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 فى الكتب المقدسة

 
١  1 

؟ [ال نهاية لها]أبدية و [ال بداية لها]أزلية هل من المقبول أن كلمة الرب 

{محفوظاللوح ال}  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
نَا فَتَثْبُتُ  إ لَى األَبَد   )إشَعْيَاَء ٤٠:٨( َمةُ  إ لَه  ا َكل  ْهُر، أَمَّ  يَذْبُلُ  الْعُْشبُ  َويَذْو ي الزَّ

ى ٢٤:٣٥( 
ي لَ  يَُزولُ  أَبَداً  )إِنِْجيُل َمتَّ نَّ  َكالَم  ؛ َولك    إ نَّ  السََّماءَ  َواألَْرضَ  تَُزولَن 

َمةُ  هللاُ  )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١:١(  ْندَ  هللا  . َوَكانَ  اْلكَل   ف ي الْبَدْء   َكانَ  اْلَكل َمةُ، َوالَْكل َمةُ  َكانَ  ع 
سُوِل ٱْْلُولَى ٢٥-١:٢٣( ب    فَتَْبقَى ثَاب تَةً  إ لَى األَبَد ...)ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ ا َكل َمةُ  الرَّ  ...أَمَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يُم )يونس ١٠:٦٤( ل َك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَظ  ََٰ َكل َمات  اَّللَّ  ۚ ذ يَل ل   َل تَْبد 

تَاٍب م    ُكْم إ لَّ ف ي ك  يبٍَة ف ي اأْلَْرض  َوَل ف ي أَنفُس  ن مُّص  ل َك عَلَى اَّللَّ  َما أََصاَب م  ن قَْبل  أَن نَّبَْرأََها ۚ إ نَّ ذََٰ
يٌر )الحديد ٥٧:٢٢(  يَس 
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٢  2 

الربكالم  [نجيلواإل زبورال توراة،]الهل يقبل الكتاب المقدس   
؟[عندهككتاب من ]  

    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

تَابَ  إ نَّ  يدٌ  َوُهوَ  هللاُ؛ ب ه   أَْوَحى قَدْ  ف يه ، َما ب ُكل    الْك  يم   ُمف  يم   َوالتَّْوب يخ   ل لتَّعْل  يب   َوالتَّْقو  ْنَسان   َوتَْهذ   ف ي اإل 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٣:١٦(  اْلب ر   )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ْن، دَةٍ  نُبُوَءةٍ  ُكلَّ  أَنَّ  اْعلَُموا َشْيٍء، ُكل    قَْبلَ  َولَك  تَاب   ف ي َوار   تَأْت   لَمْ  إ ذْ . َخاٍص   ب اْجت َهادٍ  تُفَسَّرُ  لَ  اْلك 
يٍَّة، ب إ َرادَةٍ  قَطُّ  نُبُوَءةٌ  ً  ب النُّبُوآت   تََكلَّمَ  بَلْ  بََشر  يعا َجالُ  َجم  يُسونَ ] هللا   ر  د   ينَ [ اْلق  وح   ب َوْحي   َمدْفُوع   الرُّ

سُوِل ٱلثَّانِيَةُ ٢١-١:٢٠(  اْلقُدُس  . )ِرسَالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ

---------------------------------------------------------------------------------------- 
تَاب  كُل  ه  ...)آل عمران ٣:١١٩( نُوَن ب اْلك   ...َوتُْؤم 

تَاب  الَّذ   َل عَلَىَٰ َرُسول ه  َواْلك  تَاب  الَّذ ي نَزَّ نُوا ب اَّللَّ  َوَرسُول ه  َواْلك  يَن آَمنُوا آم  ن قَْبُل ۚ يَا أَيَُّها الَّذ  ي أَنَزَل م 
يدًا )النساء ٤:١٣٦( ر  فَقَدْ َضلَّ َضاَلًل بَع   َوَمن يَْكفُْر ب اَّللَّ  َوَماَلئ َكت ه  َوُكتُب ه  َوُرُسل ه  َواْليَْوم  اْْلخ 

َل إ لَْيُكمْ ...)العنكبوت ٢٩:٤٦( َل إ لَْينَا َوأُنز   ...َوقُولُوا آَمنَّا ب الَّذ ي أُنز 
ن ل  قَائ ه  ...)السجدة ٢٣-٣٢:٢٢( ْريٍَة م   تَاَب فاََل  تَُكن ف ي م   ...َولَقَدْ آتَْينَا ُموَسى الْك 

تَابٍ ...)الشورى ٤٢:١٥( ن ك  ُ م   ...َوقُْل آَمنُت ب َما أَنَزَل اَّللَّ
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أن يوصل وحيه المدون في الكتاب المقدس بشكل خاص  الربهل اختار   

 عن طريق اليهود؟
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

؟ نَْفعُ  ُهوَ  َما بَلْ  اْليَُهود ي  ؟ فَْضلُ  ُهوَ  َما إ ذَْن، تَان  نْ  َكث يرٌ  إ نَّهُ  اْلخ  يع   م  ، َجم  َهات  َها اْلج   أَنَّ  ف ْعالً  َوأََهمُّ

عَتْ  هللا   أَْقَوالَ  مْ  بَيْنَ  أََمانَةً  ُوض  لُ  فََهلْ  األََمانَةَ، َخانُوا قَدْ  بَْعُضُهمْ  َكانَ  إ نْ  يَْحدُُث؟ فََماذَا. أَْيد يه   يُعَط  

مْ  َعدَمُ  يَُكن   َوإ نََّما،! َحاَشا هللا ؟ أََمانَةَ  أََمانَت ه  ً  هللاُ  ل  قا باً، إ ْنَسانٍ  َوُكلُّ  َصاد  رَ  ل َكيْ »: ُكت بَ  قَدْ  َكَما َكاذ   تَتَبَرَّ
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَة ٤-٣:١( َك، َوتَُسودَ  َمتَى َحكَْمتَ  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  يَا هللاُ  ف ي َكالَم 

ي أَنَا أَُكونُ  لَوْ  أَتََمنَّى ُكْنتُ  فَقَدْ  ً  نَْفس  نَ  َمْحُروما يح   م  َمس 
ي بَن ي إ ْخَوت ي، َسب يل   ف ي الْ ْنس  . اْلَجَسد   َحَسبَ  ج 

يُّوَن، فَإ نَُّهمْ  يعَ  َواْلعُُهودَ  َوالَْمْجدَ  التَّبَن  يَ  ُمن ُحوا َوقَدْ  إ ْسَرائ يل  بَادَةَ  َوالتَّْشر  يدَ  َوالْع  َواْلَمَواع   
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٤-٩:٣(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

تَاَب َوآتَيْنَاهُ أَْجَرهُ ف ي الدُّ  ةَ َواْلك  يَّت ه  النُّبُوَّ ْنيَا ۖ َوإ نَّهُ ف ي َوَوَهْبنَا لَهُ إ ْسَحاَق َويَْعقُوَب َوَجعَلْنَا ف ي ذُر  
ينَ  )العنكبوت ٢٩:٢٧( ال ح  َن الصَّ َرة  لَم   اْْلخ 

ينَ   ْلنَاُهمْ  َعلَى اْلعَالَم  ي  بَات  َوفَضَّ َن الطَّ ةَ َوَرَزْقنَاُهم م   تَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ َولَقَدْ آتَْينَا بَن ي إ ْسَرائ يَل اْلك 
 )الجاثية ٤٥:١٦(
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 كدليلرسل الكتاب المقدس قدرة على القيام بمعجزات واضحة  الربهل منح 

؟هعلى أنهم أرسلوا من قبل  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

بُّ  َوقَالَ  يَت ه   َوقُلُوبَ  قَْلبَهُ  قَسَّْيتُ  قَدْ  ألَنَّن ي ف ْرَعْونَ  أََمامَ  اْمثُلْ »: ل ُموَسى الرَّ يَ  ل َكيْ  َحاش  ه   آيَات ي أُْجر   َهذ 

َكيْ . بَْينَُهمْ  ع   ف ي تُْخب رَ  ل  ا َوأَْحفَاد كَ  بَن يكَ  َمَسام  ي  ينَ  ب ه   ابْتَلَْيتُ  َعمَّ ْصر   بَيْنَُهمْ  أَْجَرْيتَُها الَّت ي َوب آيَات ي الْم 
بُّ  )اَلُْخُروجُ ٢-١٠:١(  فَتَْعلَُمونَ  أَن  ي أَنَا الرَّ

قُوا... ، اْلبَ  َوإ نَّ  اْلب   ف ي أَنَا إ ن  ي  : قَْول ي َصد   قُون ي َوإ لَّ  ف يَّ ... األَْعَمال   ت ْلكَ  ب َسبَب   فََصد    
 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٢-١٤:٩(

َزاتٍ  َوَعَجائ بَ  ب عاَلََماتٍ  َشَهادَتَُهمْ  هللاُ  أَيَّدَ  َوقَدْ  عََها الَّت ي َوب اْلَمَواه ب   ُمْختَل فٍَة، َوُمْعج  وحُ  َوزَّ  اْلقُدُسُ  الرُّ
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٢:٤( َرادَت ه  ! )اَلر ِ ً  إل   َوْفقا

----------------------------------------------------------------------------------------  
ه  َوأَنتُْم َظال ُمونَ  )البقرة ٢:٩٢( ن بَعْد  ْجَل م  وَسىَٰ ب الْبَي  نَات  ثُمَّ اتََّخذْتُُم اْلع   َولَقَدْ َجاَءُكم مُّ

ُ أَْو تَأْت ينَا آيَةٌ  )البقرة ٢:١١٨( ُمنَا اَّللَّ يَن َل يَْعلَُموَن لَْوَل يُكَل    َوقَاَل الَّذ 
ب  ُكمْ ...)آل عمران ٤٩-٣:٤٥( ن رَّ ئْتُُكم ب آيٍَة م    ...أَ ن  ي قَدْ ج 

َم قَتَْلتُُموُهْم إ ن  ن قَبْل ي ب اْلبَي  نَات  َوب الَّذ ي قُلْتُْم فَل  ق ينَ ...قُْل قَدْ َجاَءُكْم ُرُسٌل م   ...ُكنتُْم َصاد   
 )آل عمران ٣:١٨٣(
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}إرادة{ ؟[الفساد]هل يريد الرب أن يحمي كتبه المقدسة من التغيير   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ي )اَلَْمَزاِميُر ٨٩:٣٤( لُ  َما نََطقَ  ب ه   فَم   َعْهد ي لَ  أَْنقُُضهُ، َولَ  أُْبد 

تَاب   ف ي َجاءَ  َما يَْسَمعُ  َمنْ  ل ُكل    أَْشَهدُ  َوإ نَّن ي  ً  أََحدٌ  َزادَ  إ نْ : َهذَا النُّبُوَءة   ك  يدُهُ  ف يه ، ُكت بَ  َما َعلَى شَْيئا  يَز 
نَ  هللاُ  ْكُرَها، َوَردَ  الَّت ي اْلباَلَيَا م  ً  أََحدٌ  أَْسقَطَ  َوإ نْ  ذ  نْ  شَْيئا تَاب   أَْقَوال   م  يبَهُ  هللاُ  يُْسق طُ  َهذَا، النُّبُوَءة   ك   نَص 

نْ  نَ  اْلَحيَاة ، َشَجَرة   م  ينَة   َوم  ْكُرُهَما َجاءَ  اللَّتَْين   اْلُمقَدََّسة ، اْلَمد  تَاب   َهذَا ف ي ذ    اْلك 
)١٩-٢٢:١٨ ِ هُوتِي   )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
َكل َمات  اَّللَّ  ...)يونس ١٠:٦٤( يَل ل   ...َل تَْبد 

ْكَر َوإ نَّا لَهُ لََحاف ُظونَ  )الحجر ١٥:٩( ْلنَا الذ    إ نَّا نَْحُن نَزَّ
ياًل  )اإلسراء ١٧:٧٧( دُ ل ُسنَّت نَا تَْحو  ُسل نَا ۖ َوَل تَج  ن رُّ  ُسنَّةَ َمن قَدْ أَْرسَْلنَا قَْبلََك م 

ن دُون ه  ُمْلتََحدًا )الكهف ١٨:٢٧( دَ م  َمات ه  َولَن تَج  َل ل كَل  تَاب  َرب  َك ۖ َل ُمبَد   ن ك  َي إ لَْيَك م   َواتُْل َما أُوح 
دَ ل ُسنَّت  اَّللَّ  تَْحو ياًل  )فاطر ٣٥:٤٣( ياًل ۖ َولَن تَج  دَ ل ُسنَّت  اَّللَّ  تَْبد   فَلَن تَج 

ْكنُونٍ  )الواقعة ٧٨-٥٦:٧٧( تَاٍب مَّ يٌم ف ي ك   إ نَّهُ لَقُْرآٌن َكر 
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}قدرة{ ؟[الفساد]هل الرب قادر على أن يحمي كتبه المقدسة من التغيير   
    للقرآن طبقاً   نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

بُّ  أَْقَسمَ  لَقَدْ  ً »: قَائ الً  اْلقَد يرُ  الرَّ ً  َعلَْيه   نََويْتُ  َوَما يَتََحقََّق، أَنْ  لَبُدَّ  عَلَْيه   َعَزْمتُ  َما َحق ا  أَنْ : يَت مُّ  َحتْما

مَ  ي ف ي أَشُورَ  أَُحط   بَال ي، َعلَى َوأََطأَهُ  أَْرض  مْ  َعنْ  َويَُزولَ  ن يَرهُ، َعْنهُمْ  فَيُْلق يَ  ج  ْملُهُ  َكاه ل ه   ُهوَ  َهذَا. ح 

َها، األَْرض   َعلَى ب ه   َحَكْمتُ  الَّذ ي اْلقََضاءُ  ه   ُكل   بَّ  ألَنَّ . األَُمم   ُكل    عَلَى اْمتَدَّتْ  الَّت ي الْيَدُ  ه ي َوَهذ   الرَّ
لُ  قََضاَءهُ؟ َويَدُهُ  قَد   اْمتَدَّتْ  فََمنْ  يَُردَُّها؟« )إَِشعْيَاءَ  ٢٧-١٤:٢٤( يرَ  قَدْ  قََضى، فََمنْ  يُبْط   اْلقَد 

بَالَ  إ نَّ  ا تَتََزْحَزُح، َوالت  الَلَ  تَُزولُ  اْلج  ، فاَلَ  الثَّاب تَةُ  َرْحَمت ي أَمَّ قُك  ي َوَعْهدُ  تُفَار   يَتََزْعَزعُ، لَ  َسالَم 
ُمك   )إَِشعْيَاَء ٥٤:١٠( بُّ  َراح   يَقُولُ  الرَّ

ي لَ  يَُزولُ  أَبَداً  )إِنِْجيُل لُوقَا ٢١:٣٣( نَّ  َكالَم  ، َولك   إ نَّ  السََّماءَ  َواألَْرضَ  تَُزولَن 
نُ  أَنْ  يُْنقَضَ ... )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١٠:٣٥( تَابُ  لَ  يُْمك   ...َواْلك 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ن نَّبَإ  الُْمْرَسل ينَ  )اْلنعام ٦:٣٤( َكل َمات  اَّللَّ  ۚ َولَقَدْ َجاَءَك م  َل ل   ...َوَل ُمبَد  

يُع اْلعَل يمُ  )اْلنعام ٦:١١٥( َل ل َكل َمات ه  ۚ َوُهَو السَّم  دْقًا َوَعدًْل ۚ لَّ ُمبَد   َمُت َرب  َك ص  ْت كَل   َوتَمَّ
َكل َمات  اَّللَّ  ...)يونس ١٠:٦٤( يَل ل   ...َل  تَْبد 

ْكَر َوإ نَّا لَهُ لََحاف ُظونَ  )الحجر ١٥:٩( ْلنَا الذ    إ نَّا نَْحُن نَزَّ
ن دُون ه  ُمْلتََحدًا )الكهف ١٨:٢٧( دَ م  َمات ه  َولَن تَج  َل ل كَل  تَاب  َرب  َك ۖ َل ُمبَد   ن ك  َي إ لَْيَك م   َواتُْل َما أُوح 



f 

 

 

 

 

٧  7 

 مشيئتهأو للبشر بإعاقة  للشياطينهل كان الرب أبداً ليسمح إلبليس أو 
من خالل تحريف و تبديل النص الحقيقي للكتب المقدسة  وقدرته  

{تحريف باللفظ} التي أرسلها؟  
 طبقاً للقرآن  ال    ال  طبقاً للكتاب المقدس

 

َرةً  َعن  ي تَْصدُرُ  الَّت ي َكل َمت ي تَُكونُ  َهَكذَا   إ لَيَْها ب ه   أَْعَهدُ  ب َما َوتُْفل حُ  ف يه   أَْرَغبُ  َما َوتَُحق  قُ  دَائ ماً، ُمثْم 
 )إَِشعْيَاء ٥٥:١١(

تَابَ  َولَ  قُدَْرةَ  هللا ؟ )إِنِْجيُل َمْرقَُس ١٢:٢٤( مْ  يَُسوعُ قَائ الً : »أَلَْستُمْ  ف ي َضاللٍ  ألَنَُّكمْ  لَ  تَْفَهُمونَ  الْك   فََردَّ  عَلَْيه 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْيَطاُن ف ي أُْمن يَّت ه  فَيَن ٍ إ لَّ إ ذَا تََمنَّىَٰ أَْلقَى الشَّ سُوٍل َوَل نَب ي  ن رَّ ن قَبْل َك م  ُ َما يُْلق ي َوَما أَْرَسلْنَا م  َسُخ اَّللَّ
يمٌ  )الحج ٢٢:٥٢( يٌم َحك  ُ عَل  ُ آيَات ه  ۗ َواَّللَّ ُم اَّللَّ ْيَطاُن ثُمَّ يُْحك   الشَّ

