرناب" ِشيُلوهلكلما "
" العرب ا اليت  عين شالواه" Shaluahل لما  لرمبر كرخت حت  فرً  ،الشر  ه ل و حول

 رسول  من هللا(.

( أن سل لا الشبون يف آل  عقوب  بين إس ائيل( 10/ 49لمعىن العبررن  يف   و ن 
 " ل ؤكد ذلك مر أخ ر به أرميرء يف خبوء ه: يُلوهشِ س شقطع عشدمر أيي "

َكاُم تَلُزوُل ِمنه َأَماِمي فَِإنَّ ( ِه َهِ ِه اأَلحه َراِِيَل َتُكَف َعنه َأنه َتُكوَن  ِإنه َكاَن ُذر ِيََّة ِإسه
)ِل ِلَ  [. لكو ع  مر أ رر إليه امل يح يف إجنيل مىت: 36/ 31إرميرء ]َل أُمَّة ( 

َُ ِمنه أَيهِديُكمه َوُيَسلَُّم ِإََل َشعهبت يُلَؤدِ ي ََثََرُه  َأُقوُل َلُكمه: َز  مىت ِإنَّ َمَلُكوَت للِا َسيُلفله
  [.43/ 21]مىت   (21/43
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 بكة هي مكة

م ا امل  ما كي املوضع ال ي عيشه هللا إلب اكيم لإعرعيل عليهمر ال الم        
لقد  ، ا" هل  رن لقبرئل الع بلالع ب  شطق م ا: "م ا" أل "ب ،لبشرء بي ه احل ام

 : اللفظ بصيض   يف الق آن ال  مي لر 

ِهِن َمكََّة ِمنه بَلعهِد َأنه   ُهمه بَِب َوُهَو الَِّ ي َكفَّ أَيهِديَلُهمه َعفهُكمه َوأَيهِدَيُكمه َعفله
ِا     ،(24 الف ح  َأمهَُرَُكمه َعَليهِهمه وََكاَن اقَُّ ِهَا تَلعهَمُلوَن َبِص

 
ِت ُوِلَع ِللفَّاِ  لَلَِّ ي بَِبكََّة ُمَبارَك ا َوُهد ى لِلهَعاَلِمنَي إِ    آل   نَّ َأوََّل بَليه

 (. 96عم ان

 يف املزامري:  لس شدكش عشدمر  ق أ اسم "ب ا" على ل رن  ال  

ِون  يفبوعا)  [.6/ 84]مزمور  (عابرين يف وادي البكاء )بكة( يص

   املشرر إليه يف املزمور كو عيشه ب   زمزم اليت لس ز ا   كشا إذا علمت أن الب
ف  كر هللا  عرىل يف ك ا الوا ي القرحل ل ظل حىت  ومشر ك ا   لى احل ي  من 
مال   امل لم  الوافد ن للح  لالعم ن إىل البيت ال ي اخ رره هللا لي ون قبلا 

  املصل  لمل قى املؤمش  إىل  وم الد ن.
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  بيِ اجملد

َتِضيِئي، فَِإنَّ ( 1  (:11، 7-1/ 160جرء يف خبون أ عيرء          )ُقوِمي اسه
َرَ  َعَليهِ ( لاخظ  كيو  ضركي  ،[1/ 60]أ عيرء  نُوَرِك َقده َجاَء، َوَْهَد الرَّبِ  َأشه
       ك ه العبررن قوله  عرىل يف الق آن ال  مي:

ثِ ُر)       ( 3-1   املدث   َورَبََّ  َفَك ِ ه  (2ُقمه فَأَنهِ ره) (1ََيأَيَلَها الهُمدَّ

َتِفُف الَشُعوَب، َوَلِكنَّ ( 2  ، َواللَّيهَل الدَّاِمَا َيكه ََ )َها ِإنَّ ال َلهَمَة تَلغهُمُر اأَلره
َلِ ( َْهُدُه َحوه ِرُ  َعَليهِ ، َويَلَتَجلَّى   [.2/ 60]أ عيرء  الرَّبَّ ُيشه

بعد أن غربت  عون  ،ر  الظالم العرر كلهح  س كرخت بعثا الشي حممد   لحقرً  
ال وحيد ال ي ن ى به كل األخبيرء قبله; اب داء من إب اكيم إىل عي ى عليهم 

 ال الم.

َراِ  ِلَياِِِ (( 3  ِبُل األَُمُم ِإََل نُوِرِك، َوتَلتَلَواَفُد الهُمُلوُك ِإََل ِإشه ]أ عيرء  )فَلتُلقه
60/3.] 

لمرزال حىت  ،ل خل فيه الشر  أفواجرً  ،ء األر لقد ف ح هللا ابإلسالم كل أحنر 
 ; رغم كل مر حورب لحيررب به.اليوم أس ع العقرئد اخ شرراً 

ا ِإلَيهِ . َيَِيُء ( 4  َتَمُعوا، َوأَتَلوه يعا  َقِد اجه َلِ  َوانهُ ِري، فَلَها ُهمه مجَِ )َتََمَِّلي َحوه
( أَبلهَفاُؤِك ِمنه َمَكانت بَِعيدت، َوَُهَمُل بَلَفاُت ِ   [.4/ 60]أ عيرء  َعَلى اأَلذهُرَِ

لقد كرن: ففي أقل من ثالثا لعش  ن عرمر  وحدت قبرئل اجلز  ن الع بيا كلهر حتت  
 قبرئل م شرح ن. اإلسالم  لبء بعد أن كرخت قفَ  ،لواء اإلسالم



106 

 

ِهَغى اإِلَ رَُة َعَلى قَللهِبِ ، َومَته  (5  َتِلِئنَي فَلَرحا  أَلنَّ )ِعفهَدِِ ت تَلفهُ رِيَن َوتَلتَلَهلَِّلنَي، َوَت
ِر تَلَتَحوَُّل ِإلَيهِ  َوِبََن األَُمِم يَلَتَدفَُّق َعَليهِ (  [.5/ 60]أ عيرء  ثَلرهَواِت الهَبحه

لخالل ق ن من الزمرن ا  عت أما الوحدن اإلسالميا حىت صررت يف ألجهر ألسع 
  للا ع فهر ال رر ر حىت اليوم.