ْنهُ الَْوت ينَ  )الحاقة ٤٧-٦٩:٤٤( ين  ثُمَّ لَقََطْعنَا م  ْنهُ ب اْليَم  يل  أَلََخذْنَا م  َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَاو   َولَْو تَقَوَّ
 َوإ نَّهُ لََحقُّ اْليَق ين   )الحاقة ٦٩:٥١(

 

 

 

 
 

٨  8 

َف  الكتب المقدسة من خالل إساءة  الفاظأكان من الممكن لشخص ما أن يُحر ِّ

{تحريف بالمعنى} سيرهم بشكل خاطئ؟اأو من خالل تف منهااالقتباس   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

يالً  ُهنَال كَ  أَنَّ  أَْعن ي لَ  ب ينَ  بَْينَُكْم، اْلبَْلبَلَةَ  يُث يُرونَ  الَّذ ينَ  بَْعضُ  ُهنَال كَ  إ نََّما بَلْ  آَخَر، إ ْنج   تَْحو ير   ف ي َراغ 
يل   يح   إ ْنج  َمس 

ْن،. الْ نَ  َمالَكٌ  بَشََّرُكمْ  أَوْ  نَْحُن، بَشَّْرنَاُكمْ  لَوْ  َحتَّى َولَك  ، م  َماء  يل   ب غَْير   السَّ ْنج   الَّذ ي اإل 
سُوِل إِلَى أَْهِل َغََّلِطيَّةَ  ٨-١:٧( ً ! )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ْرنَاُكمْ  ب ه ، فَْليَكُنْ  َملْعُونا  بَشَّ

بُ  َهُؤلَء   بُونَ  فَُهمْ  أَْفَواُهُهْم، تَُسدَّ  أَنْ  يَج  ً  يُْخر  بُ  تَعَال يمَ  يُعَل  ُمونَ  إ ذْ  ب ُجْملَت َها، بُيُوتا  ف ي تُعَلََّم، أَلَّ  يَج 
سُوِل إِلَى تِيطُسَ  ١:١١( يٍس  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َسب يل   َمْكَسبٍ  َخس 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َن  تَاب  ل تَْحَسبُوهُ م  نَتَُهم ب اْلك  يقًا يَْلُووَن أَْلس  نُْهْم لَفَر  ْن َوإ نَّ م  تَاب  َويَقُولُوَن ُهَو م  َن اْلك  تَاب  َوَما ُهَو م  الْك 
َب َوُهْم يَعْلَُمونَ  )آل عمران ٣:٧٨( ند  اَّللَّ  َويَقُولُوَن َعلَى اَّللَّ  اْلكَذ  ْن ع  ند  اَّللَّ  َوَما ُهَو م   ع 

 



f 

 

 

٩  9 

ن ومذنبفساده ، أو  تغييرهقد تمَّ  الرب كالمهل الناس الذين يدَّعون أن 
يعرف إما أن الرب لم  من خالل تضمين ما معناهالرب  شخصيةبالتجديف على 

شيء قيام أي ب يكن قادراو إما أنه لم  لم يهتمَّ  أنهما حدث وإما   
المقدس؟ الكتابحيال تبديل   

 {العليم ، الرحمان ، الرحيم ، القدير}
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

َمةَ  ألَنَّ  ذَل كَ  نْ  َوأَْمَضى َوفَعَّالَهٌ، َحيَّةٌ، هللا   َكل  ، لَهُ  َسْيفٍ  ُكل    م  قَةٌ  َحدَّان   النَّْفس   ُمْفتََرق   إ لَى َوَخار 

وح   ل   َوالرُّ ، َونَُخاع   َوالَْمفَاص  َظام  َرةٌ  اْلع  دٌ  َمْخلُوقٌ  ُهنَال كَ  َولَْيسَ . َون يَّات ه   اْلقَْلب   أَْفَكارَ  تَُمي  زَ  أَنْ  َوقَاد   َواح 
ً  لَهُ  َسنَُؤد  ي الَّذ ي ُهوَ  َعْينَْيه ، أََمامَ  َوَمْكُشوفٌ  ُعْريَانٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  بَلْ  هللا ، نََظر   َعنْ  َمْحُجوبٌ  َسابا   ح 

َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِينَ  ١٣-٤:١٢)  (اَلر ِ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يرٌ  )البقرة ٢:٢٠( َ عَلَىَٰ ُكل   َشْيٍء قَد   ...إ نَّ اَّللَّ

 ...َوُهَو ب ُكل   َشْيٍء َعل يمٌ  )البقرة ٢:٢٩(
ْفُظُهَما...)البقرة ٢:٢٥٥(  ...َوَل يَئُودُهُ ح 

يٌز ذُو انت قَامٍ  )إبراهيم ١٤:٤٧( َ َعز  ه  ُرُسلَهُ ۗ إ نَّ اَّللَّ َ ُمْخل َف َوْعد   فاََل تَْحَسبَنَّ اَّللَّ

ن بَْين  يَدَ  ُل م  يٌز ،َل يَأْت يه  اْلبَاط  تَاٌب عَز  ا َجاَءُهْم ۖ َوإ نَّهُ لَك  ْكر  لَمَّ يَن َكفَُروا ب الذ   ْن إ نَّ الَّذ  َخْلف ه  ۖ ْيه  َوَل م 
يدٍ  )فصلت ٤٢-٤١:٤١( يٍم َحم  ْن َحك  يٌل م    تَنز 
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مذنبون ،  فسادهأو  تغييرهقد تمَّ  كالم الربهل الناس الذين يدَّعون أن 

 بتمجيد إبليس على حساب الرب من خالل تضمين ما معناه أن إبليس 

 قد انتصر في معركة الكتاب المقدس على الرب تعالى؟
 {العزيز ، الغالب ، الجبار ، المقتدر}
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
بُّ  أَْقَسمَ  لَقَدْ  ً »: قَائ الً  اْلقَد يرُ  الرَّ ً  َعلَْيه   نََويْتُ  َوَما يَتََحقََّق، أَنْ  لَبُدَّ  عَلَْيه   َعَزْمتُ  َما َحق ا  ألَنَّ ...يَت مُّ  َحتْما

لُ  قََضاَءهُ؟ َويَدُهُ  قَد   اْمتَدَّتْ  فََمنْ  يَُردَُّها؟« )إَِشعْيَاَء ١٤:٢٤,٢٧( يرَ  قَدْ  قََضى، فََمنْ  يُْبط  بَّ  اْلقَد   الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يرٌ  )البقرة ٢:٢٠( َ َعلَىَٰ ُكل   َشْيٍء قَد  ْم ۚ إ نَّ اَّللَّ ه  ْم َوأَْبَصار  ه  ُ لَذََهَب ب سَْمع   ...َولَْو َشاَء اَّللَّ

يمُ  )البقرة ٢:٢٥٥( ْفظُُهَما ۚ َوُهَو الْعَل يُّ اْلعَظ  يُّهُ السََّماَوات  َواأْلَْرَض ۖ َوَل يَئُودُهُ ح  َع ُكْرس   َوس 
ُمونَ  )يونس ١٠:١٧( ُح الُْمْجر  بًا أَْو َكذََّب ب آيَات ه  ۚ إ نَّهُ َل يُْفل  ن  اْفتََرىَٰ َعلَى اَّللَّ  َكذ  مَّ  فََمْن أَْظلَُم م 

ْكَر َوإ نَّا لَهُ لََحاف ُظونَ  )الحجر ١٥:٩( ْلنَا الذ    إ نَّا نَْحُن نَزَّ
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 أكان الرب ليستخدم معايير مزدوجة مع كتبه المقدسة  

 بحيث يحمي بعضا منها و يهمل اآلخر؟
 {العدل ، الهادى ، المؤمن ، المقصد}

 طبقاً للقرآن  ال    ال  المقدس طبقاً للكتاب

 

ب    أَْقَوالُ  ة   ف يَها، َشائ بَةَ  لَ  َخال َصةٌ  الرَّ اتٍ  َسْبعَ  اْلُمَصفَّاة   الُْمنَقَّاة   كاْلف ضَّ اةٍ  بُوتَقَةٍ  ف ي َمرَّ  أَْنتَ . ُمَحمَّ
يل   األَْشَرار )اَلَْمَزاِميُر ٧-١٢:٦( نْ  ج  مْ  إ لَى األَبَد   م   يَاَربُّ  تَْحفَظُ  األَْبَراَر، َوتَق يه 
ي لَ  يَُزولُ  أَبَداً  )إِنِْجيُل لُوقَا ٢١:٣٣( نَّ  َكالَم  ، َولك   إ نَّ  السََّماءَ  َواألَْرضَ  تَُزولَن 

----------------------------------------------------------------------------------------  
َن اَّللَّ  ...)التوبة ٩:١١١( ه  م  يل  َواْلقُْرآن  ۚ َوَمْن أَْوفَىَٰ ب عَْهد  نج  َّْوَراة  َواإْل   ...َوْعدًا َعلَْيه  َحقًّا ف ي الت

 ...إ  نَّ َرب  ي عَلَىَٰ ُكل   َشْيٍء َحف يظٌ  )هود ١١:٥٧(
يٌز ذُو انت قَامٍ  )إبراهيم ١٤:٤٧( َ َعز  ه  ُرُسلَهُ ۗ إ نَّ اَّللَّ َ ُمْخل َف َوْعد   فاََل تَْحَسبَنَّ اَّللَّ

ُ َوْعدَهُ ...)الحج ٢٢:٤٧( لُونََك ب اْلعَذَاب  َولَن يُْخل َف اَّللَّ  َويَْستَْعج 
 

 

 

 

١٢  12 

سيستخدمه الرب  ل و الذيقابل للتبد الغير هل كلمة الرب هي المعيار الثابت

 ليحاسب كل البشر يوم القيامة؟
 {الحكم ، الحق ، الحفيظ ، الحسيب}

    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس
 

ي، يَْقبَلُ  َولَ  يَْرفُُضن ي فَالَّذ ي َمةَ  فَإ نَّ : عَلَْيه   يَْحُكمُ  َمنْ  لَهُ  َكالَم   اْليَْوم   ف ي عَلَْيه   تَْحُكمُ  ه يَ  قُْلتَُها الَّت ي الَْكل 
ير  )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١٢:٤٨(  األَخ 

بَاراً  األَْمَواَت، َوَرأَْيتُ  غَاراً، ك  َّامَ  َواق ف ينَ  َوص  تَابٌ  فُت حَ  ثُمَّ  اْلُكتُُب، َوفُت َحت  . اْلعَْرش   قُد لُّ  ُهوَ  آَخرُ  ك  ج   س 

ينَ  اْلَحيَاة ، نٌ  ُهوَ  َما ب َحسَب   األَْمَواتُ  َود  دٍ  ُكلُّ  اْلكُتُب ، ت ْلكَ  ف ي ُمدَوَّ   أَْعَمال ه   َحَسبَ  َواح 
)٢٠:١٢ ِ هُوتِي   )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
َي بَيْنَُهم ب اْلحَ  يَء ب النَّب ي  يَن َوالشَُّهدَاء  َوقُض  تَاُب َوج  َع اْلك  ق   َوُهْم َل َوأَْشَرقَت  اأْلَْرُض ب نُور  َرب  َها َوُوض 

 يُْظلَُمونَ  )الزمر ٧٠-٣٩:٦٩(

ل َك َجَزاُء  ََٰ يَنَُّهْم أَْسَوأَ الَّذ ي َكانُوا يَْعَملُوَن ذ يدًا َولَنَْجز  يَن َكفَُروا َعذَابًا َشد  يقَنَّ الَّذ  أَْعدَاء  اَّللَّ  النَّاُر ۖ فَلَنُذ 
 لَُهْم ف يَها دَاُر اْلُخْلد  ۖ َجَزاًء ب َما َكانُوا ب آيَات نَا يَْجَحدُونَ  )فصلت ٢٨-٤١:٢٧(

 



f 
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 أيسمح للمؤمنين بأن يؤمنوا بجزء من الكتب المقدسة 
 ويكفروا بجزء آخر منها؟
 طبقاً للقرآن  ال    ال  طبقاً للكتاب المقدس

 

تَابَ  إ نَّ  يدٌ  َوُهوَ  هللاُ؛ ب ه   أَْوَحى قَدْ  ف يه ، َما ب ُكل    الْك  يم   ُمف  يم   َوالتَّْوب يخ   ل لتَّعْل  يب   َوالتَّْقو  ْنَسان   َوتَْهذ   ف ي اإل 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٣:١٦(  اْلب ر    )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
تَاب  َوتَْكفُ ُروَن ب بَْعٍض ...)البقرة ٢:٨٥( نُوَن ب بَْعض  الْك   ...أَ فَتُْؤم 

سُل ه  ...)البقرة ٢:٢٨٥( ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍد م    ...كُ لٌّ آَمَن ب اَّللَّ  َوَماَلئ َكت ه  َوُكتُب ه  َوُرُسل ه  َل نُفَر  

يَم  َل َعلَىَٰ إ ْبَراه  َل َعلَْينَا َوَما أُنز  يَل َوإ ْسَحاَق َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاط  َوَما قُْل آَمنَّا ب اَّللَّ  َوَما أُنز  َوإ ْسَماع 
ْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسل ُمونَ  )آل عمران ٣:٨٤( ُق بَيَْن أََحٍد م   ْم َل نُفَر   ب  ه  ن رَّ يَسىَٰ َوالنَّب يُّوَن م   أُوت َي ُموسَىَٰ َوع 

تَاب  كُل  ه  ...)آل عمران ٣:١١٩( نُوَن ب اْلك   ...َوتُْؤم 

 

١٤  14 

 هل يريد الرب من الجميع أن يقرؤا كل الكتب المقدسة التي أرسلها؟
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ه   َوَضعُوا يُكمْ  الَّت ي اْلَكل َمات   َهذ  وَها قُلُوب كُْم، عَلَى ب َها أُوص  ُكْم، َعلَى َوقُصُّ ينَ  ب َها َوتََحدَّثُوا أَْولَد   ح 
ينَ  تَْنَهُضونَ  )اَلتَّثْنِيَة ٧-٦:٦( ينَ  تَنَاُموَن، َوح  ، َوح  يق  يُرونَ  ف ي الطَّر  ينَ  تَس   تَْجل ُسونَ  ف ي بُيُوت ُكْم، َوح 

دْ  مَ  أَنْ  اْجتَه  ، ف ي فَائ زاً  َّلل    نَْفَسكَ  تُقَد   الً  الْمت َحان  ، يَدُْعو َما َعلَْيه   لَْيسَ  َعام  ْلَخَجل  الً  ل   اْلَحق    َكل َمةَ  ُمفَص  
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيمُوثَاُوَس ٢:١٥(  ب اْست قَاَمةٍ  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
تَاَب َوب َما ُكنتُْم تَدُْرسُونَ  )آل عمران ٣:٧٩( ن كُونُوا َربَّان ي  يَن ب َما ُكنتُْم تُعَل  ُموَن اْلك  ك 

 َولََٰ

 َ يَل َوإ ْسَحاَق َويَْعقُوَب َواأْل يَم َوإ ْسَماع  َل َعلَىَٰ إ ْبَراه  َل َعلَْينَا َوَما أُنز  ْسبَاط  َوَما قُْل آَمنَّا ب اَّللَّ  َوَما أُنز 
ْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسل ُمونَ  )آل عمران ٣:٨٤( ُق بَيَْن أََحٍد م   ْم َل نُفَر   ن رَّ ب  ه  يَسىَٰ َوالنَّب يُّوَن م   أُوت َي ُموسَىَٰ َوع 

تَاب  كُل  ه  ...)آل عمران ٣:١١٩( نُوَن ب اْلك   ...َوتُْؤم 

 

: كل الكتب المقدسة التي على المسلمين إيمانها ، عندما نحسبها حسابا من جهة أعداد مالحظة
حروفها نجدها كالتالي؛كلماتها و اعداد   

 القرآن الكتاب المقدس 
 ٧٧٩٣٤ ٧٨٣١٣٧ عدد الكلمات
 ٣٢٦٠٤٨ ٣٥٦٦٤٨٠ عدد الحروف

٪٩٠ بالمقارنة  ١٠٪  
 

 



f 
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هي الشرط األساسي  هل قراءة كلمة الرب وإطاعتها  

شخص لكي يتلقى ''البركة'' في حياته؟كل ل  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ب    َوَصايَا أَطَْعتُمْ  إ نْ  لَُكمْ  اْلبََرَكةُ : َواللَّْعنَة   الْبََرَكة   بَْينَ  اْليَْومَ  أَُخي  ُرُكمُ  أَنَا َها اْنُظُروا ُكمُ  الرَّ  أَنَا الَّت ي إ لَه 
 أَْوَصْيتُُكمْ  ب َها الْيَْوَم )اَلتَّثْنِيَة ٢٧-١١:٢٦(

ب    َوَصايَا أََطْعتُمْ  َوإ ذَا ً  يَْجعَلُُكمْ  فَإ نَّهُ  ب َها، َوتَْعَملُوا ل تَْحفَُظوَها اْليَْومَ  ب َها آُمُركُمْ  أَنَا الَّت ي الرَّ  لَ  ُرُؤوسا

ينَ  أَذْنَاباً، ُكُكمُ  َولَ  دَائ ماً، ُمتََسام  َطاطٌ  يُدْر  فُوا لَ . أَبَداً  اْنح  ً  تَْنَحر  ينا َمالً  أَوْ  يَم  يع   نْ عَ  ش  ه   َجم  َرائ ع   َهذ   الشَّ
يكُمْ  ب َها اْليَْوَم، ل َكيْ  لَ  تَْغُووا َوَراءَ  آل َهةٍ  أُْخَرى ل تَْعبُدُوَها )اَلتَّثْنِيَة ١٤-٢٨:١٣(  الَّت ي أَنَا أُوص 

دُ  أَنَا َها َماءَ  اْليَْومَ  َعلَيُْكمُ  أُْشه  . َواللَّْعنَةَ  اْلبََرَكةَ  َوالَْمْوَت، الَْحيَاةَ  أََماَمُكمُ  َوَضْعتُ  قَدْ . َواألَْرضَ  السَّ
تَْحيَْوا أَنْتُمْ  َونَْسلُُكْم )اَلتَّثْنِيَة ٣٠:١٩(  فَاْختَاُروا اْلَحيَاةَ  ل 

----------------------------------------------------------------------------------------  
تَاُب َل َرْيَب ۛ  ل َك اْلك  ا َرَزْقنَاُهْم ذََٰ مَّ اَلةَ َوم  نُوَن ب اْلغَيْب  َويُق يُموَن الصَّ يَن يُْؤم  يَن الَّذ  ف يه  ۛ ُهدًى ل  ْلُمتَّق 

ئ كَ  َرة  ُهْم يُوق نُوَن أُولََٰ ن قَبْل َك َوب اْْلخ  َل م  َل إ لَْيَك َوَما أُنز  نُوَن ب َما أُنز  يَن يُْؤم  ن يُنف قُوَن َوالَّذ   َعلَىَٰ ُهدًى م  
ئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحونَ  )البقرة ٥-٢:٢( ْم ۖ َوأُولََٰ ب  ه   رَّ

ن َكذَّ  ك  َن السََّماء  َواأْلَْرض  َولََٰ م بََرَكاٍت م   بُوا فَأََخذْنَاُهم َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرىَٰ آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَيْه 
بُونَ  )اْلعراف ٧:٩٦(  ب َما َكانُوا يَْكس 
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هل الناس الذين يرفضون أن يقرؤا ويطيعوا الكتاب المقدس، يكونون كفارا 

أنفسهم تحت لعنة؟ يجعلونوبالتالى   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
َمات   َهذَا اْلعَْهد  )إِْرِميَا ١١:٣( بُّ  إ لَهُ  إ ْسَرائ يلَ : َمْلعُونٌ  الَّذ ي لَ  يَْسَمعُ  َكل  نُهُ  الرَّ  َوقُلْ  لَُهمْ : َهذَا َما يُعْل 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِينَ  ١٢:٢٥,٢٩( لَةٌ !«)اَلر ِ ينَ  أَنَّ »إ لََهنَا نَارٌ  آك  ر   إ ذَنْ  َحذَار   أَنْ  تَْرفُُضوا الَّذ ي يَتََكلَّمُ !...ُمتَذَك  

----------------------------------------------------------------------------------------  

ل َك ب أَنَّهُْم َكانُوا يَْكفُُروَن ب  
َن اَّللَّ  ۗ ذََٰ لَّةُ َوالَْمْسَكنَةُ َوبَاُءوا ب غََضٍب م   ُم الذ   بَْت َعلَْيه  آيَات  اَّللَّ  َوُضر   

  )البقرة ٢:٦١(

ئ كَ قُْل فَأْتُ  ل َك فَأُولََٰ ن بَعْد  ذََٰ َب م  ق يَن فََمن  اْفتََرىَٰ َعلَى اَّللَّ  اْلَكذ  َّْوَراة  فَاتْلُوَها إ ن كُنتُْم َصاد  ُهُم  وا ب الت
 الظَّال ُمونَ  )آل عمران ٩٤-٣:٩٣(

ئ َك أَْصَحاُب النَّار  ۖ هُ ْم ف يَها َخال دُونَ  )اْلعراف ٧:٣٦(
يَن َكذَّبُوا ب آيَات نَا َواْستَْكبَُروا َعنَْها أُولََٰ  َوالَّذ 

نُْهْم ۖ َوقُولُوا آَمنَّا ب ا يَن ظَلَُموا م  تَاب  إ لَّ ب الَّت ي ه َي أَْحسَُن إ لَّ الَّذ  لُوا أَْهَل الْك  َل إ لَْينَا َوَل تَُجاد  لَّذ ي أُنز 
دٌ  ُهُكْم َواح  ُهنَا َوإ لََٰ

َل إ لَْيُكْم َوإ لََٰ يَن آتَيْنَاُهُم َوأُنز  تَاَب ۚ فَالَّذ  ل َك أَنَزْلنَا إ لَْيَك الْك 
ََٰ َونَْحُن لَهُ ُمْسل ُموَن َوَكذ

ُن ب ه  ۚ َوَما يَْجَحدُ ب آيَات نَا إ لَّ الَْكاف ُرونَ  )العنكبوت ٤٧-٢٩:٤٦( ُؤَلء  َمن يُْؤم  ْن َهَٰ نُوَن ب ه  ۖ َوم  تَاَب يُْؤم   اْلك 



f 
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نهاية ب حصلالكتاب المقدس قد  إتمامهل هو مقبول أن   

ِ" "كتاب  ُهوتِي  ؟ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلالَّ  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

تَاب   ف ي َجاءَ  َما يَْسَمعُ  َمنْ  ل ُكل    أَْشَهدُ  َوإ نَّن ي ً  أََحدٌ  َزادَ  إ نْ : َهذَا النُّبُوَءة   ك  يدُهُ  ف يه ، ُكت بَ  َما َعلَى شَْيئا  يَز 

نَ  هللاُ  ْكُرَها، َوَردَ  الَّت ي اْلباَلَيَا م  ً  أََحدٌ  أَْسقَطَ  َوإ نْ  ذ  نْ  شَْيئا تَاب   أَْقَوال   م  يبَهُ  هللاُ  يُْسق طُ  َهذَا، النُّبُوَءة   ك   نَص 

نْ  نَ  اْلَحيَاة ، َشَجَرة   م  ينَة   َوم  ْكُرُهَما َجاءَ  اللَّتَْين   اْلُمقَدََّسة ، اْلَمد  تَاب   َهذَا ف ي ذ  . اْلك   
هُوت ي    ١٩-٢٢:١٨(  )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلالَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْسََّلُم ۗ َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب إَِّلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلعِ  ِ اإْلِ يَن ِعندَ اَّللَّ ْلُم بَْغيًا بَْينَهُْم... إِنَّ الد ِ

 فَإِْن أَْسلَمُ وا فَقَِد اْهتَدَوا...)آل عمران ٢٠-٣:١٩(
ْسََّلِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اْْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ  )آل عمران ٣:٨٥(  َوَمن يَْبتَغِ َغيَْر اإْلِ
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 بحاجة ألن يكون متوافقا   هل يقبل أن القرآنلكي يعتبر القرآن كلمة الرب،

؟من قبله الكتاب المقدس الذي سبقمع  وفاقا كامال  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

، فاَلَ  فَْجرَ  لَهُ  )إَِشعْيَاءَ  ٨:٢٠( ثْل   َهذَا اْلقَْول  قْ  ب م    ...َوَمنْ  لَ  يَْنط 

نَّ  عَةٌ  ه يَ  النُّبُوَءة   َمَواه بَ  َولَك   اْلَحالُ  ه يَ  َكَما َسالٍَم، إ لهُ  بَلْ  فَْوَضى إ لهَ  هللاُ  فَلَْيسَ . ألَْصَحاب َها َخاض 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوسَ  ٣٣-١٤:٣٢( َها، )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ينَ  كُل   يس  د    ف ي َكنَائ س   اْلق 

ْن، نَ  َمالَكٌ  بَشََّرُكمْ  أَوْ  نَْحُن، بَشَّْرنَاُكمْ  لَوْ  َحتَّى َولَك  ، م  َماء  يل   ب غَيْر   السَّ ْنج  ْرنَاُكمْ  الَّذ ي اإل   فَْليَُكنْ  ب ه ، بَشَّ
سُوِل إِلَى أَهِْل َغََّلِطيَّةَ  ١:٨( ً ! )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َمْلعُونا

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ْسََّلمُ  )آل عمران ٣:١٩( ِ اإْلِ يَن ِعندَ اَّللَّ  إِنَّ الد ِ

ْسََّلِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اْْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ  )آل عمران ٣:٨٥(  َوَمن يَْبتَغِ َغيَْر اإْلِ
ُسوَل اَّللَّ  َوَخاتََم النَّب ي  ينَ  )اْلحزاب ٣٣:٤٠( ن رَّ ك 

َجال ُكْم َولََٰ ن ر   دٌ أَبَا أََحٍد م    َما َكاَن ُمَحمَّ
ين   )الكافرون ٦-١٠٩:١( ينُُكْم َول َي د   قُْل يَا أَيَُّها الَْكاف ُروَن...لَكُْم د 

 



f 
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مبينة أو تعاليم خاطئة هل يحتوي القرآن على تناقضات   

المقدس؟الكتاب بالمقارنة مع   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

رُ  الَّذ ي إ نَّهُ  الَْكذَّاُب؟ ُهوَ  َوَمنْ  يحُ  ُهوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  يُنْك  ً  الَْمس  دٌّ  إ نَّهُ . َحق ا يح   ض  رُ  ل ْلَمس  ً  َوالْبنَ  اْلبَ  يُْنك  . َمعا

رُ  َمنْ  َوُكلُّ  ً  اْلبُ  يَكُونُ  لَ  الْبَن، يُنْك  نْ  أَْيضا يب ه   م  فُ  َوَمنْ . نَص  ، يَعْتَر  ً  اْلبُ  فَلَهُ  ب الْبن  .أَْيضا  
سُوِل ٱْْلُولَى ٢٣-٢:٢٢)  (ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ

يح   تَعْل يمَ  تَعَدَّى َمنْ  ألَنَّ  نْ  هللاُ  فَلَْيسَ  ف يه ، يَثْبُتْ  َولَمْ  اْلَمس  يب ه   م  ا. نَص  ، َهذَا ف ي يَثْبُتُ  َمنْ  أَمَّ يم  َّْعل   فَلَهُ  الت
)١:٩  ُ سُوِل ٱلثَّانِيَة ً . )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ  اْلبُ  َوالْبنُ  َمعا

----------------------------------------------------------------------------------------  
ل ينَ  )الشعراء ٢٦:١٩٦(  َوإ نَّهُ لَف ي ُزبُر  اأْلَوَّ

ن قَْبل كَ  )فصلت ٤١:٤٣( ُسل  م   َما يُقَاُل لََك إ لَّ َما قَدْ ق يَل ل لرُّ
ةَ بَْينَنَا َوبَْينَُكمُ  )الشورى ٤٢:١٥( ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم ۖ لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ َل ُحجَّ  اَّللَّ
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 هل مفهوم الوحي أو اإللهام هو نفسه في كل من الكتاب المقدس و القرآن؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ن  كَ  َحدَاثَة   ُمْنذُ  أَنَّكَ  َوتَْعلَمُ  فُ  س  َرةُ  َوه يَ  الُْمقَدََّسةَ، اْلُكتُبَ  تَْعر  ً  تَْجعَلَكَ  أَنْ  اْلقَاد  يما وغ   َحك 
 اْلَخالَص   ل بُلُ

يق   َعنْ  يَمان   َطر  يح   ف ي اإل  َمس 
تَابَ  إ نَّ . يَسُوعَ  الْ يدٌ  َوُهوَ  هللاُ؛ ب ه   أَْوَحى قَدْ  ف يه ، َما ب ُكل    الْك  يم   ُمف   ل لتَّعْل 

سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوسَ  ١٦-٣:١٥( ،)ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ْنَسان   ف ي اْلب ر   يب   اإل  يم   َوتَْهذ   َوالتَّْوب يخ   َوالتَّْقو 

ْن، دَةٍ  نُبُوَءةٍ  ُكلَّ  أَنَّ  اْعلَُموا َشْيٍء، ُكل    قَْبلَ  َولَك  تَاب   ف ي َوار   تَأْت   لَمْ  إ ذْ . َخاٍص   ب اْجت َهادٍ  تُفَسَّرُ  لَ  اْلك 

يٍَّة، ب إ َرادَةٍ  قَطُّ  نُبُوَءةٌ  ً  ب النُّبُوآت   تََكلَّمَ  بَلْ  بََشر  يعا َجالُ  َجم  ينَ  هللا   ر  وح   ب َوْحي   َمدْفُوع    .اْلقُدُس   الرُّ
سُوِل ٱلثَّانِيَةُ  ٢١-١:٢٠(  )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُ ُموسَىَٰ تَْكل يمً ا)النساء ١٦٤-٤:١٦٣( ه ...َوَكلََّم اَّللَّ ن بَْعد   إ نَّا أَْوَحْينَا إ لَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إ لَىَٰ نُوحٍ َوالنَّب ي  يَن م 

َرُكم ب ه  َوَمن بَلَغَ  )اْلنعام ٦:١٩( ُنذ  ذَا اْلقُْرآُن أل  َي إ لَيَّ َهَٰ يدٌ بَْين ي َوبَْينَُكْم ۚ َوأُوح  ُ َشه   قُل  اَّللَّ
 

 
 



f 

 

 

 

 

٢١  21 

؟[إلهي]أكان اليهود و النصارى ليقبلوا بالقرآن ككتاب مقدس   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ا قُ  يَتََجبَّرُ  الَّذ ي النَّب يُّ  َوأَمَّ ي فَيَنْط  ُ  أَوْ  ب ه ، يَتََكلَّمَ  أَنْ  آُمْرهُ  لَمْ  ب َما ب اْسم  َهةٍ  ب اسم   يَتَنَبَّأ ً  فَإ نَّهُ  أُْخَرى، آل   َحتْما

ُكمْ  ف ي َسأَْلتُمْ  َوإ نْ . يَُموتُ  ب  ؟ َعن   يَْصدُرْ  لَمْ  الَّذ ي اْلَكالَمَ  نَُمي  زُ  َكْيفَ : أَْنفُس  ُ  َما ُكلَّ  فَإ نَّ  الرَّ  ب ه   يَتَنَبَّأ

ب    ب اْسم   النَّب يُّ  َعاءً  يَكُونُ  يَتََحقَّقُ  َولَ  الرَّ ْنهُ  اد   قْ  لَمْ  م  ، ب ه   يَنْط  بُّ  تََخفْ  فاَلَ  النَّب يُّ  ب ه   تََكلَّمَ  ب ُطغْيَانٍ  بَلْ  الرَّ
ْنهُ . )اَلتَّثْنِيَة ٢٢-١٨:٢٠(  م 

، فاَلَ  فَْجرَ  لَهُ  )إَِشعْيَاَء ٨:٢٠( ثْل   َهذَا اْلقَْول  قْ  ب م   ...َوَمنْ  لَ  يَْنط 
----------------------------------------------------------------------------------------  

ند  َغْير  اَّللَّ  لََوَجدُوا ف يه  اْخت اَلفًا َكث يًرا )النساء ٤:٨٢( ْن ع   أَفاََل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن ۚ َولَْو َكاَن م 
ل يَن أََولَْم يَكُن لَُّهْم آيَةً أَن يَعْلََمهُ ُعلََماُء بَن ي إ ْسَرائ يلَ  )الشعراء ١٩٧-٢٦:١٩٦(  َوإ نَّهُ لَف ي ُزبُر  اأْلَوَّ

 

 

 
 

 

 

٢٢  22 

أكان ليشعر أبدا  بحاجة لنسخ أو إبطال  الرب كتابا  مقدسا ، أوحىبعد أن 

منسوخ{الناسخ وال}البعض من آياته؟   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
ي. )اَلَْمَزاِميُر ٨٩:٣٤( لُ  َما نََطقَ  ب ه   فَم   َعْهد ي لَ  أَْنقُُضهُ، َولَ  أُْبد 

يعَة   )إِنِْجيلُ لُوقَا ١٦:١٧( نَ  الشَّر  دَةٍ  م  نْ  ُسقُوط   نُْقَطةٍ  َواح  َماء   َواألَْرض   أَْسَهلُ  م   َعلَى أَنَّ  َزَوالَ  السَّ
نُ  أَنْ  يُْنقَضَ  )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١٠:٣٥( تَابُ  لَ  يُْمك   ...َواْلك 

----------------------------------------------------------------------------------------  
َها...)البقرة ٢:١٠٦( ثْل  ْنَها أَْو م  َها نَأْت  ب َخيٍْر م   ْن آيٍَة أَْو نُنس   َما نَنَسْخ م 

تَاب   )الرعد ١٣:٣٩( ندَهُ أُمُّ اْلك  ُ َما يََشاُء َويُثْب ُت ۖ َوع   يَْمُحو اَّللَّ
ُل قَالُوا إ نََّما أَنَت ُمْفتٍَر بَْل أَْكثَُرُهمْ  َل يَعْلَُمونَ )النحل ١٦:١٠١( ُ أَْعلَُم ب َما يُنَز   َكاَن آيٍَة ۙ َواَّللَّ  َوإ ذَا بَدَّْلنَا آيَةً مَّ

ياًل  )اإلسراء ١٧:٨٦( دُ لََك ب ه  َعلَيْنَا َوك  ئْنَا لَنَذَْهبَنَّ ب الَّذ ي أَْوَحيْنَا إ لَْيَك ثُمَّ َل تَج   َولَئ ن ش 

 
 



f 

 

 

٢٣ 23 

َل من عند''رب العالمين'' و آمن به نفر من الشياطين  إن كان القرآن قد نُز ِّ

، أذلك إشارة حسنة بأنه من عند الرب؟[الجن]  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
، َولَ  َشْيءَ  لَهُ  ف يَّ . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٤:٣٠( مٌ  َعلَيَّ َمكُمْ  َكث يراً  بَْعدُ، فَإ نَّ  َسي  دَ  َهذَا الْعَالَم   قَاد   لَنْ  أُكَل  