َرةِ ( 6  َُ َأرهُلِ  ِبَكثله َت َراٌن، تَلتَلَقانَُر  )َتكه ََُة تَلغهَشاِك ُبكه ََيَن َوِعي َِ ِمده اإِلِبِل. ِمنه َأره
) ِبيَ  الرَّبِ   [.60/6]أ عيرء  ِإلَيهِ  ِمنه َشَبا حُمَمََّلة  ِِبل ََّهِب َواللََباِن َوُتِ يُع َتسه

لمر  صحبه من  ،لك ه  شطبق على لفو  احل رج على مدار ال رر ر إىل م ا للح 
 ل بر ل املشرفع  لالعم ن على مدار ال شا(. ال  ررن

ُم قَلَراِبنَي ( 7  هُدُمِ ، تُلَقدِ  َُ ِهَعاِن ِقيَداَر َُتهَتِمُع ِإلَيهِ ، وَِكَباُش نَلَبايُوَت  يُع ُق )مجَِ
َِْ ُد بَليهِِت الهَبِهيَّ ( ِبَِي، َوُأ ُبوَلة  َعَلى َم ه  [.7/ 60]أ عيرء  َمقه

ت كي قبرئل الع ب من خ ل قيدار للد إعرعيل لقبرئل قيدار اليت جتمعت ل وحد
 لاخظ  مر ذك  ه من قبل عن خ ل إعرعيل يف الفصل األلل(. أمر بيت ا د املشرر 

 م  ق  أبشرء قيدار لإعرعيل  - إليه فرلثربت من ال ير  أخه بيت هللا احل ام يف م ا
 .) لليأل كشي ا امل يح كمر  ظن بعض مف  ي ال  رب املقد  

ِمَل ِإلَيهِ  الفَّاُ  ثَلرهَوَة األَُمِم،  (8  َصُد لَيهَل َ َاَر، لَِيحه ِتُ  أَبلهَواُبِ  َداِِما  َواَل تُلوه َُ )تَلفله
 [. 11/ 60]أ عيرء  َويف َموهِكبت ُيَساُ  ِإلَيهِ  ُمُلوُكُهمه(

 دء وصً  ُ   ال لرَء  - لمن املع لف أن بيت هللا احل ام أكرب بيوت هللا على لجه األر 
ليصبح قبلا   من األلاثن طه ه حممد أن على مدار ال رر ر مش   لال هنرراً  ليالً 

 .أل حم ومرً   ل ل مؤمن; حركمرً  لمالذاً 
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 راكبو احلمِ وراكبو اْلمال

 أتمل خبوءن أ عيرء اليت ذك  فيهر:        

ِت، َورَاِكِبنَي )َوِعفهَدَما ُيَشاِهُد رَاِكِبنَي فُلرهَسا   َأزهَواجا  َأزهَواجا ، َأوه رَ  اِكِبنَي َعَلى  َِ
ِغ ِإصهَغاء  َشِديدا   ، فَللهُيصه  [.21/7]أ عيرء  (َعَلى مِجَالت

 : امل يح حد  ع ف أخه إن أي  لمي  يف مدار  األ ؟من كو راكب احلمرر 

َُ َجحهشا  فَلرَِكَب َعَليهِ ، َكَما َقده ُكِتَب(  .[14/ 12] وحشر  )َوَوَجَد َيُسو

إخه حممد  ؟ال ي جتركله مف  ل ال  رب املقد  ؟اكب اجلمل املوعو فمن إذن ر 
، .ل ؤكد ذلك مر ذك ه أ عيرء   ال ي ر أيت من  شطبق عليه  لك الشبوءن غريه

 ص احا يف خفأل اإلصحرح عن "خبوءن بشأن جز  ن الع ب" :

َزِيَرِة الهَعَربِيَِّة: َسَتِبيِتنَي يف   َصَحاِري ِباَلِد الهَعَرِب ََي قَلَواِفَل )نُلُبوَءٌة ِبَشأهِن ِشبهِ  اْله
َدانِيِ نيَ  إىل ال سرلا اليت  لهر امل لمون  شري أ ضرً   يتلال ،[13/ 121]أ عيرء  (الدَّ

الع ب األلائل يف خش  الدعون; مث  ل هر أجيرل امل لم  يف كل زمرن لم رن إيل 
  ومشر ك ا.

 مث متضي خبوءن أ عيرء : 

َلوا ََي أَ  ُبهِز()فَا ِه َارِِبنَي ِِبْله ِبُلوا اْله تَلقه ِهَشاِن، َواسه َل تَليهَماَء الهَماَء ِللهَع / 21]أ عيرء  هه
كل لاحد   ىل شري ايل أكل  يمرء ال  ن آللا الشي لصحبه من املهرج  ن لآخ ،[14

لكو مر كرن من األخصرر ابملد شا  ،من املهرج  ن ل رركه الطعرم لالش اب مشهم لافداً 
 ا".بَ يفء اليت كرن اعهر قبل اهل  ن " ث ب" ل"طَ  ،املشورن
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اليت أذن هللا هبر عشدمر أعلم هللا رسوله مبر  ؛لقد أ ررت خبوءن أ عيرء إىل ك ه اهل  ن
أذع عليه ال فرر أن  ض بوه ب يوفهم ض با رجل لاحد في ف    مه يف القبرئل 

 : (15/ 21ف أمل عبررن أ عيرء   ، كمر جرء يف ال رين الشبو ا(

ِ  الهُمتَلَوتِ ِر، َوِمنه َوِنيِا الهَمعهرََكِة( ُلوِل، َوالهَقوه ُمه َقده فَلَروا ِمَن السَّيهِف الهَمسه  )أَل َّ
 [.15/ 21]أ عيرء 

 : مث  واصل خبوءن أ عيرء س  كر

: يِف ُغُضوِن َسَشا  َدَرثَِلا  ِلَ َشِا اأَلِجرِي  فَ   فءىَن ُكلُّ جَمءِد ِقيَداَر(  ألَخ ُه َكَ ا َمر قَرَلُه يل ال  بُّ
ف حد  يف  قا ابلضا مر ا يف ال شا الثرخيا من اهل  ن من لقرء  ،[16/ 21  ]أ عيرء

بدر الفرصلا اليت  غزلنحرسم ب  املؤمش  لب  مش كي ق  ش  أحفر  قيدار( يف 
 لاخظ  ،لقيدار كمر علمت كو االبن الثري إلعرعيل ،اخدح  فيهر الش ا لاملش كون