ن ينَ  َغْير   لَدَى ينَ  اْلُمْؤم  يءَ  لَ  َحتَّى أَذَْهانَُهمْ  الْعَالَم   َهذَا إ لَهُ  أَْعَمى الَّذ  يل   نُورُ  لَُهمْ  يُض  ْنج   اْلُمْختَص    اإل 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤:٤( يح   الَّذ ي ُهوَ  ُصوَرةُ  هللا  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  ب َمْجد   اْلَمس 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يم   )الفاتحة ٢-١:١( ح  ن  الرَّ ْحَمَٰ يَن الرَّ َّ  َرب   اْلعَالَم   اْلَحْمدُ َّلل 

تَ  يَل الْك  ن تَْصد يَق الَّذ ي بَْيَن يَدَْيه  َوتَْفص  ك 
ن دُون  اَّللَّ  َولََٰ ذَا اْلقُْرآُن أَن يُْفتََرىَٰ م  اب  َل َرْيَب َوَما َكاَن َهَٰ

ينَ  )يونس ١٠:٣٧( ب   الْعَالَم  ن رَّ  ف يه  م 

َي َولَّ َوإ ذْ  ا قُض  تُوا ۖ فَلَمَّ ا َحَضُروهُ قَالُوا أَنص  عُوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ ن   يَْستَم  َن اْلج  ْوا إ لَىَٰ َصَرفْنَا إ لَْيَك نَفًَرا م  

َما بَيْ  قًا ل   ن بَْعد  ُموسَىَٰ ُمَصد   َل م  تَابًا أُنز  ْعنَا ك  يَن قَالُوا يَا قَْوَمنَا إ نَّا َسم  نذ ر  ه م مُّ َن يَدَْيه  يَْهد ي إ لَى قَْوم 
ْستَق يمٍ  )اْلطفال ٣٠-٤٦:٢٩( يٍق مُّ  اْلَحق   َوإ لَىَٰ َطر 

 

 

٢٤  24 

  القرآن إبالغبشكل متكرر أن يحتاج الرب أن يبين ويوضح هل 

من عند إبليس؟ ليس  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ال ينَ  األَْنب يَاءَ  اْحذَُروا ينَ  الدَّجَّ ينَ  إ لَْيُكمْ  يَأْتُونَ  الَّذ  ، ث يَابَ  لَب س  نَُّهمْ  اْلُحْمالَن  نَ  َولَك  ل   م  ئَابٌ  الدَّاخ   ذ 
نَ  اْلعُلَّْيق   ت ينٌ ؟)إِنِْجيُل َمتَّى ١٦-٧:١٥( نٌَب، أَوْ  م  نَ  الشَّْوك   ع  فُونَُهمْ . َهلْ  يُْجنَى م  ه مْ  تَْعر  نْ  ث َمار  فَةٌ ! م   َخاط 

نَ  فَُهوَ . أَب يُكمْ  شََهَوات   تَْعَملُوا أَنْ  َوتَْرغَبُونَ  إ بْل يَس، أَب يُكمْ  أَْولَدُ  إ نَُّكمْ  ، قَات الً  َكانَ  اْلبَدْء   م  لنَّاس   َولَمْ  ل 

نَ  َخالٍ  ألَنَّهُ  اْلَحق    ف ي يَثْبُتْ  نْدََما! اْلَحق    م  قُ  َوع  ب   يَْنط   َوأَبُو َكذَّابٌ  ألَنَّهُ  ف يه ، ب َما يَْنَضحُ  فَُهوَ  ب اْلكَذ 
قُونَن ي؟)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٨:٤٤,٤٦( يئَةً؟ فََمادُْمتُ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  فَل َماذَا لَ  تَُصد   ْنكُمْ  يُثْب تُ  عَلَيَّ  َخط   اْلَكذ ب  !...َمنْ  م 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
نَّةٌ  )سبإ ٣٤:٨( بًا أَم ب ه  ج   أَْفتََرىَٰ َعلَى اَّللَّ  َكذ 

ن  ب ُكم م   ُروا ۚ َما ب َصاح  َّ  َمثْنَىَٰ َوفَُرادَىَٰ ثُمَّ تَتَفَكَّ دَةٍ ۖ أَن تَقُوُموا َّلل  ُظُكم ب َواح  نٍَّة ۚ إ ْن ُهَو إ لَّ قُْل إ نََّما أَع  ج 
يدٍ  )سبإ ٣٤:٤٦( يٌر لَُّكم بَْيَن يَدَْي َعذَاٍب شَد   نَذ 

يمٍ  )التكوير ٨١:٢٢,٢٥( ج  بُُكم ب َمْجنُوٍن... َوَما ُهَو ب قَْول  َشْيَطاٍن رَّ  َوَما َصاح 

 

 

من قبل الشيطان وال مجنونا ممسوًسا: دافع محمد عن نفسه بشكل متكرر بأنه ليس مالحظة  

{ ١٥:٦-٧،  ٢٣:٧٠،  ٣٧:٣٦،  ٤٤:١٤،  ٦٨:٥١ٱنظر إلى...}   

 
 



f 

 
 فى اإلله أو هللا
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 هل اليهود و النصارى و المسلمين كلهم يؤمنون بأن هناك رب واحد فقط؟
    للقرآن طبقاً   نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
دٌ، )اَلتَّثْنِيَة ٦:٤( بُّ  إ لَُهنَا َربٌّ  َواح   اْسَمعُوا يَابَن ي إ ْسَرائ يلَ : الرَّ

دٌ  )إِنِْجيُل َمْرقَُس ١٢:٢٩( بُّ  إ لُهنَا َربٌّ  َواح  ً  ه يَ : اْسَمعْ  يَاإ ْسَرائ يُل، الرَّ يعا  فَأََجابَهُ  يَُسوعُ: أُولَى اْلَوَصايَا َجم 

ثْلََما يتُْم، م  يعُُكْم، دُع  دٌ  َرَجاءٌ  لََها دَْعَوةً  َجم  دٌ، َربٌّ  َولَُكمْ . َواح  دٌ، َوإ يَمانٌ  َواح  يَّةٌ  َواح  دَةٌ، َوَمعُْمود   َواح 
سُوِل إِلَى أَهِْل أَفَسَُس ٦-٤:٤( يع  .)ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يع   َوف ي اْلَجم  يع   َوباْلَجم  يع ، َوُهوَ  فَْوقَ  اْلَجم  ْلَجم  دٌ  ل   َوإ لهٌ  َوآبٌ  َواح 

دٌ، هللاَ  فَإ نَّ   يطُ  َواح  دٌ، َوالنَّاس   هللا   بَْينَ  َوالَْوس  ْنَسانُ  َوُهوَ  َواح  يحُ  اإل  يَُسوعُ، اْلَمس   
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٢:٥(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

 . ً دُ  َخْوفا نََّها تَْرتَع  يقَة ، َولَك  ه   اْلَحق  نُ  ب َهذ  ً  تُْؤم  ينُ  أَْيضا ً  تَْفعَلُ ! َوالشَّيَاط  دٌ؟ َحَسنا نُ  أَنَّ  هللاَ  َواح  أَْنتَ  تُْؤم 
 )ِرَسالَةُ يَعْقُوَب ٢:١٩(

----------------------------------------------------------------------------------------  
يمُ  )البقرة ٢:١٦٣( ح  ُن الرَّ ْحَمَٰ هَ إ لَّ ُهَو الرَّ

دٌ ۖ لَّ إ لََٰ هٌ َواح 
هُُكْم إ لََٰ

 َوإ لََٰ
دٌ )النحل ١٦:٢٢,٥١( هٌ َواح  َهْين  اثْنَْين  ۖ إ نََّما ُهَو إ لََٰ

ذُوا إ لََٰ ُ َل تَتَّخ  دٌ... َوقَاَل اَّللَّ هٌ َواح 
هُُكْم إ لََٰ

 إ لََٰ
ُ أََحدٌ  )اإلخَّلص ١١٢:١(  قُْل ُهَو اَّللَّ
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هل الكثير من سمات شخصية و طبيعة هللا الموجودة في القرآن على توافق 

}األسماء الحسنى{مع سمات الرب الموجودة في الكتاب المقدس؟   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

بَّ  إ نَّ  تَْسَمعُوا؟ أَلَمْ  تَْعلَُموا؟ أَلَمْ  ي َوَخال قُ  َسْرَمد يٌّ  إ لَهٌ  ُهوَ  الرَّ نُ  لَ . األَْرض   أَقَاص   يَُخوُر، َولَ  يَه 
 َوفَْهُمهُ  لَ  يُْستَْقَصى. )إَِشعْيَاَء ٤٠:٢٨(

----------------------------------------------------------------------------------------  

َماَوات  َوَما ف ي  ْفُظُهَمالهُ َما ف ي السَّ َماَوات  َواأْلَْرَض ۖ َوَل يَئُودُهُ ح  يُّهُ السَّ َع ُكْرس  ...َوس  اأْلَْرض   
 )البقرة ٢:٢٥٥(

ًرا )الكهف ١٨:٤٥( ْقتَد  ُ عَلَىَٰ ُكل   َشْيٍء مُّ  َوَكاَن اَّللَّ
يُز اْلَجبَّاُر الُْمتَكَب  رُ )الحشر ٥٩:٢٣( ُن الْعَز  ُن اْلُمَهْيم  هَ إ لَّ ُهَو اْلَمل ُك اْلقُدُّوُس السَّاَلُم الُْمْؤم 

ُ الَّذ ي َل إ لََٰ  ُهَو اَّللَّ

 
 



f 
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في الكتاب المقدس و هللا في القرآن هما واحد و نفس الكينونة؟ اإللههل   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

بَن ي تَقُولُ  َهَكذَا»: َوأََضافَ (. الدَّائ مُ  اْلَكائ نُ  أَنَا َوَمْعنَاهُ ) «أَْهيَهْ  الَّذ ي أَْهيَه  »: هللاُ  فَأََجابَهُ  : إ ْسَرائ يلَ  ل 

ً  َوقَالَ . «إ لَْيُكمْ  أَْرَسلَن ي الَّذ ي ُهوَ  ،(الَْكائ نُ  أَنَا) أَْهيَهْ »  إ نَّ : إ ْسَرائ يلَ  ل شَْعب   تَقُولُ  َهَكذَا»: ل ُموسَى أَْيضا

بَّ  يمَ  إ لَهَ  آبَائ ُكْم، إ لهَ  «ائ نَ الكَ » الرَّ ي ُهوَ  َهذَا. إ لَيُْكمْ  أَْرَسلَن ي قَدْ  َويَْعقُوبَ  َوإْسحاقَ  إبَْراه   إ لَى اْسم 
يلٍ .)اَلُْخُروجُ ١٥-٣:١٤( يلٍ  إ لَى ج  نْ  ج  ، َوُهوَ  الْسمُ  الَّذ ي أُدَْعى ب ه   م   اأْلَبَد 

فَ  أَذَْهانَنَا َوأَنَارَ  األَْرض   إ لَى َجاءَ  قَدْ  هللا   اْبنَ  أَنَّ  نَعْلَمُ  َوإ نَّنَا نَعْر  لهَ  ل   ف يه ، نَْحيَا اْلنَ  َونَْحنُ . اْلَحقَّ  اإل 
سُوِل ٱْْلُولَى ٥:٢٠( يَّةُ .)ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ ، َواْلَحيَاةُ  األَبَد  لهُ  الَْحقُّ يح  . َهذَا ُهوَ  اإل   ألَنَّنَا ف ي اْبن ه   يَُسوعَ  اْلَمس 

يح   تَعْل يمَ  تَعَدَّى َمنْ  ألَنَّ  نْ  هللاُ  فَلَْيسَ  ف يه ، يَثْبُتْ  َولَمْ  اْلَمس  يب ه   م  ا. نَص  ، َهذَا ف ي يَثْبُتُ  َمنْ  أَمَّ يم  َّْعل   فَلَهُ  الت
سُوِل ٱلثَّانِيَةُ ١:٩( ً . )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ  اْلبُ  َوالْبنُ  َمعا

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ل ينَ  )الشعراء ٢٦:٢٦(  قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَائ ُكُم اأْلَوَّ

دٌ َونَْحُن لَهُ ُمْسل ُمونَ  )العنكبوت ٢٩:٤٦(  هُُكْم َواح 
ُهنَا َوإ لََٰ

 َوإ لََٰ
ل ينَ  )الصافات ٣٧:١٢٦( َ َربَُّكْم َوَربَّ آبَائ ُكُم اأْلَوَّ  اَّللَّ

ةَ بَْينَنَا َوبَْينَُكمُ ...)الشورى ٤٢:١٥( ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم ۖ لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ َل ُحجَّ  ...اَّللَّ

 

 
٢٨  28 

 هل اسم الرب األزلي والغير قابل للتبدل هو يهوه ؟ }יהוה{
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

بَن ي تَقُولُ  َهَكذَا»: َوأََضافَ (. الدَّائ مُ  اْلَكائ نُ  أَنَا َوَمْعنَاهُ ) «أَْهيَهْ  الَّذ ي أَْهيَه  »: هللاُ  فَأََجابَهُ  : إ ْسَرائ يلَ  ل 
ً  َوقَالَ . «إ لَْيُكمْ  أَْرَسلَن ي الَّذ ي ُهوَ  ،(الَْكائ نُ  أَنَا) أَْهيَهْ »  إ نَّ : إ ْسَرائ يلَ  ل شَْعب   تَقُولُ  َهَكذَا»: ل ُموسَى أَْيضا

بَّ  يمَ  إ لَهَ  آبَائ ُكْم، إ لهَ  «الَكائ نَ » الرَّ ي ُهوَ  َهذَا. إ لَيُْكمْ  أَْرَسلَن ي قَدْ  َويَْعقُوبَ  َوإْسحاقَ  إبَْراه   إ لَى اْسم 
يلٍ .)اَلُْخُروجُ ١٥-٣:١٤( يلٍ  إ لَى ج  نْ  ج  ، َوُهوَ  الْسمُ  الَّذ ي أُدَْعى ب ه   م   اأْلَبَد 

نُوا لَمْ  إ ذَا ألَنَُّكمْ  َخَطايَاُكْم، ف ي َستَُموتُونَ : لَكُمْ  قُْلتُ  ل ذل كَ  .«َخَطايَاُكمْ  ف ي تَُموتُونَ  ُهَو، أَنَا ب أَن  ي تُْؤم   
 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٨:٢٤(

نْ  قَْبل   أَنْ  يَُكونَ  إ ْبَراه يمُ «.)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٨:٥٨(  أََجابَُهمْ : اْلَحقَّ  اْلَحقَّ  أَقُولُ  لَُكمْ : »إ نَّن ي َكائ نٌ  م 

----------------------------------------------------------------------------------------  
دُونَ  ف ي أَْسَمائ ه  ۚ َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ   يَن يُْلح  َّ  اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ فَادُْعوهُ ب َها ۖ َوذَُروا الَّذ  َوَّلل 

 )اْلعراف ٧:١٨٠(
ا تَدُْعوا فَلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ  )اإلسراء ١٧:١١٠( َن ۖ أَيًّا مَّ ْحَمَٰ َ أَو  ادْعُوا الرَّ  قُل  ادُْعوا اَّللَّ

هَ إ لَّ ُهَو ۖ لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ  )طه ٢٠:٨(
ُ َل إ لََٰ  اَّللَّ



f 

 

 

٢٩  29 

}القدوس{ هل هناك آيات في الكتب المقدسة عن الرب بأنه قدوس؟  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ْلءُ  ُكل    األَْرض  «)إَِشعْيَاَء ٦:٣( يرُ . َمْجدُهُ  م  بُّ  اْلقَد   َونَادَى أََحدُُهمُ  اْلَخرَ : »قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُدُّوسٌ  الرَّ

يَرهُ؟ يَقُولُ  اْلقُدُّوسُ  )إ َشعْيَاءَ  ٤٠:٢٥( نُونَن ي فَأَُكونَ  نَظ   فَب َمنْ  إ ذاً  تُقَار 
ي، اْلعَل يُّ  يَقُولُ  َهَكذَا ألَنَّهُ  ، ف ي الُْمق يمُ  السَّام   الْعُلَى ف ي أَْسُكنُ  إ نَّن ي: اْلقُدُّوسَ  اْسُمهُ  يُدَْعى الَّذ ي األَبَد 

ع   َوف ي ، اْلَمْوض  ، َمعَ  َوأُق يمُ  الُْمقَدَّس  ق  وح   َوذَو ي الُْمْنَسح  عَة ، الرُّ  أَْرَواحَ  ألُْحي يَ  الُْمتََواض 
ق ينَ . )إَِشعْيَاَء ٥٧:١٥( شَ  قُلُوبَ  اْلُمْنَسح  يَن، َوأُْنع  ع   اْلُمتََواض 

ْنَها َكائ نٍ  لُكل    َوَكانَ  تَّةُ  م  نَ  ُعيُونٌ  تَْكُسوَها أَْجن َحٍة، س  ل   م  نَ  الدَّاخ  ج   َوم  ه  . اْلَخار   اْلَحيَّةُ  الَْكائ نَاتُ  َوَهذ 

بُّ  قُدُّوٌس، قُدُّوسٌ  قُدُّوسٌ »: قَائ لَةً  اْنق َطاعٍ  دُونَ  َونََهاراً  لَْيالً  تَْهت فُ  األَْربَعَةُ  لهُ  الرَّ رُ  اإل   ُكل    َعلَى اْلقَاد 
)٤:٨ ِ هُوتِي   َشْيٍء، الَّذ ي كَ انَ  الَْكائ نُ  الَّذ ي َسيَأْت ي« )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يُز اْلَجبَّاُر الُْمتَكَب  رُ )الحشر ٥٩:٢٣( ُن الْعَز  ُن اْلُمَهْيم  هَ إ لَّ ُهَو اْلَمل ُك اْلقُدُّوُس السَّاَلُم الُْمْؤم 