 لل: ; كمر جرء يف الفصل األ13/25سف  ال  و ن 

ُر إْساعيل،  َاُء أَبلهَفاِء إْساعيل َمَدوَّنَة  َحَسَب تَلرهتِيِب ِواَلَدِ ِمه: نَلَبايُوُت ِبكه )َوَهِ ِه َأْسه
 [. 13/ 25]  و ن  َوِقيَداُر َوَأَدبهِئيُل َوِمبهَساُم(

َهل قيدار يف الكتاب أن العرب هم املشار إليهم )كمر  ؤكد ك ه احلقيقا 
   حزقيرل: فء ب ِ  مر جرء أ ضر (املقد 

رهفَاِن َوالهِكَباِش  )َوَرَجَر َمَعِ  الهَعَرُب وَُكَل ُرَؤَساِء ِقيَداَر، فَلَقاَيُضوا َبَضاَِِعِ  ِِبْلِه

 [.21/ 27]حزقيرل      (َواأَلعهِتَدةِ 
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 وسلم( أوج  التشاب  بني الرسولني حممد وموسى )صلى للا عليهما

ال ي حد ه  ، مب يء الشي حممد ل ف  ال ثشيا طبقرً  لعد هللا موسي 
 بعبررن :  حتد داً 

َوِ ِمه ِمثلهَلَ ، َوَأَلُع َكاَلِمي يف َفِمِ ، فَلُيَخاِنبُلُهمه  ِ ِإخه )ِْلََ ا أُِقيُم َْلُمه نَِبي ا  ِمنه َبنيه
 .[18/18] ثشيا    ِبُكلِ  َما آُمُرُه بِِ  (

 ملر  لي:  الشي حممدى ذلك ال حد د إال عل ال  شطبق
َحر  عين أبشرء إعرعيل أخي  :"من ب  إخوهتم" -1 لو    لإال   ،بين إس ائيل  جد ِإسء

  ال ي كو "من" بين إس ائيل( لقيل "من بيشهم".  كرن امل ا  كو عي ى
 
ال علي  لاملثليا كشر إ ر  شطبق على حممد  ،كوخه مثل موسى "مثلك"  -2

 عي ى عليهمر الصالن لال الم من كل لجه:

 لعي ى. خالفرً  ،بال مع زن ،دا من أب لأملِ فموسى لحممد لُ        

 لعي ى. خالفرً  ،لكالةر  زلج لأجنب ذر ا       

لعي ى ال ي  وفره هللا  خالفرً  ،لكالةر مرت ل فن مي ا بصورن طبيعيا      
 أحد مو ه. ليه لر  شهدإ لرفعه

 لعي ى  خالفرً  ،خص ةر هللا لأظه ةر على أعدائهمر يف حيرهتمرلكالةر  
 بعد رحيله. رسرل ه معشو ً  ال ي اخ ص ت

 ، لخت خصوصه يف حيرهتمر  قبل أن حت ف ال وران لكالةر  لقي لحيرً        
 إال بعد رحيله.  بيشمر ر  بدأ  دل ن  يء من  عرليم عي ى 
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لعي ى ال ي كرخت  ا عمليا م  رملا خالفرً لكالةر كرخت رسرل ه    ع      
 لخلقيا فح ب. رسرل ه رلحيا

ال ي  خالفر لعي ى  ،أل برعه ال  ن ال فوا حوله لكالةر كرن قرئداً        
    اخفض من حوله معظم قومه بين إس ائيل.

"لأضع كالمي يف فمه": إ ررن إىل الوحي ال ي خزل به جرب ل من هللا  عرىل  -3
غ كل ح ف مشه كمر ل  ثا لعش  ن عرمر, لكو الشي األمي األم  ال ي بفَ طوال ثال

 ععه, ل  طربق الوصو مع قوله  عرىل يف سورن القيرما : 
ََُرِ كه بِِ  ِلَساَنَ  لِتَلعهَجَل بِ ِ  َفا مَجهَعُ  َوقُلرهَءانَ ُ  (16) ال  ( فَِإَذا 17) ِإنَّ َعَليله

َفا بَلَيانَ ُ 18) قَلَرأهَ ُه فَاتَِّبعه قُلرهَءانَ ُ   (19-16 القيرما ( ْثَّ ِإنَّ َعَليله
ل  صدر سور الق آن ال  مي الب ملا "ب م هللا ال  ن ال حيم"  عدا سورن   -4

ب اءن( لكي  أي الب ملا( اليت  بدأ هبر امل لم أي عمل يف حير ه اليوميا, ف أمل مر 
 ( : 19/18جرء يف سف  ال ثشيا  

ي، فََأَ  ُأَحاِسُبُ ()فَلَيُكوُن َأنَّ كُ  ] ثشيا  لَّ َمنه يَلعهَصى َكاَلِمي الَِّ ي يَلَتَكلَُّم بِِ  ِِبْسِه
18 /19!! ] 
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 )املصُِى( املختارورسوَل عبدي 

 (: 42 قول خبوءن أ عيرء   ليف إ ررن ألضح لشبون حممد        

ُِ )ُهَوَذا َعبهِدي الَِّ ي َأعهُضُدُه، َُمهَتاِري الَِّ ي ا( 1  ُهِسي. َوَلعه ِه بِِ  نَل بلهتَلَهَج
ِل(  [. 42/1]أ عيرء   ُروِحي َعَليهِ  لَِيُسوَ  األَُمَم ِِبلهَعده

إال أن   ،لال ر ب أن كل األخبيرء عبر  م سلون اخ رركم هللا  عرىل هلدا ا أقوامهم
كلما عبدي لرسويل املخ رر  أي املصطفى( كي األعرء اليت  طلقهر اإلسالم 

أشهد أن ال إل  إال للا ألىل أركرن اإلسالم : "  فرلشهر اتن ،مد خرصا على حم
    كر امل لم يف كل صالن ضمن ال شهد يف كل  ،"عبده ورسول   وأن حممدا

لعبررن:  ،صالن من الصلوات اامأل اليوميا; لغريكر من صلوات الشوافل لال طوع
رئ  لقبل إقرما الصالن يف  "أ هد أن حممدا رسول هللا "  دلي يف األذان من فو  املش

 كل م  د على ام دا  املعمورن طوال األربع لالعش  ن سرعا.