ُ الَّذ ي َل إ لََٰ  ُهَو اَّللَّ
يم   )الجمعة ٦٢:١( يز  اْلَحك  َّ  َما ف ي السََّماَوات  َوَما ف ي اأْلَْرض  اْلَمل ك  اْلقُدُّوس  اْلعَز   يَُسب  ُح َّلل 

 

هذين الموقعين ولكن فى الكتاب : ال نجد هذه الصفة ]القدوس[ فى القرآن إال مرتين فى مالحظة
مرة. ٤٥٠المقدس نجدها   

 

٣٠  30 

 هل يظهر الرب نفسه على أنه ال''أب''؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

فُنَا، لَ  إ ْبَراه يمَ  أَنَّ  َمعَ  أَبُونَا، ُهوَ  فَأَْنتَ  فُ  لَ  َوإ ْسَرائ يلَ  يَْعر  ، أَيَُّها فَأَْنتَ  ب نَا، يَْعتَر  بُّ  أَبُونَا، ُهوَ  الرَّ
يم  . )إَِشعْيَاءَ  ٦٣:١٦( ينَا ُمْنذُ  اْلقَد   َواْسُمكَ  فَاد 

قُ  فَإ نَّهُ : السََّماَوات   ف ي الَّذ ي أَب يُكمُ  أَبْنَاءَ  فَتَُكونُوا ه   يُْشر  يَن، األَْشَرار   عَلَى ب َشْمس  ال ح  رُ  َوالصَّ  َويُْمط 
 َعلَى األَْبَرار   َوَغيْر   األَْبَرار   )إِنِْجيُل َمتَّى ٥:٤٥(

لٌ ! )إِنِْجيُل َمتَّى ٥:٤٨( ل يَن، َكَما أَنَّ  أَبَاُكمُ  السََّماو يَّ  ُهوَ  َكام   فَُكونُوا أَْنتُمْ  َكام 
يَتَقَدَّس   اْسُمكَ ! )إِنِْجيلُ َمتَّى ٦:٩( ، ل  َماَوات  الَة  : أَبَانَا الَّذ ي ف ي السَّ ه   الصَّ ثْلَ  َهذ   فََصلُّوا أَْنتُمْ  م 

ْم، يَْغف رْ  لَُكمْ  أَبُوُكمُ  السََّماو يُّ  َزلَّت ُكمْ . )إِنِْجيُل َمتَّى ٦:١٤(  فَإ نْ  َغفَْرتُمْ  ل لنَّاس   َزلَّت ه 
دٌ  ُهوَ  هللاُ «)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٨:٤١( نَا! لَنَا أَبٌ  َواح  نْ  ز   أَْنتُمْ  تَْعَملُونَ  أَْعَمالَ  أَب يُكمْ !« فَقَالُوا لَهُ : »نَْحنُ  لَمْ  نُْولَدْ  م 

----------------------------------------------------------------------------------------  
بَةٌ  )اْلنعام ٦:١٠١(  أَنَّىَٰ يَُكوُن لَهُ َولَدٌ َولَْم تَُكن لَّهُ َصاح 

ََّرهُ الَّذ ي لَهُ ُمْلُك  يٌك ف ي الُْمْلك  َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَد ذْ َولَدًا َولَْم يَُكن لَّهُ َشر   السََّماَوات  َواأْلَْرض  َولَْم يَتَّخ 
يًرا )الفرقان ٢٥:٢(  تَْقد 

بَةً َوَل َولَدًا )الجن ٧٢:٣(  َوأَنَّهُ تَعَالَىَٰ َجدُّ َرب  نَا َما اتََّخذَ َصاح 

 



f 

 

٣١  31 

}المتكبر{هل اإلله او هللا متكبر و هل الكبرياء سمة من سمات ذاته؟   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
لُهُ . )اَلَْمَزاِميُر ١٠١:٥( َخة   َواْلقَلْب   الُْمتََكب  ر   لَ  أَْحتَم   َوذُو الْعَْين   اْلُمتََشام 

،)أَْمثَالٌ ١٧-٦:١٦( فَتَان  ، َوَسبْعَةٌ  َمْكُروَهةٌ  لَدَْيه  : َعْينَان   ُمتَعَْجر  بُّ تَّةُ  أُُمورٍ  يَْمقُتَُها الرَّ  س 

بَاُب، أَيَُّها َكذَل َك، يُوخ   اْخَضعُوا الشَّ ً  اْلبَُسوا. ل لشُّ يعا ُكمْ  ُمعَاَملَت ُكمْ  ف ي التََّواُضع   ثَْوبَ  َجم  بَْعٍض  بَْعض  . ل 
سُوِل ٱْْلُولَى ٥:٥( ينَ  ن ْعَمةً . )ِرسَالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ ع  ي اْلُمتََواض  نَّهُ  يُعْط  يَن، َولَك  مُ  اْلُمتََكب  ر   ألَنَّ  هللاَ  يُقَاو 

بُّوا لَ  بُّ  فَالَّذ ي. اْلعَالَم   ف ي الَّت ي األَْشيَاءَ  الْعَالََم،َولَ  تُح   ُكلَّ  ألَنَّ .قَْلب ه   ف ي اْلب   َمَحبَّةُ  تَُكونُ  اْلعَالََم،لَ  يُح 

نَ  الْعَالَم  .  نَ  اْلب ، بَلْ  م  يَشة ، لَْيسَ  م  نْ  شََهَوات   اْلَجسَد   َوَشَهَوات   اْلعَْين   َوتََرف   اْلَمع  ، م  َما ف ي الْعَالَم 

سُوِل ٱْْلُولَى ١٦-٢:١٥(  )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ

---------------------------------------------------------------------------------------- 
يُز اْلَجبَّارُ  الُْمتَكَب  رُ )الحشر٥٩:٢٣( ُن الْعَز  ُن اْلُمَهْيم  هَ إ لَّ ُهَو اْلَمل ُك اْلقُدُّوُس السَّاَلُم الُْمْؤم 

ُ الَّذ ي َل إ لََٰ  ُهَو اَّللَّ

 

 

٣٢  32 

ال''ُمَخل ِّص''؟على أنه  مباشرة هل يظهر الرب نفسه  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
بُّ  إ لَُهَك، قُدُّوسُ  إ ْسَرائ يلَ  ُمَخل  ُصَك،)إَِشعْيَاَء ٤٣:٣(  ألَن  ي أَنَا ُهوَ  الرَّ

ي.)إَِشعْيَاَء ٤٣:١١( ، َولَ  ُمَخل  صَ  َغْير  بُّ  أَنَا ُهوَ  الرَّ

بُّ  ُهوَ  أَنَا يَار   ف ي ُكْنتَ  أَنْ  ُمْنذُ  إ لَُهكَ  الرَّ ْصَر، د  فُ  َولَْستَ  م  ً  تَْعر  ي، إ لَها ذَ  َولَ  َغيْر  َوايَ  لَكَ  ُمْنق  .س   
 )هُوَشع ١٣:٤(

ُرُكمْ  أَنَا فََها! تََخافُوا لَ »: الَْمالَكُ  لَُهمُ  فَقَالَ  يمٍ  ب فََرحٍ  أُبَش   دَ  فَقَدْ : ُكلَّهُ  الشَّْعبَ  يَعُمُّ  َعظ   ف ي اْليَْومَ  لَُكمُ  ُول 

بُّ .)إِنِْجيُل لُوقَا ١١-٢:١٠( يحُ  الرَّ ينَة   دَاُودَ  ُمَخل  صٌ  ُهوَ  اْلَمس   َمد 

ق يَن، َولَ  ينَ  بَلْ  َسار  ر  يَّةً  أََمانَةً  ُمْظه  نَا تَعْل يمَ  َشْيءٍ  ُكل    ف ي يَُزي  نُوا ل كَيْ  َصال َحةً، كُل    فَإ نَّ . هللا   ُمَخل  ص 

لُ  الَّت ي هللا   ن ْعَمةَ  يع   اْلَخالَصَ  َمعََها تَْحم  ، ل َجم   َعالَقَتَنَا نَْقَطعَ  أَنْ  تُعَل  ُمنَا َوه ي. ظََهَرتْ  قَدْ  النَّاس 

يَّة   بَاح  َهَوات   ب اإل  يَّة ، َوالشَّ ر   الْعَْصر   ف ي نَْحيَا َوأَنْ  الْعَالَم  َّعَقُّل   َحيَاةَ  اْلَحاض   ف يَما َوالتَّْقَوى، َواْلب ر    الت
رُ  ، َرَجائ نَا تَْحق يقَ  نَْنتَظ  يد  ع  ُهورَ  ثُمَّ  السَّ َمْجد   العَلَن يَّ  الظُّ نَا ل  نَا إ لَه  يم   َوُمَخل  ص  يح ، يَُسوعَ  اْلعَظ  اْلَمس   

سُوِل إِلَى تِيطَُس ١٣-٢:١٠(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ْن، ا َولَك  نَا لُْطفُ  َظَهرَ  لَمَّ ، َوَمَحبَّتُهُ  هللا ، ُمَخل  ص   ب َها قُْمنَا ب ٍر   أَْعَمال   أََساس   َعلَى لَ  َخلََّصنَا، ل لنَّاس 

سُوِل إِلَى تِيطَُس ٥-٣:٤( ب   َرْحَمت ه ،)ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  نَْحُن، َوإ نََّما ب ُموج 

، َّلل    د  نَا اْلَواح  يح   ب يَُسوعَ  ُمَخل  ص  نْ  َوالسُّْلَطةُ، َواْلقُدَْرةُ  َواْلَجالَلُ  اْلَمْجدُ ...  َرب  نَا اْلَمس   َكانَ  أَنْ  قَْبل   م 
ين!)ِرسَالَةُ يَهُوذَا ١:٢٥( َماُن، َواْلنَ  َوَطَوالَ  األَْزَمان   آم   الزَّ

 

ال توجد هذه الصفة }المخلص{ هلل فى القرآن أبدا. :مالحظة  
 
 



f 

 

 

 

٣٣ 33 

يعبر الرب عن نفسه بشكل خاص باإلسم المضمر ''نحن''؟هل   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
نَْصنَع  »: هللاُ  قَالَ  ثُمَّ  ْنَسانَ  ل  نَا، ُصوَرت نَا، َعلَى اإل  ثَال  ، سََمك   َعلَى فَيَتََسلَّطَ  َكم   َطْير   َوَعلَى اْلبَْحر 

فٍ  يَْزَحفُ  عَلَْيَها«.)اَلتَّكِْويُن ١:٢٦( ، َوَعلَى ُكل    َزاح  ، َوَعلَى األَْرض  َماء   السَّ

مْ  َونُبَْلب لْ  ل َسانَُهْم، َحتَّى لَ  يَْفَهمَ  بَْعُضُهمْ  َكالمَ  بَْعٍض «.)اَلتَّكِْويُن ٧-١١:٦( لْ  إ لَْيه  بُّ : »...َهيَّا نَْنز   فَقَالَ  الرَّ

؛ ف ي بَاقُونَ  َهُؤلَء   ا الْعَالَم  ً  فَلَْستُ  أَنَا أَمَّ كَ  ف ي اْحفَظْ  اْلقُدُّوسُ  اْلبُ  أَيَُّها. إ لَْيكَ  َعائ دٌ  ألَن  ي ف يه ، بَاق يا  اْسم 
دٌ .)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٧:١١( داً، َكَما نَْحنُ  َواح  يَُكونُوا َواح  ينَ  َوَهْبتَُهمْ  ل ي، ل   الَّذ 

----------------------------------------------------------------------------------------  
عُونَ  )الذاريات ٥١:٤٧( َماَء بَنَيْنَاَها ب أَْيٍد َوإ نَّا لَُموس   َوالسَّ

قُوَن...أَأَنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلَخال قُونَ  )الواقعة ٥٦:٥٧,٥٩(  نَْحُن َخلَْقنَاُكْم فَلَْوَل تَُصد  
نَا...)التحريم ٦٦:١٢( وح  ن رُّ  ...فَنَفَْخنَا ف يه  م 

ياًل  )اإلنسان ٧٦:٢٣( ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن تَنز   إ نَّا نَْحُن نَزَّ

 

 

 

٣٤  34 

؟ [الروح القدس-اإلبن-األبالوحدة في الثالوث" ]مفهوم " ،هل هو مقبول
 }التثليث{

 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
مْ  َونُبَْلب لْ  ل َسانَُهْم، َحتَّى لَ  يَْفَهمَ  بَْعُضُهمْ  َكالمَ  بَْعٍض «.)اَلتَّكِْويُن ٧-١١:٦( لْ  إ لَْيه  بُّ : »...َهيَّا نَْنز   فَقَالَ  الرَّ

َماء   ف ي ُسلَْطانٍ  ُكلُّ  إ ليَّ  دُف عَ »: قَائ الً  َوكَلََّمُهمْ  يَُسوعُ فَتَقَدَّمَ  ذُوا إ ذَْن، فَاذَْهبُوا. األَْرض   َوعَلَى السَّ  َوتَْلم 

؛)إِنِْجيلُ َمتَّى ١٩-٢٨:١٨( وح   اْلقُدُس  دُوُهمْ  ب اْسم   اْلب   َوالْبن   َوالرُّ ، َوَعم   يعَ  األَُمم   َجم 

ثْلََما يتُْم، م  يعُُكْم، دُع  دٌ  َرَجاءٌ  لََها دَْعَوةً  َجم  دٌ، َربٌّ  َولَُكمْ . َواح  دٌ، َوإ يَمانٌ  َواح  يَّةٌ  َواح  دَةٌ، َوَمعُْمود   َواح 
سُوِل إِلَى أَهِْل أَفَسَُس ٦-٤:٤( يع  .)ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يع   َوف ي اْلَجم  يع   َوباْلَجم  يع ،َوُهوَ  فَْوقَ  اْلَجم  ْلَجم  دٌ  ل   َوإ لهٌ  َوآبٌ  َواح 

----------------------------------------------------------------------------------------  
َ  )آل عمران ٣:٦٤( َمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَلَّ نَْعبُدَ إ لَّ اَّللَّ تَاب  تَعَالَْوا إ لَىَٰ كَل   قُْل يَا أَْهَل اْلك 

تَاب  َل تَْغلُوا  يَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل يَا أَْهَل اْلك  يُح ع  ين كُْم َوَل تَقُولُوا عَلَى اَّللَّ  إ لَّ اْلَحقَّ ۚ إ نََّما الَْمس  ف ي د 

نُوا ب اَّللَّ  َوُرُسل ه  ۖ َوَل تَقُولُوا ثاََلثَةٌ ۚ ْنهُ ۖ فَآم  َمتُهُ أَْلقَاَها إ لَىَٰ َمْريََم َوُروٌح م   لَُّكْم ۚ إ نََّما  انتَُهوا َخْيًرا اَّللَّ  َوكَل 
دٌ ۖ ُسْبَحانَهُ أَن يَكُوَن لَهُ َولَدٌ ۘ )النساء ٤:١٧١( هٌ َواح  ُ إ لََٰ  اَّللَّ

يُح اْبُن َمْريَمَ  )المائدة ٥:٧٢( َ ُهَو اْلَمس  يَن قَالُوا إ نَّ اَّللَّ  لَقَدْ َكفََر الَّذ 
دٌ  )المائدة ٥:٧٣( هٌ َواح  ٍه إ لَّ إ لََٰ

ْن إ لََٰ َ ثَال ُث ثاََلثٍَة ۘ َوَما م  يَن قَالُوا إ نَّ اَّللَّ  لَقَدْ  َكفََر الَّذ 

 

 



f 
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وباتهامه زورا وبالتالي يسوع  باستجواب أكان الرب ليقوم  

؟ليدافع يسوع عن نفسه  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
قُونَن ي؟)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٨:٤٦( ، فَل َماذَا لَ  تَُصد   يئَةً؟ فََمادُْمتُ  أَقُولُ  اْلَحقَّ نُْكمْ  يُثْب تُ  َعلَيَّ  َخط   َمنْ  م 

نْ  يح   يَُسوعَ  َوَرُسول   هللا   َعْبد   بُولَُس، م  َمس 
مْ  هللاُ، اْختَاَرُهمُ  َمن   إ يَمان   َسب يل   ف ي الْ فَت ه  ْلَحق    َوَمْعر   ل 

لتَّْقَوى، اْلُمَواف ق   يَّة ، اْلَحيَاة   َرَجاء   ف ي ل  هُ  هللاُ  ب َها َوعَدَ  الَّت ي األَبَد  ب ، عَن   الُْمنَزَّ نْ  الَْكذ  نَة   قَْبل   م   أَْزم 

سُوِل إِلَى تِيطَُس ٢-١:١(  األََزل  ، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

نَ  النَّْوع   َهذَا ف ي ت َراك  الشْ  إ لى دََعاُكمْ  هللاَ  ألَنَّ  يُح،. اْللَم   م   الَّت ي اْلقُدَْوةُ  ُهوَ  ألَْجل ُكْم، تَأَلَّمَ  الَّذ ي فَاْلَمس 

يُروا. ب َها تَْقتَدُونَ  يئَةً  يَْفعَلْ  لَمْ  إ نَّهُ : ُخْطَوات ه   آثَار   عَلَى فَس  دَةً، َخط  ه   ف ي َكانَ  َولَ  َواح  .َمْكرٌ  فَم   

سُوِل ٱْْلُولَى ٢٢-٢:٢١(  )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ن دُون  اَّللَّ  ۖ َهْين  م 
َي إ لََٰ ذُون ي َوأُم   يَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَت قُلَْت ل لنَّاس  اتَّخ  ُ يَا ع   قَاَل ُسْبَحانََك َما َوإ ذْ قَاَل اَّللَّ

ي َوَل أَْعلَ  ٍ ۚ إ ن ُكنُت قُلْتُهُ فَقَدْ َعل ْمتَهُ ۚ تَْعلَُم َما ف ي نَْفس  ُم َما ف ي يَُكوُن ل ي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ل ي ب َحق 
ُم اْلغُيُوب   )المائدة ٥:١١٦( َك ۚ إ نََّك أَنَت َعالَّ  نَْفس 
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التاريخ البشري  يتدخل مباشرة في سير ونادرا  ماعن الناس  الربيبتعد هل 

؟عليه يترك بصماتهو  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

نْ  َواْرتََحلُوا ْحَراء   َطَرف   َعلَى إ يثَامَ  ف ي َوَخيَُّموا ُسكُّوتَ  م  بُّ  َوَكانَ . الصَّ َُّمُهمْ  الرَّ  َعُمود   ف ي نََهاراً  يَتَقَد
يَُهمْ  َسَحابٍ  يَْهد  ، ف ي ل  يق  يءَ  نَارٍ  َعُمود   ف ي َولَْيالً  الطَّر   نََهاراً  السََّحاب   َعُمودُ  يَْبَرحْ  َولَمْ . لَُهمْ  ل يُض 

نْ  أََمام   الشَّْعب  .)اَلْخُُروُج ٢٢-١٣:٢٠(  َوَعُمودُ  النَّار   لَْيالً  م 

بُ  هُرونُ  َكانَ  َوف يَما ب    ب َمْجد   َوإ ذَا الصَّْحَراء   نَْحوَ  اْلتَفَتُوا إ ْسَرائ يَل، بَن ي َجَماَعة   ُكلَّ  يَُخاط   قَدْ  الرَّ
 تََجلَّى ف ي السََّحاب  .)اَلْخُُروجُ  ١٦:١٠(

يه   َما َواْنُظُروا ق فُوا َواْلنَ  بُّ  يُْجر  نْ  الرَّ يَمةٍ  آيَةٍ  م  مُ  ُهوَ  اْليَْومُ  أَلَْيسَ : أََماَمكُمْ  عَظ   اْلقَْمح ؟ َحَصاد   َمْوس 
ب    إ لَى َسأَُصل  ي لَ  َحتَّى الرَّ ُكونَ  َوَمَطراً، ُرُعوداً  عَلَْيُكمْ  يُْرس  َظمَ  فَتُدْر  ر    ع   ف ي اْرتََكْبتُُموهُ  الَّذ ي الشَّ

ب    َعْينَي   ينَ  الرَّ بَ  أَنْ  َطلَبْتُمْ  ح  ً  َعلَيُْكمْ  يُنَص   كا ب    إ لَى َصُموئ يلُ  َوَصلَّى. «َمل   ُرُعوداً  فَأَْرَسلَ  الرَّ

، ذَل كَ  ف ي َوَمَطراً  يدٌ  َخْوفٌ  فَاْستَْولَى الْيَْوم  نَ  الشَّْعب   َعلَى َشد  ب    م  نْ  الرَّ .َصُموئ يلَ  َوم   
ُل ١٨-١٢:١٦(  )َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

نَّ أَكْ  ك  َل آيَةً َولََٰ ٌر عَلَىَٰ أَن يُنَز   َ قَاد  ب  ه  ۚ قُْل إ نَّ اَّللَّ ن رَّ َل َعلَْيه  آيَةٌ م   ...ثََرُهْم َل يَْعلَُمونَ َوقَالُوا لَْوَل نُز    
ن شَْيءٍ ...)اْلنعام ٣٨-٦:٣٧( تَاب  م  ْطنَا ف ي الْك   ...َما فَرَّ

ُحف  اأْلُولَىَٰ  )طه ٢٠:١٣٣( م بَي  نَةُ َما ف ي الصُّ ب  ه  ۚ أََولَْم تَأْت ه  ن رَّ  َوقَالُوا لَْوَل يَأْت ينَا ب آيٍَة م  

 

 
 

 

 



f 
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؟على شكل صورة مادية للناس هل قام الرب بإظهار نفسه  
الرب{}هل باإلمكان رؤية   

 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

بُّ  فََكانَ  ً  ُموَسى يَُكل  مُ  الرَّ ْنَسانُ  يَُكل  مُ  َكَما ل َوْجهٍ  َوْجها بَهُ  اإل  ، إ لَى ُموَسى َرَجعَ  َوإ ذَا...َصاح   َكانَ  اْلُمَخيَّم 

ُمهُ  لَ  يَْمُكثُ  نُونَ  ْبنُ  يَُشوعُ الشَّابُ  َخاد  ن ي»: ُموَسى َوقَالَ . اْلَخيَْمة   دَاخ  بُّ  فَقَالَ . «َمْجدَكَ  أَر  : الرَّ
يزُ » ي َوأُذ يعُ  أََماَمَك، إ ْحَسانَات ي أُج  بَّ ) اْسم   َعلَى َوَرْحَمت ي أََشاءُ  َمنْ  َعلَى َرأْفَت ي أُْغد قُ . أََماَمكَ ( الرَّ

يدُ  َمنْ  نَّكَ »: َوأََضافَ  ،«أُر  ي، تََرى لَنْ  َولَك  ْنَسانَ  ألَنَّ  َوْجه  يشُ  لَ  يََران ي الَّذ ي اإل  بُّ  قَالَ  ثُمَّ . «يَع  : الرَّ

يبٌ  َمَكانٌ  لَدَيَّ » ن  ي قَر  ْخَرة ، َعلَى فَق فْ . م  ْندََما الصَّ نَ  نُْقَرةٍ  ف ي أََضعُكَ  َمْجد ي، يَعْبُرُ  َوع  ، م   الصَّْخر 

ا َوَرائ ي، فَتَْنظُرُ  يَد ي أَْرفَعُ  ثُمَّ  أَْعبَُر، َحتَّى ب يَد ي َوأَْحُجبُكَ  ي أَمَّ ً  فَيََظلُّ  َوْجه  يَان   َعن   َمْحُجوبا .«الْع   

 )اَلُْخُروُج ٢٣-٣٣:١١,١٨(

ا لُهُ  فَلَْستُ  ُموَسى َعْبد ي أَمَّ ينٌ  ُهوَ  بَلْ  َهَكذَا، أَُعام  ُمهُ  ل ذَل كَ  بَيْت ي، ف ي أَم  ً  أُكَل   َوْجٍه، َوْجها  َوب ُوُضوحٍ  ل 
َماذَا َجُرْؤتَُما َعلَى اْنت قَاد   َعْبد ي ُموَسى؟«)اَلْعَدَد ٨-١٢:٧( ب   . فَل  نْ  َغْير   أَ ْلغَاٍز، َويُعَاي نُ  ُصوَرةَ  الرَّ م 

 

يَاء   اْلقَْلب ، فَإ نَُّهمْ  َسيََرْونَ  هللا )إِنِْجيلُ َمتَّى ٥:٨(  ُطوبَى لألَْنق 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يُف اْلَخب يرُ  )اْلنعام ٦:١٠٣( ُك اأْلَْبَصاَر ۖ َوُهَو اللَّط  ُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُدْر   َل تُدْر 

يقَات نَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل  ا َجاَء ُموَسىَٰ ل م  ن  انظُْر إ لَى َولَمَّ ك 
ن ي أَنظُْر إ لَْيَك ۚ قَاَل لَن تََران ي َولََٰ َرب   أَر 
ا تََجلَّىَٰ َربُّهُ ل ْلَجبَل  َجعَلَهُ دَكًّا َوَخرَّ ُموسَ  ا اْلَجبَل  فَإ ن  اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََران ي ۚ فَلَمَّ قًا ۚ فَلَمَّ ىَٰ َصع 

ن ينَ  )اْلعراف ٧:١٤٣( ُل الُْمْؤم  أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إ  لَْيَك َوأَنَا أَوَّ
 

يٌف َخب يرٌ  )الحج ٢٢:٦٣( َ لَط   ...إ نَّ اَّللَّ

ْن َخْردٍَل فَتَكُن ف ي َصْخَرةٍ أَْو ف ي السََّماَوات  أَْو ف ي اأْلَْرض   ثْقَاَل َحبٍَّة م   يَأْت  ب َها  يَا بُنَيَّ إ نََّها إ ن تَُك م 
يٌف َخب يرٌ  )لقمان ٣١:١٦( َ لَط  ُ ۚ إ نَّ اَّللَّ  اَّللَّ

يُف اْلَخب يرُ  )الملك ٦٧:١٤(  أََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَّط 
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؟عن طريق غير الوحي بمخاطبة الناس مباشرةهل يقوم الرب   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ً  َويََرى َشبَابُُكمْ  ُرًؤى.  ُ  أَْبنَاُؤُكمْ  َوبَنَاتُُكْم، َويَْحلَمُ  ُشيُوُخُكمْ  أَْحالما ي عَلَى ُكل    بَشٍَر، فَيَتَنَبَّأ ثُمَّ  أَْسُكبُ  ُروح 
 )يُوئِيل ٢:٢٨(

...أَ  بَة  التَّنَبُّؤ  يَّة ، بَْل ب األَْحَرى َمْوه  وح  قُوا إ لَى الَْمَواه ب  الرُّ ا الَّذ ي يَتَنَبَّأُ، اْسعَْوا َوَراَء اْلَمَحبَّة ، َوتََشوَّ مَّ

يَة . فَالَّذ ي يَتَكَلَُّم ب لُغٍَة َمْجُهولٍَة يَ  يع  َوالتَّْعز  ُب النَّاَس ب َكالَم  اْلبُنْيَان  َوالتَّْشج  ا فَُهَو يَُخاط  ْبن ي نَْفَسهُ؛ َوأَمَّ
سُوِل ٱْلُ ولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤-١٤:١,٣( الَّذ ي يَتَنَبَّأُ، فَيَْبن ي اْلَكن يَسةَ. )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

 

ْبَرة ، فَإ   ن يَن أَْو قَل يل ي اْلخ  ْن َغيْر  الُْمْؤم  دٌ م  يُع يَتَنَبَّأُوَن، ثُمَّ دََخَل َواح  ْن، إ ْن َكاَن اْلَجم  َن َولك  نَّهُ يَْقتَن ُع م 

رُّ َعلَى وَ  ُف َخبَايَا قَْلب ه ، يَخ  يع ، َوإ ذْ تَنَْكش  ْن ق بَل  اْلَجم  يع ، َويُْحَكُم َعلَْيه  م  فاً اْلَجم  داً َّلل  ، ُمْعتَر  ه  َساج  ْجه 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٢٥-١٤:٢٤(  ب أَنَّ هللاَ ف يُكْم َحق اً. )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

بََشٍر أَن يُ  َي ب إ ذْن ه  َما يََشاُء ۚ َوَما َكاَن ل  َل َرُسوًل فَيُوح  َجاٍب أَْو يُْرس  ن َوَراء  ح  ُ إ لَّ َوْحيًا أَْو م  َمهُ اَّللَّ كَل  
يمٌ  )الشورى ٤٢:٥١(  إ نَّهُ َعل يٌّ َحك 



f 
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عالقة مع الرب وأن يتعرفوا عليه  يأسسواهل من الممكن لبني آدم أن 

؟أبنائهمعرفة شخصية بصفة   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ياً:  بَْعدَ إ ذَْن، أَْنَت لَْسَت عَْبداً «. أَبَا، يَاأَبَانَا»َوب َما أَنَّكُْم أَْبنَاٌء لَهُ، أَْرَسَل هللاُ إ لَى قُلُوب نَا ُروَح اْبن ه ، ُمنَاد 

سُ وِل إِلَى أَْهِل غَََّلِطيَّةَ ٧-٤:٦( يثاً أَْيضاً. )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  اْلَن، بَْل أَْنَت اْبٌن. َوَمادُْمَت اْبناً، فَقَدْ َجعَلََك هللاُ َور 

ْرنَا نُدَْعى  لُوا َما أَْعَظَم اْلَمَحبَّةَ الَّت ي أََحبَّنَا ب َها اْلُب َحتَّى ص  نَْحُن أَْولَدُهُ َحق اً... ، وَ «أَْولَدَ هللا  »تَأَمَّ

سُوِل ٱْْلُولَى ٢-٣:١( بَّاُء نَْحُن اْلَن أَْولَدُ هللا . )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ  أَيَُّها األَح 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْن َخلََق َوقَالَت  اْليَُهودُ َوالنََّصاَرىَٰ نَْحُن أَبْ  مَّ بُُكم ب ذُنُوب ُكم ۖ بَْل أَنتُم بَشٌَر م   َم يُعَذ   بَّاُؤهُ ۚ قُْل فَل  نَاُء اَّللَّ  َوأَح 

يرُ )المائدة ٥:١٨( َّ  ُمْلُك السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوَما بَْينَُهَما َوإ لَْيه  الَْمص  ُب َمن يََشاُء َوَّلل  َمن يََشاُء َويُعَذ   ُر ل    يَْغف 

 

: بل هللا قريب للناس فى القرآنظةمالح  
٨:٢٤األنفال ،  ١١:٩٠,٩٢هود ،  ٥٠:١٦ٱنظر إلى الكاف   
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}الودود{ هل محبة الرب غير مشروطة؟  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
سُوِل إِلَى أَهِْل ُروِميَةَ ٣:٢٤( يح   يَُسوعَ  )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ اناً، ب ن ْعَمت ه ، ب اْلف دَاء   ب اْلَمس  ُرونَ  َمجَّ  فَُهمْ  يُبَرَّ

ُزوَن، بَعْدُ  َونَْحنُ  فَإ نَّهُ  يحُ  َماتَ  َعاج  ََّما إ ذْ . اْلُمعَيَّن   اْلَوْقت   ف ي اْلعَُصاة   َعن   اْلَمس   ف دَى أََحدٌ  يَُموتُ  قَل

، إ ْنَسانٍ  أُ  قَدْ  بَلْ  بَاٍر  نَّ . َصال حٍ  إ ْنَسانٍ  ف دَى يَُموتَ  أَنْ  أََحدٌ  يَتََجرَّ  َونَْحنُ  إ ذْ  َمَحبَّتَهُ، لَنَا أَثْبَتَ  هللاَ  َولَك 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٨-٥:٦( ً  َعنَّا. )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ َوضا يحُ  ع  ئ ينَ  َماتَ  الَْمس  ْلنَا َخاط  َماز 

 

يدَ  اْبنَهُ  أَْرَسلَ  إ ذْ  لَنَا َمَحبَّتَهُ  هللاُ  أَْظَهرَ  َوقَدْ  َكيْ  اْلعَالَم   إ لَى اْلَوح   اْلَمَحبَّةَ  نََرى َهذَا َوف ي. ب ه   نَْحيَا ل 

يَّةَ، يق  . ل َخَطايَانَا َكفَّاَرةً  اْبنَهُ  أَْرَسلَ  َمَحبَّت ه ، فَب دَاف ع  . لَنَا ُهوَ  َمَحبَّتَهُ  بَلْ  َّلل  ، نَْحنُ  َمَحبَّتَنَا لَ  اْلَحق   

سُوِل ٱْْلُولَى ١٠-٤:٩(  )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ
)٢٢:١٧ ِ هُوتِي  ً ! )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ انا نْ  َماء   اْلَحيَاة   َمجَّ يدُ، فَلْيَْشَربْ  م  »تَعَالَ !« فَْليَأْت   اْلعَْطَشانُ ! َوُكلُّ  َمنْ  يُر 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ن ينَ  )البقرة ٢:١٩٥( بُّ الُْمْحس  َ يُح   ...إ نَّ اَّللَّ

بُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَث يمٍ  )البقرة ٢:٢٧٦( ُ َل يُح   ...َواَّللَّ
ْر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ  )آل عمران ٣:٣١( ُ َويَْغف  َ فَاتَّب عُون ي يُْحب بُْكُم اَّللَّ بُّوَن اَّللَّ  قُْل إ ن ُكنتُْم تُح 

ينَ  )آل عمران ٣:٥٧( بُّ الظَّال م  ُ َل يُح   ...َواَّللَّ
ل ينَ  )آل عمران ٣:١٥٩( بُّ الُْمتََوك   َ يُح   ...إ نَّ اَّللَّ

انًا أَث يًما )النساء ٤:١٠٧( بُّ َمن َكاَن َخوَّ َ َل يُح   ...إ نَّ  اَّللَّ
يَن يُقَات لُوَن ف ي َسب يل ه  َصفًّا َكأَنَُّهم بُْنيَاٌن مَّْرُصوصٌ  )الصف ٦١:٤( بُّ الَّذ  َ يُح   إ نَّ اَّللَّ



f 
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له؟ على أنهم مجرد عبيدلمؤمنيه هل ينظر الرب   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

يُكمْ  لَ  عُهُ  لَ  الْعَْبدَ  ألَنَّ  بَْعدُ، َعب يداً  أَُسم   ن  ي. يَْفعَلُهُ  َما َعلَى َسي  دُهُ  يُْطل  ْيتُُكمْ  قَدْ  َولك  بَّاءَ  َسمَّ  ألَن  ي أَح 
نْ  أَب ي. )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١٥:١٥( ْعتُهُ  م  أَْطلَْعتُُكمْ  عَلَى ُكل    َما َسم 

 