ِسُر َقَصَبة    (2  َّرِيِق. اَل َيكه تَُ  يف ال ُُ َواَل يَلرهَفُع َصوه ُر )اَل َيِصيُ  َواَل َيصه
َََِمانَةت َُيهِري  َا  ِهُِيُء. ِإ َّ َفة  اَل ُي ال (َمرهُلوَلة ، َوفَِتيَلة  ُمَدخِ  -2/ 42]أ عيرء   َعده

3.] 

 .لك ا لصو  قيق ملر ع ف به من سري ه 

ََزاُِِر ( 3  َتِ ُر اْله ، َوتَلفله َِ َل يف اأَلره )اَل َيِكَل َواَل تُلثَلبَُّط َلُ  ُِهٌَّة َح َّ يُلَرسِ َخ الهَعده
 [.4/ 42]أ عيرء   َشرِيَعَتُ (

 ومر أل  لر   ل   ، لإذخهأبم  هللا يف معررا م صلا رخت حير ه جهر اً ال ي ك لكو
 . لمر كرن ذلك  أن عي ى ،يف عضده عدالن الع ب لال كيد اليهو   فت  
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ُِ َعَليهَ  َوَجَعلهُتَ  )»( 4  ُِ بَِيِدَك َوَحاَف ه ُتَ  ِِبلهِ ِ . َأمهَسكه َأَ  ُهَو الرََّب َقده َدَعوه
دا  لِلشَّعهِب َونُورا  ِلألَُممِ   لاملقصو  بعبررن "لجعل ك عهداً  ،[6/42]أ عيرء  « (َعهه

يف   ن  بعده ف  دخل كل األمم  برعرً  ل مم" أن هللا لن   سل رسوالً  للشعب لخوراً 
 لقد كرن. ،هللا

َاِلِسنَي ( 5  ِن، َوََُرِ َر اْله ِهِلَق َسَراَ  الهَمأهُسورِيَن يف السِ جه ِي، َوُت َتَ  ُعُيوَن الهُعمه ُه )لِتَل
َبهاِ   [.7/ 42]أ عيرء  . (يف مُلهَمِة احله

 ،لحيرن الظالم : إ ررن إىل "اجلركليا" العميرء اليت ر   بق هلر مثيل يفرلعيون العم
حت     إىللعبررن "حت ر اجلرل   يف ظلما احلبأل": إ ررن  ،لاليت أزاحهر خور اإلسالم

مبر  ضمش ه من خظرم امل ر با لمن كفررات   األرقرء; ال ي حقق ه    عا اإلسالم
من العرر اإلسالمي  حىت  لبفضل ذلك اخ فى ال   عمليرً  ،ال خوب بفك ال قرب

 آعر ه االس عمرر بصور  ىت يف العص  احلد ث(.

َْهِدي آل( 6  ِِي  ي. اَل ُأعه  َخَر، َواَل َ هِدي لِلهَمفهُحوَرِت()َأَ  ُهَو الرََّب َوَهَ ا اْسِه
لالشي األلحد ال ي  ،خرا الشبي  [. لك ا مر حتقق للشي حممد 42/8]أ عيرء 

ل سرلا  خالفرً  ،ظلت رسرل ه لمر أخزله هللا عليه يف الق آن بال حت  و لال  بد ل
  لاخظ  الفصل الثري(.عليهمر ال الم موسى لعي ى 

َِ أَيَلَها الهُمَساِفرُ ( 7  وَن يف )َبَفوا ِللرَّبِ  ُأبهِفَية  َجِديَدة ، َسبِ ُحوُه ِمنه َأقَاِصي اأَلره
ََزاِِرِ  ِر وَُكَل َما ِفيِ  َوََيُسكَّاَن اْله  [. 10/ 42]أ عيرء  (ُعَباِب الهَبحه

 ق آنً  ،"أغشيا جد دن" : ال كي ابلعرب ا لال ابآلراميا القدنا; بل بل رن ع يب مب 
 ، رت   على ام دا  ال  ن األرضيا: "من أقرصي األر " لأذانً    لي لصالن ل  بيحرً 

 شا أكث  من مليرر م لم.على أل 
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ُل َساِلَع ( 8  ََُر ت َأهه َراُء َوُمُدُ َا، َوِدََيُر ِقيَداَر الهَمأهُهوَلُة. لِيَلتَلَغنَّ ِب ِتِف الصَّحه ) لِتَلهه
َِباِل. ُُوا ِمنه ِقَمِم اْله ِت ََزاِِِر(   َولهيَلهه ُدوا الرَّبَّ َويُِ يُعوا َ هَدُه يف اْله ]أ عيرء ولهُيَمجِ 

42 /11-12 .] 

ملب   ،فعلى جبل ع فرت "قمم اجلبرل"    مع مال   امل لم  عرمر بعد عرم
إن احلمد  ،لبيك ال    ك لك لبيك ،"ليم دلا ال ب" قرئل : "لبيك اللهم لبيك

ال    ك لك". لقد سبق أن ألضحت لك أن :"  ر قيدار"  ،لالشعما لك لامللك
زائ " فقد حتققت ابخ شرر اإلسالم إىل كي بال  الع ب. أمر: "ل   عوا  ده يف اجل

 ال رر ي. إىلأبعد جزر احمليطرت من أخدلخي ير 

ِهِلُق َصرهَخَة ( 9  َُِها الهُمَحاِرُب، َوُي َتِث يلََّتُ  َكَما َيسه َِ  ُِ َتِث ُُز الرََّب َكَجبَّارت، َيسه ) َي ه
 [.13/ 42]أ عيرء أَعءَدائِِه(  َحرهبت َداِويَة ، ُي هِهُر َجَ ُوتَُ  َأَمامَ 

ففي سشوات معدل ن أس ت ابملد شا املشورن خوان الدللا اإلسالميا ال ربى اليت  
 ام دت ف وحرهتر لسلطرهنر إىل معظم أرجرء العرر.

 ( لصو  فصيلي لشبوءن جميء حممد 42ف أن ك ا اإلصحرح  أ عيرء  لخ رمرً 
 لألم ه من بعده.