يٌّ  أَْمرٌ  ُسقُوَطُهمْ  فَإ نَّ  ا! َحتْم  لُونَ  فَإ نَُّكمْ  أَنْتُْم، َوأَمَّ يَّةً، كََهنَةٍ  جَماَعةَ  تَُشك   ةً  هللاُ، اْختَاَرَها َوُسالَلَةً  ُملُوك   َوأُمَّ
َسَها ه ، َكرَّ نَْفس  ً  ل  ب  ، ب فََضائ ل   تُْخب ُروا ل َكيْ  َوذَل كَ . اْمتَلََكهُ  َوَشعْبا نَ  دََعاُكمْ  الَّذ ي الرَّ ه   إ لَى الظَّالَم   م   نُور 

سُوِل ٱْْلُولَى ٢:٩( يب  ! )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ  اْلعَج 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ثْل ه   )البقرة ٢:٢٣( ن م   نَا فَأْتُوا ب سُوَرةٍ م   لْنَا َعلَىَٰ َعْبد  ا نَزَّ مَّ  َوإ ن ُكنتُْم ف ي َرْيٍب م  

ياًل  )اإلسراء ١٧:٦٥( ْم ُسلَْطاٌن ۚ َوَكفَىَٰ  ب َرب  َك َوك  بَاد ي لَْيَس لََك َعلَيْه   إ نَّ ع 
بَاد  فَاتَّقُون   )الزمر ٣٩:١٦( بَادَهُ ۚ يَا ع  ُ ب ه  ع  ُف اَّللَّ ل َك يَُخو  

 ذََٰ
ه  يَْرُزُق َمن يََشاءُ  )الشورى ٤٢:١٩( بَاد  يٌف ب ع  ُ لَط   اَّللَّ
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{يفضل بعضهم على بعض }بحيث ؟الناسبين  والتفريق هل يقوم الرب بالتمييز  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   المقدس طبقاً للكتاب

 

بَّ  ألَنَّ  َهة   إ لَهُ  ُهوَ  إ لَهَُكمْ  الرَّ لَهُ  األَْربَاب ، َوَربُّ  اْلل  يمُ  اإل  يُب، اْلَجبَّارُ  اْلعَظ   َوْجهَ  يَُحاب ي لَ  الَّذ ي اْلَمه 
ي. )اَلتَّثْنِيَة ١٠:١٧(  أََحٍد، َولَ  يَْرتَش 

ٌق، أَنَّكَ  نَْعلَمُ  نَْحنُ  يَاُمعَل  ُم،»:لَهُ  َوقَالُوا فََجاُءوا ي لَ  ألَنَّكَ  ب أََحٍد، تُبَال ي َولَ  َصاد  ، َمقَاَمات   تَُراع   النَّاس 
ْلقَْيَصر   أَمْ  لَ؟ أَنَدْفَعَُها أَمْ  لَ  نَدْفَُع؟«)إِنِْجيُل َمْرقَُس ١٢:١٤( ْزيَةُ  ل  لُّ  أَنْ  تُدْفَعَ  اْلج  يقَ  هللا   ب اْلَحق   :أَيَح  بَلْ  تُعَل  مُ  َطر 

 

، يَُهود يٍ   بَْينَ  اْلنَ  بَعْدَ  فَْرقَ  لَ  ، َعْبدٍ  أَوْ  َويُونَان يٍ  ً  ألَنَّكُمْ  َوأُْنثَى، ذََكرٍ  أَوْ  َوُحٍر  يعا دٌ  َجم  يح   ف ي َواح  َمس 
 الْ

سُوِل إِلَى أَْهِل َغََّلِطيَّةَ ٣:٢٨(  يَُسوعَ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

لُوُهمْ  السَّادَةُ، أَيَُّها َوأَْنتُْم، ثْل   َعام  ه   ب م  ئ ينَ  َغْيرَ  اْلُمعَاَملَة   َهذ  ، إ لَى لَج  يد  َّْهد  ينَ  الت  َسي  دَُكمْ  أَنَّ  َعال م 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٦:٩( ، َوُهوَ  لَ  يَُحاب ي أََحداً . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َوَسي  دَُهمْ  ُهوَ  ف ي السََّماء 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُ بَْعَضهُْم َعلَىَٰ بَْعٍض ...)النساء ٤:٣٤( َل اَّللَّ اُموَن عَلَى الن  َساء  ب َما فَضَّ َجاُل قَوَّ  الر  

يَْبلَُوُكْم ف ي َما آتَاُكمْ ...)اْلنعام ٦:١٦٥(  َوُهَو الَّذ ي َجعَلَُكمْ ...َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت ل  
ْزق  ...)النحل ١٦:٧١( َل بَْعَضُكْم عَلَىَٰ بَْعٍض ف ي الر   ُ فَضَّ  َواَّللَّ
َن الن  َساء  ...)اْلحزاب ٣٣:٣٢(  يَا ن َساَء النَّب ي   لَْستُنَّ َكأََحٍد م  

ا أَ  مَّ ينَُك م  ت ي آتَْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت يَم  ُ َعلَْيَك يَا أَيَُّها النَّب يُّ إ نَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الالَّ فَاَء اَّللَّ

ات َك َوبَنَات  خَ  َك َوبَنَات  عَمَّ نَةً إ ن ال َك َوبَنَات  َعم   ْؤم  ت ي َهاَجْرَن َمعََك َواْمَرأَةً مُّ َوبَنَات  َخاَلت َك الالَّ

ن يَن ۗ قَدْ عَل   ن دُون  اْلُمْؤم  َحَها َخال َصةً لََّك م  لنَّب ي   إ ْن أََرادَ النَّب يُّ أَن يَْستَنك  ْمنَا َما فََرْضنَا َوَهبَْت نَْفَسَها ل 
ْم َوَما َملََكْت أَْيَمانُُهْم ل َكْياَل يَُكوَن َعلَْيَك َحَرجٌ ...)اْلحزاب ٣٣:٥٠( ه  ْم ف ي أَْزَواج  َعلَْيه 

 

 

: ٱنظر إلى األحاديث التاليةمالحظة  
 البخاري: كتاب اإليمان، الرقم ٢٨,٣٠١  مشكاة المصابيح: كتاب اإليمان، الفصل الثالث، الرقم ١١٧
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٤٣ 43 

خطاة معينين ويريد أن يرسلهم إلى الجحيم؟ خصوصاهل يكره الرب   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
ه   َعنْ  ُطُرق ه   اْلث َمة   فَيَْحيَا؟ )ِحْزقِيَال ١٨:٢٣( ؟ أَلَْيسَ  ب ُرُجوع  بُّ ي  دُ  الرَّ ير   يَقُولُ  السَّ ر   ً  أَُسرُّ  ب َمْوت   الش    أََحق ا

، فَتُوبُوا َواْحيَْوا. )ِحْزقِيَال ١٨:٣٢( بُّ ي  دُ  الرَّ  إ ذْ  لَ  أَُسرُّ  ب َمْوت   أََحٍد، يَقُولُ  السَّ

، بُّ يءُ  لَ  إ ذَْن، فَالرَّ ه ، إ تَْمام   ف ي يُْبط  ، بَْعضُ  يَظُنُّ  َكَما َوْعد  نَّهُ  النَّاس  يدُ  لَ  فَُهوَ  َعلَيُْكْم، يَتَأَنَّى َولَك   يُر 
سُوِل ٱلثَّانِيَةُ ٣:٩( عُوا إ لَْيه   تَائ ب ينَ .)ِرسَالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ يع   النَّاس   أَنْ  يَْرج  يدُ  ل َجم  نَ  النَّاس   أَنْ  يَْهل َك، بَلْ  يُر   ألََحدٍ  م 

----------------------------------------------------------------------------------------  

يَن لَْم  ئ َك الَّذ  يمٌ أُولََٰ َرة  َعذَاٌب عَظ  ْزٌي ۖ َولَُهْم ف ي اْْلخ  َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم ف ي الدُّنْيَا خ  ُ أَن يُطَه   د  اَّللَّ فَإ ن ...يُر 
مْ  )المائدة ٥:٤١,٤٩( يبَُهم ب بَْعض  ذُنُوب ه  ُ أَن يُص  يدُ اَّللَّ تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُر 

 

بَُهم ب َها ف ي اْلَحيَاة  الدُّْنيَا...)التوبة ٩:٥٥( يُعَذ   ُ ل  يدُ اَّللَّ ْبَك أَْمَوالُُهْم َوَل أَْوَلدُُهْم ۚ إ نََّما يُر   فاََل تُْعج 
ْم َوْقًرا...)اإلسراء ١٧:٤٦( نَّةً أَن يَْفقَُهوهُ َوف ي آذَان ه  ْم أَك   َوَجعَْلنَا َعلَىَٰ قُلُوب ه 
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{الشرو الخير} ؟معا ''الفساد'''' والصالحالرب '' يوجد فى شخصية هل  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   المقدس طبقاً للكتاب

 

نْ  ينَ  اْنق َضاء   بَْعدَ  َولَك  ال َحة   ب ُوُعود ي لَُكمْ  َوأَف ي إ لَْيُكمْ  أَْلتَف تُ  بَاب َل، ف ي َعلَيُْكمْ  سَنَةً  َسْبع  ُكمْ  الصَّ  إ لَى ب َرد  

ع   َهذَا   .َوَرَجاءً  ُمْستَْقباَلً  ألَْمنََحُكمْ  َشٍر   لَ  َسالَمٍ  ُخَططُ  إ نََّها. لَُكمْ  َرَسْمتُهُ  َما َعَرْفتُ  ألَن  ي. اْلَمْوض 
 )إِْرِميَا ١١-٢٩:١٠(

ضَ  َوإ ذَا بَةٍ  أََحدٌ  تَعَرَّ تَْجر  بُن ي هللاَ  إ نَّ »: يَقُلْ  فاَلَ  َما، ل  نُ  لَ  هللاَ  ألَنَّ  ذَل كَ « !يَُجر   بَهُ  أَنْ  يُْمك  ، يَُجر    الشَّرُّ
بُ  ب ه   أََحداً . )ِرسَالَةُ يَعْقُوَب ١:١٣(  َوُهوَ  لَ  يَُجر  

----------------------------------------------------------------------------------------  
ق ينَ  )البقرة ٢:٢٦( لُّ ب ه  إ لَّ اْلفَاس  لُّ ب ه  َكث يًرا َويَْهد  ي ب ه  َكث يًرا ۚ َوَما يُض   يُض 

َك ۚ  ند  ْن ع  ه  م  ذ  بُْهْم َسي  ئَةٌ يَقُولُوا َهَٰ ند  اَّللَّ  ۖ َوإ ن تُص  ْن ع  ه  م  ذ  ْبهُْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا َهَٰ ند  َوإ ن تُص  ْن ع  قُْل ُكلٌّ م  
كَ ...)النساء ٧٩-٤:٧٨( ن نَّْفس  ن َسي  ئٍَة فَم  َن اَّللَّ  ۖ َوَما أََصابََك م  ْن َحَسنٍَة فَم  ا أََصابََك م   اَّللَّ  ... مَّ

ُروا ب ه  فَأَْغَرْينَا بَيْنَهُ  ا ذُك   مَّ يثَاقَُهْم فَنَُسوا َحظًّا م   يَن قَالُوا إ نَّا نََصاَرىَٰ أََخذْنَا م  َن الَّذ  ُم اْلعَدَاَوةَ َوم 
يَاَمة   )المائدة ٥:١٤(  وَ اْلبَْغَضاَء إ لَىَٰ يَْوم  اْلق 

َر قُلُوبَُهمْ ...)المائدة ٥:٤١( ُ أَن يُطَه   د  اَّللَّ يَن لَْم يُر  ئ َك الَّذ 
 ...أُ ولََٰ

يَاَمة   )المائدة ٥:٦٤(  َوقَالَت  اْليَُهودُ... َوأَْلقَْينَا بَيْنَُهُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء إ لَىَٰ يَْوم  اْلق 
 ُكلُّ نَْفٍس ذَائ قَةُ اْلَمْوت  ۗ َونَْبلُوُكم ب الشَّر   َواْلَخْير  ف تْنَةً ۖ َوإ لَْينَا تُْرَجعُونَ  )اْلنبياء ٢١:٣٥(



f 

 

 

٤٥ 45 

؟"األعظم ''الماكرأكان الرب ليوصف بأنه   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

نْ  أَْطهَرُ  َعْينَْيكَ  إ نَّ  ، تَْشَهدَا أَنْ  م  يقُ  لَ  َوأَنْتَ  الشَّرَّ ، ُرْؤيَةَ  تُط  لُ  فَكَْيفَ  الظُّْلم   األَثََمة ، ُمَشاَهدَةَ  تَْحتَم 
نُْهْم؟ )َحبَقُّوق ١:١٣( ْندََما يَْبتَل عُ  اْلُمنَاف قُونَ  َمنْ  ُهمْ  أَبَرُّ  م   َوتَْصُمتُ  ع 

ضَ  َوإ ذَا بَةٍ  أََحدٌ  تَعَرَّ تَْجر  بُن ي هللاَ  إ نَّ »: يَقُلْ  فاَلَ  َما، ل  نُ  لَ  هللاَ  ألَنَّ  ذَل كَ « !يَُجر   بَهُ  أَنْ  يُْمك  ، يَُجر    الشَّرُّ

بُ  لَ  َوُهوَ  نَّ . أََحداً  ب ه   يَُجر   ْنَسانَ  َولَك  بَة   ف ي يَْسقُطُ  اإل  ينَ  التَّْجر  ً  يَْندَف عُ  ح    .شَْهَوت ه   َوَراءَ  َمْخدُوعا

 )ِرَسالَةُ يَعْقُوَب ١٤-١:١٣(

يَّةٍ  ُكلَّ  إ نَّ  بَةٍ  َصال َحةٍ  َعط  لَةٍ  َوه  لُ  إ نََّما َكام  نْ  تَنْز  نْ  فَْوُق، م  ْند   م  ٌل، ف يه   لَْيسَ  الَّذ ي األَْنَوار   أَب ي ع   تََحوُّ
لٌّ  ألَنَّهُ  لَ  يَدُورُ . )ِرسَالَةُ يَعْقُوَب ١:١٧(  َولَ  ظ 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ينَ  )آل عمران ٣:٥٤( ر  ُ َخْيُر اْلَماك  ُ ۖ َواَّللَّ  َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ

يعًا...)الرعد ١٣:٤٢( ْم فَل لَّه  الَْمْكُر َجم  ه  ن قَبْل  يَن م   َوقَدْ َمَكَر الَّذ 
 َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمكَْرنَا َمْكًرا َوُهْم َل يَْشعُُرونَ  )النمل ٢٧:٥٠(

 َوأُْمل ي لَُهْم ۚ إ نَّ كَْيد ي َمت ينٌ  )القلم ٦٨:٤٥(
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أناس من أديان مختلفة؟ فى قلوبالعداوة والبغضاء  ليضعأكان الرب   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

نْ  ينَ  اْنق َضاء   بَْعدَ  َولَك  ال َحة   ب ُوُعود ي لَُكمْ  َوأَف ي إ لَْيُكمْ  أَْلتَف تُ  بَاب َل، ف ي َعلَيُْكمْ  سَنَةً  َسْبع  ُكمْ  الصَّ  إ لَى ب َرد  

ع   َهذَا   .َوَرَجاءً  ْستَْقباَلً مُ  ألَْمنََحُكمْ  َشٍر   لَ  َسالَمٍ  ُخَططُ  إ نََّها. لَُكمْ  َرَسْمتُهُ  َما َعَرْفتُ  ألَن  ي. اْلَمْوض 

 )إِْرِميَا ١١-٢٩:١٠(

نْ  أَْطهَرُ  َعْينَْيكَ  إ نَّ  ، تَْشَهدَا أَنْ  م  يقُ  لَ  َوأَنْتَ  الشَّرَّ ، ُرْؤيَةَ  تُط  لُ  فَكَْيفَ  الظُّْلم   األَثََمة ، ُمَشاَهدَةَ  تَْحتَم 
نُْهْم؟ )َحبَقُّوق ١:١٣( ْندََما يَْبتَل عُ  اْلُمنَاف قُونَ  َمنْ  ُهمْ  أَبَرُّ  م   َوتَْصُمتُ  ع 

ضَ  َوإ ذَا بَةٍ  أََحدٌ  تَعَرَّ تَْجر  بُن ي هللاَ  إ نَّ »: يَقُلْ  فاَلَ  َما، ل  نُ  لَ  هللاَ  ألَنَّ  ذَل كَ « !يَُجر   بَهُ  أَنْ  يُْمك  ، يَُجر    الشَّرُّ
بُ  لَ  َوُهوَ  نَّ . أََحداً  ب ه   يَُجر   ْنَسانَ  َولَك  بَة   ف ي يَْسقُطُ  اإل  ينَ  التَّْجر  ً  يَْندَف عُ  ح    .شَْهَوت ه   َوَراءَ  َمْخدُوعا

 )ِرَسالَةُ يَعْقُوَب ١٤-١:١٣(

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُ َمَرًضا...)البقرة ٢:١٠( َرٌض فََزادَُهُم اَّللَّ م مَّ  ف ي قُلُوب ه 

دَ لَهُ سَب ياًل  )النساء ٤:٨٨( ُ فَلَن تَج  ُ ۖ َوَمن يُْضل ل  اَّللَّ يدُوَن أَن تَْهدُوا مَ ْن أََضلَّ اَّللَّ  أَتُر 

ُروا ب ه  فَأَْغَرْينَا بَيْنَهُ  ا ذُك   مَّ يثَاقَُهْم فَنَُسوا َحظًّا م   يَن قَالُوا إ نَّا نََصاَرىَٰ أََخذْنَا م  َن الَّذ  ُم اْلعَدَاَوةَ َوم 
يَاَمة   )المائدة ٥:١٤(  َواْلبَْغَضاَء إ لَىَٰ يَْوم  اْلق 