 ْساه املل  داود سيدي

 عَ لَ أَ   َّ  حَ يَِ  َِ  نه عَ  اه لِ  اجه ِبِ  رَ لِ  بَ الرَّ  الَ قَ )( : 1/ 110ر  ال   يف مزمو        
 [.110/1] ال    ( َ يه مَ دَ قَ ا لِ ئ  نِ وه مَ  كَ اءَ دَ عه أَ 

 ،" كو هللا رب العرمل ِبِ  رَ لِ  بَ الرَّ  الَ قَ "لبد هي أن ال ب ال ي "قرل" يف عبررن : 
أبن املشرر  "لرِب"ف  ل ال  رب املقد  ل ف   م ،" فال  عين إال "سيدييبِ   َ أمر "لِ 
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لل ن كيو   ون ذلك لقد أخ   امل يح خف ه ذلك; كمر جرء  ،إليه كوامل يح
 على ل رخه يف العبررات اآل يا: 

ُعوُه رَبَُّ ، َفَكيهَف َيُكوُن ابلهَفُ ؟ (  [.45/ 22]ميت  )فَِإنه َكاَن َداُوُد َيده

عُ ل :  ُسُ  َيده ُه ُع « وُه الرَّبَّ َفِمنه أَيهَن َيُكوُن ابلهَفُ ؟)َفَماَداَم َداُوُد نَل َمه وََكاَن اْله
َمُعُ  ِبُسُرورت(  [.37/ 12]م قأل    الهَعِ يُم َيسه

عشه   ال  إذ كيو   ون من أحفر   ال  مث  قول ،لقد أخ   على خف ه ك ا اللقب
فيمر جرء على ل رخه يف إجنيل لوقر  لقد زا  امل يح األم  لضوحرً  ،"ل يب"

 20/42-44: ) 

 َِ ِلاه َعنه َ ِي : اجه ِِ: قَاَل الرََّب ِلَرِبِ  ُسُ  يف ِكَتاِب الهَمَزاِم ُه )ِفيَما يَلُقوُل َداُوُد نَل
ُعوُه َرِب  ، َفَكيهَف َيُكوُن ابلهَفُ ؟( ، َداُوُد َيده ِنئا  ِلَقَدَميهَ ؟ ِإَذنه  َح َّ َأَلَع َأعهَداَءَك َموه

 [.44-42/ 20]لوقر 

ألضحه  ،من هنر  ه ن  بدل مب   ن ل وحي أن ةا ح فرً ري العبررن األخ لال ك أن
ق ر أن "العهد" كرن  ب ناب ال ي   فضه ال شي ا ألسبرب; مشهر أن إجنيل ب ناب
 ذلك اإلجنيل أن  ال  كرن  شري هب ا اللقب إىل    إلسحر ; بَ لليأل إلعرعيل 

مر ج ي علي  د ه من  - إبذن هللا  - على  د خي      ِ لقد كرن : فلم جَيء  ،حممد 
 جنرح لاخ شرر لخلو .

 ؟هل أنِ الفب

عشدمر أرسل اليهو  ال هشا لالالل   إيل  وحشر املعمدان لي ألوه من كو يف        
، َبله َأكََّد قَاِِال : احلقيقا; كرن ر ه كرآلي:  ََه يُلفهِكره ُِ َأَ  »)فَاعهرَتََف َو َلسه
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َِ ِإيِليَّا؟»ُلوُه: َفَسأَ «. الهَمِسي َ  ؟ َهله أَنه ُهق»قَاَل: « َماَذا ِإَذنه ُِ ِإَيَّ َأَو »؛ «َلسه
َِ الفَِّبَ؟   ون الشي  نء [, لال ؤال كشر: مَ 21-20/ 1] وحشر  «(الَ »فََأَجاَب: « أَنه

غري ال ي سي ون مثل موسى  نء مَ  ؟املش ظ  القر م بعد جميء امل يح ل وحشر املعمدان
 أعاله(. 8/6, يف الفق ن  18/18ف  ال ثشيا  لاخظ  اثخيا س
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 ال ي يعمد ِبلرو  القد  وِبلفار

بَِة، َولِكنَّ اآلِتَ :  (11/ 3جرء يف مىت        ِل التلَّوه )َأَ  ُأَعمِ دُُكمه ِِبلهَماِء أَلجه
َل ِحَ اءَ  َتِحَق َأنه َأ ِه ، َوَأَ  اَل َأسه  َِ ُه. ُهَو َسيُلَعمِ دُُكمه ِِبلَروِ  بَلعهِدي ُهَو َأقهَدُر ِم

 [.11/ 3]مىت الهُقُدِ ، َوِِبلفَّاِر( 

مر كو إال حممد  ال ي عرص  امل يح ال ي سيأي بعد  وحشر املعمدان لبد هي أن
. 

 األصغر يف ملكوت السماوات

ََه َي هَهره بَ ( : 11/11جرء يف إجنيل مىت        َقَّ َأُقوُل َلُكمه: ِإنَُّ   ُمه )احله َ َمنه َوَلَد ه نيه
َغَر يف َمَلُكوِت السََّماَواِت َأعهَ ُم  الفِ َساُء َأعهَ ُم ِمنه يُوَحفَّا الهَمعهَمَداِن. َوَلِكنَّ اأَلصه

 ِمفهُ ( 

فهل  صد  أن  وحشر املعمدان أعظم من آ م لخوح لإب اكيم لموسى ل ال  لغريكم  

لعلى   ؟ د ه ىرن أ برعه لامله دلن علكم ك  ؟من األخبيرء; أل أخه حقق مر ر حيققوه

لل ن ال ؤال كو من املشرر إليه يف عبررن  ،لي ت ك ه كي القضيا كشر كل  

ابل أكيد ليأل كو امل يح ألن "دل ا ال مرلات"  ؟"األصض  يف مل وت ال مرلات"

 لأصض  ،ر    مل يف زمرخه بعد; فممل ا ال مرء كي دل ا هللا  عرىل لأخبيرئه

 .لآخ كم حممد  األخبيرء
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  َعزِ ياملُ 

رلح احلق( جم   خي سوف أن ( على  13:16بقون يف  وحشر    امل يح ركز
"ال يتكلم من نُس  بل كل ملا يسلمع يلتكلم بل "،   لقى ال عرليم من هللا  عرىل لأبخفه 

فقل "لليأل كرئشرً إهليرً أل رلح قد "، فلي ت له سفلطا خرصفا بفه لإ فر  لابع برره خبيرً 
 ل عليه الوحي من هللا يف ال مرء. شز 

 
لللَيُكمه ُمِعيفلللا    امل فففيحل قفففول   ِِ َف َأنهلُلللُب ِملللَن اآلِب َأنه يُلعه  )ُمَعلللزِ َي ( )َوَسلللوه

َقلللى َمَعُكلللمه ِإََل األَبَلللِد( وأملللا  "(  26:14يف  وحشفففر  ل  ،[16/ 14] وحشفففر  آَخلللَر يَلبله
ِسلللل  اآلب ِبْسلللي فهلللو يعل مكلللم   كلللل شللليء "املعلللزي اللللرو  القلللد " الللل ي س

 .وي كركم بكل ما قلت  لكم"
 

ع . لك ه ال لما غري  أل احملرمي أل امل َعزِ ياملُ ال  عين   Paracleteإن كلما: 
"بَلَرقليِو " كالسي يا لغري مع لفا، ألن ال ه  ا اليونخيا لل لما كي 

Paraklytos  ،لقد جعل هر ك رابت ال شي ا  عين   خصًر  دعى للم رعدن
 حمرمي، لسيل(. 

  
فهو اسم م كب من مقطع  األلل  Perikleitos"ِبرِقليِو "  أمر كلما

Peri      لالثريkleitos  ًمش ق من ال م يد لالثشرء ل   ب أ ضر
Periqlytos    ألPeriqleitos   در  عين مترمًر اسم أ د ابللضا الع بيا

جمد لاأل ه  لامل  حق أي أكث  ثشرًء ل داً لاليت  عين من الشرحيا اللضو ا البح ا  األ
 .Paraklytos( إيل Periqlytosللمد ح(، لا حت  و كلما  أ د 
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( اليونخيا قطعرً ألن لض ه parakalonر    خدم كلما  ابراكرلون   امل يح 
كي الرتذا احل فيا  Perikleitosكلما   األصليا كي العرب ا أل اآلراميا. 

لاليت   Mauhmnna ا أل العرب   Mauhamanaلل لما اآلراميا 
الشي  Muhammad حممدل  أ داس خدمهر امل يح بشف ه لكالةر مبعىن 

 اارا.

كشر كي إىل خي  فإن إ ررن امل يح  ،" الضرمضا َعزِ ياملُ  كلما "كرن أصل    لأ م 
ل عرل خ فحص  ،أيي بعده لي م ال سرلا; ل بقي رسرل ه قرئما إىل هنر ا الزمرن

 قد  لش ى من كو"املعزي" املقصو .خصو  ال  رب امل

 سيأي بعد كل من سبقه من أخبيرء. أي أخه ،"آخ " َي  َعز ِ مكوخه   -1

ألخه آخ  األخبيرء ال ي  بعده؛ حيث ال حرجا لشي ،" بقى مع م إىل األبد"  -2
 كمر خزلت إىل آخ  الزمرن.   - لحدكر  -ل هللا حبفظ رسرل ه   ف

يلهُفونَِة()َوِعفهَدَما َيَِ أخه :   -3 ِِيَئِة َوَعَلى الهِ ِ  َوَعَلى الدَّ َََ َعَلى اْلَه ُِ الهَعا  يُء يُلَبكِ 
ف ل األخبيرء قبله اق ص ت مهم هم على  عون أقوامهم ل طهريكم  ،[8/ 16] وحشر 

ليف أقل من ثالثا  ،بيشمر كرخت  عون خرا األخبيرء إىل البش  ا ذعرء ،من ااطر 
اق لع الوثشيا من جز  ن الع ب لراسل ملوا   - دن بعث هكي م -لعش  ن عرمر 

األر : من ك قل إيل ملوا الف   لال لمرن; لالش ر ي ملك احلبشا لاملقوقأل 
: حت  و  من ال  رب من  هو  لخصررى مبر كشفه الق آن ه أكلَ ربَ لجَ  ،حركم مص 

خ با ل  ،ل عواكم بصلب امل يح لأتليههم إ ه ،لخ لجهم على ال وحيد ،ك بهم
 لحت  فهم اتر ر األخبيرء لحقيقا رسرالهتم. ،الولد إيل هللا سبحرخه
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م و ِ قَ يفُ ك يد هل ا العرر جييء لِ   ( إىل الشي حممد 30/ 14 شري خص   وحشر   -4
 العرر ابلعقل لاحل ما:

ِا  بَلعهُد، فَِإنَّ َسيِ َد َهَ ا الهَعاََِ قَاِدٌم َعَليَّ،  َء َلُ  يفَّ()َلنه ُأَكلِ َمُكمه َكِث ] وحشر  َواَل َشيه
14 /30.] 

َقِ  ُكلِ ِ ...(  -5 َقِ  يُلرهِشدُُكمه ِإََل احله ، ِعفهَدَما يَهتِيُكمه ُروُ  احله / 16] وحشر  )َولِكنه
13.] 

 ال ي  ل زم ابحلق ل هدي إليه. ،من قبل بعث ه ابلصر   األم  لقد لقب حممد  

َمُعُه، َلُ طءِلُعُ مء َعَلى َمر  ... ألَخ ُه اَل  َفُقوُل َ يء  -6 ًر ِمنء ِعشءِدِه، َبلء ُمءربُُكمء مبَر َ  ء
كل كلما من الق آن علمهر   غَ ل  بفَ لقد لحقر  ،[13/ 16] وحشر     َسوءَف حَيءُدُأ(

رب الوحي كمر أمالكر    ر كُ هنَ ل  لحفظهر عن ظه  قلب كمر خزلت ل َ  ،إ ه جرب ل
  مر جرء يف سف  ل  ك   ،ال  قدم كلما لال  ؤخ كرعليهم,  لن أن  ضيو ح فر ل 

 ( بشفأل املعىن : 18/18ال ثشيا  

َوِ ِمه ِمثلهَلَ ، َوَأَلُع َكاَلِمي يف َفِمِ ، فَلُيَخاِنبُلُهمه  ِ ِإخه )ِْلََ ا أُِقيُم َْلُمه نَِبي ا  ِمنه َبنيه
 [.18/18] ثشيا   ِبُكلِ  َما آُمُرُه بِِ (

َوَما  (2) َما َللَّ َصاِحُبُكمه َوَما َبَوى     آن ال  مي:لال ي   فق مع لصو الق 
ََوى ُِِق َعِن اْله ٌي يُوَحى  (3) يَلفه  (. 24   الش م ِإنه ُهَو ِإال  َوحه

َقِ  ُكلِ ِ ، ألَنَُّ  اَل يَلُقوُل َشيهئا   -7 َقِ  يُلرهِشدُُكمه ِإََل احله ، ِعفهَدَما يَهتِيُكمه ُروُ  احله )َولِكنه
(ِمنه عِ  ُِ َف ََيهُد ِهِلُعُكمه َعَلى َما َسوه َمُعُ ، َوُي ُْهِ ُُكمه ِهَا َيسه / 16] وحشر  فهِدِه، َبله 
13.] 
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لال    ع احلد ث كشر ل    مر حفلت به ك ب ال شا  ،لقد حتققت كل خبوءا ه 
 لال رين الشبو ا من خبوءات حتققت لمرزالت   حقق.

()َوُهَو َسُيَمجِ ُدين أَلنَّ كُ   -8  َِ ُثُكمه بِِ  َصاِدٌر َع  [.14/ 16] وحشر  لَّ َما َسُيَحدِ 

 ،ل فع عشه كل إسرءن لحت  و لقد رفع الق آن ال  مي عي ى ابن م مي م رن عليرم 
رب العهد القدمي لالعهد اجلد د مر  شطوي علي مر ال  ليق    بيشمر ألر  بعض كُ 

 لمن ذلك: مب رخ ه 

 ي الصليب ال    قيم مع مر جرء يف سف  ال ثشيا: أن القول مبوت خي عل       

َتُل( َاَُِ فَِإنَُّ  يُلقه )ِإِن ارهَتَكَب [. لك لك : 5/ 13] ثشيا  )َأمَّا َذِلَ  الفَِّبَ َأِو احله
ُتُموُه َعَلى َخَشَبةت، ُِ َ  ِفيِ  الهَقَضاُء َوَعلَّقه  َفالَ   ِإنهَساٌن َجِر َة  ِعَقاُِبَا اإِلعهَداُم، َونُل

ِم، أَلنَّ الهُمَعلََّق َملهُعوٌن  ِا َذِلَ  الهيَلوه ُه َشَبِة، َبِل ادهِفُفوُه يف نَل ِه ُجثلَُّتُ  َعَلى اْلَه تَِب
َِا  ( -22/ 21 ثشيا ] ِمَن للِا. َفاَل تُلَفجِ ُسوا َأرهَلُكُم الَِِّت يَلَهبُلَها َلُكُم الرََّب ِم

23.] 

َُ ِبَصوهتت َوََنهَو السَّ » )( : 46/ 27جرء يف مىت   َُ َيُسو اَعِة الثَّالِثَِة َصَر
 : ؟»َعِ يمت َِ َت : « ِإيِلي، ِإيِلي، َلَما َشبَلقه ؟ »َأيه َِ َت   («ِإِْلي، ِإِْلي، ِلَماَذا تَلرَكه

ال  ن لصفهم الق آن  نَ لمِ  ،أ صح أن  ش ب ذلك القول إىل رسول من رسل هللا
 ؟ العزم من ال سلليل ال  مي أبُ 

 خصد  أخه قد  فوه بوصو األدي  "ابل الب لااشرز  " : لحنن كم لم  ال 

ََفازِيِر، ِلَكيه  ِهَرُحوا َجَواِهرَُكمه َأَماَم اْله ُِوا َما ُهَو ُمَقدٌَّ  ِللهِكاَلِب، َواَل َت )اَل تُلعه
َقِلَب َعَليهُكمه فَلُتَمز َِقُكمه( ََِرهُجِلَها َوتَلفله  [.6/ 7]مىت  اَل َتُدوَسَها 
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 كمر يف:   ،أمه م مي الب ول بقوله: "  ام أن"لال أخه خرطب 

ََه ََتهِت بَلعهدُ »)فََأَجاَِبَا:  َرَأُة؟ َساَعِِت   [.4/ 2] وحشر   «(َما َشأهُنِ  ِب ََيامه

   بيشمر  قول عشه الق آن ب ل إجالل:

َِ َجبَّار ا َشِقي ا  ََه ََيهَعله  ( 32 م مي  َوبَلر ا ِبَواِلَدِت َو
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 حممد للفب  الوحي

عشدمر جرءه يف غرر  قول جرب ل  ألل مر خزل من الوحي علي حممد        
لكو ع  مر  ، يل أن أع ف الق اءنح اء : "اق أ" , فقرل : "مر أن بقررئ"; أي أ ىن  

َرأه َهَ ا، )َوِعفهَدَما يُلَفاِوُلونَُ  ِلَمنه ََيهَهُل الهِقَراَءَة قَاِِ أ ررت إليه خبوءن أ عيرء:  ِلنَي: اقله
ِِيُع الهِقَراَءَة( َت  [.12/ 29]أ عيرء  4َيُِيُب: اَل َأسه

بشفأل    يبه الشهرئي  لمن نحيا أخ ى ر   ن خزلل الق آن عرب ثالثا لعش  ن عرمرً 
حىت  ،كرملا  اً : إمر جمموعرت من اآل ت أل سور قرً    فَ لإ ر كرن  شزل مُ  ،يف املصحو

يف ع ضه األخري للق آن   هللا  رسولَ  كمر أر د جرب لُ   وراآل ت لال  تبَ   ِ رُ 
لك ا ال شز ل امل وايل مث الرت يب قد  ،  رملت اآل ت لال ور ببيرهنر لخ قهر املع زف

َفا َأَواِمَرُه َكِلَمة  َفَكِلَمة ، َوَوِصيَّة  أ ررت إليه خبوءن أ عيرء أ ضر:  )ألَنَُّ  يَُكرِ ُر َعَليله
يهئا  ِمنه ُهَفا َوَشيهئا  ِمنه ُهَفاَك. َسُيَخاِنُب الرََّب َهَ ا الشَّعهَب بِِلَسانت فَلَوِصيَّة ؛ شَ 

 [.11-10/ 28]أ عيرء   (َبرِيبت َأعهَجِمي ت 

 ،أن كلما "ل رن غ  ب" كشر  عين لضا أخ ى غري اآلراميا أل العرب ا  الحظ أ ضرً 
 رملقصو  : "اللضا الع بيا".ف

 اللغة الواحدة

  عبدلن ابللضا الع بيا : هبر  دعون هللا; لهبر  لع مرً  امل لم  ع ابً  كل        
 9: 3صفشير ل  فق ذلك مع خبوءن  ،لُ َ لِ م بعضهم علي بعض ،لحَيُ ُّون ،ُ ًصلُّون

، لِيَلعه ) ِم الرَّبِ  ُعوا ُكَلُهمه ِِبسه ُبُدوُه أَلين ِ ِحيَفِئ ت ُأَحوِ ُل الَشُعوَب ِإََل َشَُةت نَِقيَّةت، لَِيده
  (.ِبَكِتفت َواِحَدةت 

                                                 
 كتاب الحياة. 4
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 اْلامتة

ال أس طيع أن أعرب لك عن    ي على ك ه اجلولا اليت  ،أخي مسيحي:

 حىت  يقشت مترمرً  ،ال  رب املقد  بعهد ه القدمي لاجلد د طفت معي هبر يف أرجرء

 ،كو املقصو  لاملشرر إليه يف خبوءات لبشررات األخبيرء من قبله أن الشي حممد 

لا برع   دعون إيل عبر ن هللا الواحد األحد; جرءلا ذيعرً خرا أخبيرء هللا ال  ن لأخه 

صفرت  لأن هللا مشزه عن كل  كد ه ال ي اك مل لبلغ مداه يف رسرلا اإلسالم.

ََه يُوَلده  الشقص مثل الولد (، لأن امل يح عي ى بن م مي 3 اإلخال :  ََه يَِلده َو

 لم ه ألقركر إىل م مي، لرلح مشه، خلقه هللا مبع زن ل رسوله، لك كو عبد هللا

إهليا من أم لبدلن أب،  لأخه ر ُ صلب بل رفعه هللا إليه، لكو خي لرسول مثل 

سرئ  األخبيرء لامل سل  مثل خوح لإب اكيم لموسى لحممد صلوات هللا عليهم 

اال هللا أذع . لل لك سوف أ ه  إسالمي لأخطق ابلشهر    "أ هد أن ال إله 

 لأ هد أن حممداً رسول هللا".

أحب أن أكش ك على ك ا الق ار الش رع ال ي  عد حبق أكم ق ار يف  مسلم:
حير ك فه ه اللحظا اليت ق رت فيهر أن   لم هلل رب العرمل  كي حلظا لال  ك 



124 

 

حت رت فيهر من عبر ن ال  ن افرتلا على هللا ال  ب لح فوا  احلقيقيا كي اللحظا اليت
شهم لا بعوا أكواءكم إىل عبر ن اإللفه احلق. لأخت اآلن قد أصبحت على   ن حممد   

لامل يح عليهمر الصالن لال الم، لاعلم أن أعظم خعما أخعمهر هللا عليك كي أن 
لفقك لدخول اإلسالم فرح   على أن حت ن     هللا عليهر لاعلم أن ك ه 

أجل احلفر  عليهر فهو   ري لكل الشعما ال  واز هر خعما أخ ى فمهمر كلف ك من 
 مصيبا بعد مصيبا الد ن كيشا.

لهللا خ أل أن  ش ح صدلرن ملر اخ لفشر فيه من احلق إبذخه، إخه ليل ذلك 
 لالقر ر عليه، لآخ   عوان أن احلمد هلل رب العرمل .
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 املراجع

 ن اهلاليل، ل . الرتذا املف  ن ابإلجنليز ا للق آن ال  مي.  . حممد  قي الد (1 

 حممد حم ن خرن.

ال  رب املقد : أى ك ب العهد القدمي لالعهد اجلد د  خ خا امللك  (2 

 م(.1661جيمأل 

 ال  رب املقد  الش خا املشقحا القيرسيا. (3 

 . هوه  ذا العرر اجلد د للشصو  الد شيا: كشي ا  هو   (4 

 ال  رب املقد  األم   ى القيرسي اجلد د. (5 

 لجا للمخطوطرت اليونخيا.  ذا اململ ا املرتا (6 

 أسطورن الصليب. أتليو أ. . ع ولا. (7 

 الصليب لاهلالل. أتليو موالن حممد عم ان. (8 

 م(.1980قرمو   ا فز لإلجنيل   (9 

  ائ ن املعررف الدلليا لإلجنيل القيرسى. (10 
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 م(.1980قرمو  عيث لإلجنيل   (11 

 م(.1980 ائ ن املعررف الرب طرخيا   (12 

  رذ/ عبد األحد  الل .حممد ىف ال  رب املقد . األس (13 

 .حممد ىف ال  رب املقد . األس رذ/ أ د   دات (14 

 عي ى خي اإلسالم. أتليو سليمرن  ركد مف  . (15 

 الدراسرت اإلجنيليا من مشظرر إسالمي. سليمرن  ركد مف  . (16 

حممد ىف ال  رب املقد . أتليو ذرل بدلي: جملا اإلحتر   شر   / مرر   (17 

 م.1982

اخَوي اهلشدي.إظهرر احلق. أتليو ر  (18   ت هللا بن خليل ال  ن الَ ريء

 . سليمرن خليل.مؤام ن ق طشط  ضد املوحد ن (19 

 . راجي رضر هللا.صفرت هللا  عرىل يف العهد القدمي لالق آن ال  مي (20 

 .أبو ك مي امل اكشي؟ م لمرً أم  كل كرن امل يح عليه ال الم خص اخيرً  (21 
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 الُهر 

 8 ألل ا صرل ب  م يحي لم لم

 33 كل ال  رب املقد  كالم هللا؟

 52  ثليث وحيد أم 

  61عي ى امل يح عقيدن أتليه 

  75    وع( عقيدن أتليه اإلبن عي ى

 82 ؟مث قرم كل ُصلب عي ى 

 90 لعقيدن الفداء األلىل ااطي ا عوى 

 93 ىف ال  رب املقد   حممد 

 93 مبرركا إعرعيل لإسحر  عليهمر ال الم

 102  الالت الشبون عشد إرميرء

 103 َحىت  أَيءِيَ ِ يُلوه
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 104 ب ا كى م ا

 105 ا دبيت 

 107 اجلمرلراكبو احلمري ل  راكبو

 109 لى هللا عليهمر لسلم(ألجه ال شربه ب  ال سول  حممد لموسى  ص

 111 (املصطفىاملخ رر  عبدي لرسويل 

 116 القد  لابلشررال ي  عمد ابل لح 

 116 األصض  ىف مل وت ال مرلات

 117 املعزي 

  122الوحي للشي حممد 

 123 اارمتا

 125 امل اجع 
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