يَاَمة   )المائدة ٥:٦٤( َوقَالَت  اْليَُهودُ... َوأَْلقَْينَا بَيْنَُهُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء إ لَىَٰ يَْوم  اْلق 
 



f 
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 هل هو قصد الرب أن يقس ي قلوب بعض البشر و يضللهم؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
غَار  .)إِنِْجيلُ َمتَّى ١٨:١٤( نْ  َهُؤلَء   الص   دٌ  م  َماَوات   أَنْ  يَْهل كَ  َواح   َوَهَكذَا، لَ  يََشاءُ  أَبُوُكمُ  الَّذ ي ف ي السَّ

نَا، هللا   نََظر   ف ي َوَمْقبُولٌ  َجي  دٌ  األَْمرَ  َهذَا فَإ نَّ  يدُ  فَُهوَ  ُمَخل  ص  يع   يُر   إ لَى َويُْقب لُوا يَْخلُُصوا، أَنْ  النَّاس   ل َجم 

سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٤-٢:٣( ، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ فَة   اْلَحق    َمْعر 

ضَ  َوإ ذَا بَةٍ  أََحدٌ  تَعَرَّ تَْجر  بُن ي هللاَ  إ نَّ »: يَقُلْ  فاَلَ  َما، ل  نُ  لَ  هللاَ  ألَنَّ  ذَل كَ « !يَُجر   بَهُ  أَنْ  يُْمك  ، يَُجر    الشَّرُّ
بُ  ب ه   أََحداً . )ِرسَالَةُ يَعْقُوَب ١:١٣(  َوُهوَ  لَ  يَُجر  

----------------------------------------------------------------------------------------  
َشاَوةٌ  )البقرة ٢:٧( ْم غ  ه  ْم ۖ َوعَلَىَٰ أَْبَصار  ه  ْم َوَعلَىَٰ سَْمع  ُ عَلَىَٰ قُلُوب ه   َختََم اَّللَّ

لُّ ب ه  َكث يًرا َويَْهد ي ب ه  َكث يًرا )البقرة ٢:٢٦(  يُض 
نُوَن إ لَّ قَل ياًل  )النساء ٤:١٥٥( ْم فاََل يُْؤم  ه  ُ َعلَْيَها ب ُكْفر   بَْل َطبََع اَّللَّ
يَةً  )المائدة ٥:١٣( يثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاس  م م   ه   فَب َما نَْقض 
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 هل يتقلب الرب فى تصرفاته كيفما يشاء؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
دُ  ولَ  يَف ي؟ )اَلْعَدَد ٢٣:١٩( بَ . َولَ  ُهوَ  اْبنَ  آدَمَ  فَيَْندَمَ . َهلَ  يَقُولُ  َولَ  يَْفعَلُ  أَوْ  يَع  ً  فَيَْكذ   لَْيسَ  هللاُ  إ ْنَسانا

يلٍ  أََمانَتُكَ . أَْنتَ  أَسَّْستَ  األَْرضَ  فَلَنْ  تَتََزْعَزع. )اَلَْمَزاِميُر ١١٩:٩٠( يلٍ  إ لَى ج  نْ  ج   م 
ً  لَمْ  تَْفنَْوا يَاأَْبنَاءَ  يَْعقُوبَ . )َمََّلِخي ٣:٦( بُّ  لَ  أَتَغَيَُّر، ل ذَل كَ  أَْنتُمْ  أَْيضا  فَإ ن  ي أَنَا الرَّ

نُ  لَ  إ ذْ  أََمانَت ه ، عَلَى يَْبقَى فَُهوَ  أََمانَت نَا، َعنْ  تََخلَّيْنَا إ نْ    «!ل ذَات ه   يَتَنَكَّرَ  أَنْ  يُْمك 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٢:١٣(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

يَّة ، اْلَحيَاة   َرَجاء   ف ي هُ  هللاُ  ب َها َوَعدَ  الَّت ي األَبَد  ب ، َعن   اْلُمنَزَّ نْ  اْلَكذ  نَة   قَْبل   م  ، أَْزم    األََزل 
سُوِل إِلَى تِيطَُس ١:٢(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ً  َوْلنَتََمسَّكْ  َجاء   دَائ ما فُ  الَّذ ي ب الرَّ يق ه ، َوَعدَنَا الَّذ ي ألَنَّ  َسيَتََحقَُّق، أَنَّهُ  ف ي نَُشكَّ  أَنْ  دُونَ  ب ه ، نَْعتَر   ب تَْحق 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ١٠:٢٣( قٌ . )اَلر ِ ينٌ  َوَصاد   ُهوَ  أَم 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَن ف يَها َما  د  يَن َشقُوا فَف ي النَّار  لَُهْم ف يَها َزف يٌر َوَشه يٌق َخال  ا الَّذ  دَاَمت  السََّماَواُت َواأْلَْرُض إ لَّ َما فَأَمَّ

يدُ  )هود ١٠٧-١١:١٠٦(  َشاَء َربَُّك ۚ إ نَّ َربََّك فَعَّاٌل ل  َما يُر 

يدُ   َ  يَْفعَُل َما يُر  ن تَْحت َها اأْلَْنَهاُر ۚ إ نَّ اَّللَّ ي م  ال َحات  َجنَّاٍت تَْجر  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعم  ُل الَّذ  َ يُدْخ  إ نَّ اَّللَّ
 )الحج ٢٢:١٤(

لُّ َمن يََشاُء َويَْهد ي َمن يََشاءُ  )فاطر ٣٥:٨( َ يُض   أَفََمن ُزي  َن لَهُ سُوُء َعَمل ه  فََرآهُ َحَسنًا ۖ فَإ نَّ اَّللَّ



f 
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؟األزليه قانونهل حرم الرب أن يسجد شيئ غيره في   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

َوايَ  أُْخَرى آل َهةٌ  لَكَ  يَُكنْ  لَ  ا ُصوَرةً  تَْصنَعْ  َولَ  ت ْمثَالً، لَكَ  تَْنَحتْ  لَ . س  ا مَّ مَّ نْ  السََّماء   ف ي م   فَْوُق، م 
نْ  األَْرض   ف ي َوَما نْ  الَْماء   ف ي َوَما تَْحُت، م  ، َولَ  لَُهنَّ  تَْسُجدْ  لَ . األَْرض   أَْسفَل   م   أَنَا ألَن  ي تَْعبُدُْهنَّ

بَّ  دُ  َغيُوٌر، إ لَهٌ  إ لََهَك، الرَّ يل   َحتَّى البَن ينَ  ف ي اْلبَاء   آثَامَ  أَْفتَق  اب ع   الثَّال ث   الْج  نْ  َوالرَّ ضيَّ  م  ، ُمبْغ   
 )اَلُْخُروُج ٥-٢٠:٣(

دًّا. )اَلْخُُروُج ٣٤:١٤( بَّ  اْسُمهُ  َغيُورٌ  ج  ي، ألَنَّ  الرَّ ً  آَخرَ  َغْير   إ يَّاُكمْ  أَنْ  تَْعبُدُوا إ لَها

ي أُْخَرى آل َهةٌ  لَكَ  يَُكنْ  لَ  ا َما ُصوَرةً  َولَ  ت ْمثَالً، لَكَ  تَْنَحتْ  لَ . أََمام  مَّ  األَْرض   ف ي َوَما السََّماء   ف ي م 
بُّ  أَنَا ألَن  ي تَْعبُدَْها، َولَ  لََها تَْسُجدْ  لَ . األَْرض   تَْحتَ  اْلَماء   ف ي َوَما دُ  َغيُوٌر، إ لَهٌ  إ لَُهكَ  الرَّ يَ  أَْفتَق   َمعَاص 

يَّ . )اَلتَّثْنِيَة ٩-٥:٧( ض  نْ  ُمْبغ  اب ع   م  ال ث   َوالرَّ
يل   الثَّ  اْلبَاء   ف ي األَْبنَاء   َحتَّى اْلج 

ْعتُ  َرأَيْتُ  يُوَحنَّا أَنَا ه   َوَسم  ْعتُ  َوبَْعدََما. ُكلََّها األُُمورَ  َهذ   َعلَى اْرتََميْتُ  َحدََث، َما ُكلَّ  َوَرأَْيتُ  َسم 

ثْلُكَ  َعْبدٌ  إ نَّن ي! تَْفعَلْ  لَ »: ل ي فَقَالَ . لَهُ  ألَْسُجدَ  إ يَّاَها أََران ي الَّذ ي اْلَمالَك   قَدََمي   ثْلُ  م   إ ْخَوت كَ  َوم 
)٩-٢٢:٨ ِ هُوتِي  تَاب  . َّلل    اْسُجدْ !«)ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ ثْلُ  الَّذ ينَ  يَُراُعونَ  َما َجاءَ  ف ي َهذَا الْك  ، َوم  األَْنب يَاء 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْخذُوًل َوقََضىَٰ َربَُّك أَلَّ تَْعبُدُوا إ لَّ إ يَّاهُ َوب اْلَوال دَْين  إ ْحَسانًا  ًها آَخَر فَتَْقعُدَ َمذُْموًما مَّ
َل تَْجعَْل َمَع اَّللَّ  إ لََٰ

 )اإلسراء ٢٣-١٧:٢٢(
يَعْبُدُون  )الذاريات ٥١:٥٦( نَس إ لَّ ل  نَّ َواإْل  َوَما َخلَْقُت اْلج 
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كل المالئكة قائال ل األزليةه شريعتل مناقضا ومخالفاالرب أمرا   أصدرهل 

آلدم''؟''اسجدوا   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

نَ  َهَوْيت   َكْيفَ  َماء   م  ْبح ؟ ب ْنتَ  يَاُزَهَرةُ  السَّ عْتَ  كَْيفَ  الصُّ ْحتَ  قُط  ؟ يَاقَاه رَ  األَْرض   إ لَى َوطُر   قَدْ  األَُمم 

َماء   إ لَى أَْرتَق ي إ ن  ي: قَلْب كَ  ف ي قُْلتَ  ي َوأَْرفَعُ  السَّ ب   فَْوقَ  َعْرش   الْجت َماع   َجبَل   َعلَى َوأَْجل سُ  هللا ، كََواك 
ثْلَ  اْلعَل ي   . )إِشَعْيَاَء ١٤-١٤:١٢( ف ي أَقَْصى الشََّمال   أَْرتَق ي فَْوقَ  أََعال ي السََّحاب ، َوأُْصب حُ  م 

 

بُّ  إ لَيَّ  َوأَْوَحى الً  كُْنتَ . .. آدََم، يَااْبنَ »: قَائ الً  ب َكل َمت ه   الرَّ دَ  أَنْ  إ لَى ُخل ْقتَ  يَْومَ  ُمْنذُ  ُطُرق كَ  ف ي َكام   ُوج 
ْكَمتَكَ  َوأَْفَسدْتَ  بََهائ َك، ب َسبَب   قَْلبُكَ  تَكَبَّرَ  قَدْ . إ ثْمٌ  ف يكَ  نْ  ح  اء   م   األَْرض   إ لَى ب كَ  َسأُْلق ي. َجالَل كَ  َجرَّ

م   ُعْرَضةً  ل تَُكونَ  الُْملُوك   أََمامَ  ئَة   ل عُيُون ه  َما فَيَتََحيَّرُ . الَْهاز  يعُ  أََصابَكَ  ل  ينَ  َجم  فُونَكَ  الَّذ   بَْينَ  يَْعر 
ْنكَ  أَثَرٌ «. )ِحْزقِيَال ١٥,١٧,١٩-٢٨:١١(  الشُّعُوب ، إ ذْ  تَُحلُّ  ب كَ  األَْهَوالُ  َولَ  يَْبقَى م 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ينَ  )البقرة ٢:٣٤( َن الَْكاف ر  دََم فََسَجدُوا إ لَّ إ ْبل يَس أَبَىَٰ َواْستَْكبََر َوَكاَن م   َوإ ذْ قُْلنَا ل لَْماَلئ َكة  اْسُجدُوا ْل 

دََم فََسَجدُ وا إ لَّ إ ْبل يسَ ...)اإلسراء ١٧:٦١(  َوإ ذْ قُْلنَا ل لَْماَلئ َكة  اْسُجدُوا ْل 
دََم فََسَجدُوا إ لَّ إ ْبل يَس أَبَىَٰ  )طه ٢٠:١١٦(  َوإ ذْ قُْلنَا ل لَْماَلئ َكة  اْسُجدُوا ْل 

 



f 
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عد "الروح القدس" كإله؟يُ  قبل ويُ هل   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

نْ  الَْمْهَربُ  أَْينَ  َك؟ م  نْ  اْلَمفَرُّ  أَْينَ  ُروح  دْتُ  إ نْ  َحْضَرت َك؟ م   َوإ نْ  ُهنَاَك، فَأَْنتَ  السََّماَوات   إ لَى َصع 
ً . )اَلَْمَزاِميُر ٨-١٣٩:٧( ي ف ي َعالَم   األَْمَوات   فَُهنَاكَ  أَنْتَ  أَْيضا  َجعَْلتُ  ف َراش 

وح   َوب اْلَحق   «. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٤:٢٤( نْ  أَنْ  يَْعبُدُوهُ  ب الرُّ يه   م  هللاُ  ُروٌح، فَل ذل كَ  لَبُدَّ  ل عَاب د 
 

وحُ »: اْلَمالَكُ  فَأََجابََها لُّ  اْلقُدُسُ  الرُّ ، يَح  ً  ل ذل كَ . تَُظل  لُك   اْلعَل ي    َوقُدَْرةُ  َعلَْيك  ْنك   الَْمْولُودُ  فَاْلقُدُّوسُ  أَْيضا  م 
 يُدَْعى اْبنَ  هللا  . )إِنِْجيُل لُوقَا ١:٣٥(

َماذَا يَاَحنَان يَّا،»: بُْطُرسُ  لَهُ  فَقَالَ  ْيَطان   سََمْحتَ  ل  وح   َعلَى فََكذَْبتَ  قَْلبََك، يَْمألَ  أَنْ  ل لشَّ ، الرُّ  اْلقُدُس 

كَ  َواْحتَفَْظتَ  نَْفس  نْ  ب ُجْزءٍ  ل  ؟ ثََمن   م  ه   َوبَعْدَ  تَب ْعهُ؟ لَمْ  لَوْ  لَكَ  بَق يَ  َكانَ  أََما اْلَحْقل   َحقُّ  لَكَ  َكانَ  أََما بَْيع 

َماذَا ب ثََمن ه ؟ الْحت فَاظ   ؟ أَنْ  قَْلب كَ  ف ي قََصدْتَ  ل  بْ  لَمْ  إ نَّكَ  تَغُشَّ ، َعلَى تَْكذ    «!هللا   َعلَى بَلْ  النَّاس 

سُِل ٤-٥:٣(  )أَْعَمالُ ٱلرُّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي  نَات  َوأَيَّدْنَاهُ ب ُروح  اْلقُدُس  ...)البقرة ٢:٨٧(  ...َوآتَْينَا ع 

يسَى اْبَن َمْريََم اذْكُْر  ُ يَا ع  ُم النَّاَس إ ذْ قَاَل اَّللَّ  أَيَّدتَُّك ب ُروح  اْلقُدُس  تُكَل  
ن عَْمت ي عَلَْيَك َوَعلَىَٰ َوال دَت َك إ ذْ

يلَ ...)المائدة ٥:١١٠( نج  ْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإْل  تَاَب َواْلح   ف ي الَْمْهد  َوَكْهاًل ۖ َوإ ذْ َعلَّْمتَُك الْك 
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52 ٥٢  

؟واإلبداع هل يمتلك الروح القدس قدرة على الخلق  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

َماَوات   هللاُ  َخلَقَ  الْبَدْء   ف ي َشةً  األَْرضُ  َكانَت   َوإ ذْ  َواألَْرَض، السَّ َرةً  ُمشَوَّ ْلَمةُ  َوتَْكتَن فُ  َوُمْقف   َوْجهَ  الظُّ

يَاه  ، )اَلتَّْكِويُن ٢-١:١( فُ  عَلَى َسْطح   اْلم  يَاه ، َوإ ذْ  َكانَ  ُروحُ  هللا   يَُرْفر   اْلم 
ُّوَب ٢٦:١٣( بَةَ . )أَي ، َويَدَاهُ  اْختََرقَتَا اْلَحيَّةَ  الَْهار  َماَوات  لَ  السَّ  ب نَْسَمت ه   َجمَّ

ُّوَب ٣٣:٤( ير   أَْحيَتْن ي، )أَي نَن ي، َونََسَمةُ  اْلقَد   ُروحُ  هللا   ُهوَ  الَّذ ي َكوَّ
دُ  َوْجهَ  األَْرض  . )اَلَْمَزاِميُر ١٠٤:٣٠( لُ  ُروَحكَ  فَتُْخلَقُ  ثَان يَةً  َوتَُجد    تُْرس 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 أَيَّدتَُّك ب ُروح  اْلقُدُ 
يسَى اْبَن َمْريََم اذْكُْر ن عَْمت ي عَلَْيَك َوَعلَىَٰ َوال دَت َك إ ذْ ُ يَا ع  ...س  إ ذْ قَاَل اَّللَّ  

يرٌ  )المائدة ٥:١١٠,١٢٠( نَّ ۚ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل   َشْيٍء قَد  َماَوات  َواأْلَْرض  َوَما ف يه  َّ  ُمْلُك السَّ  َّلل 

يًّا...قَاَل إ نََّما أَنَ َجابًا فَأَْرسَْلنَا إ لَْيَها ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشًرا سَو  ْم ح  ن دُون ه  ا َرُسوُل َرب  ك  فَاتََّخذَْت م 
ل ك  قَاَل َربُّك  ُهَو َعلَيَّ َهي  نٌ  )مريم ١٩:١٧,١٩,٢١(

يًّا...قَاَل َكذََٰ ََهَب لَك  غُ اَلًما َزك   أل 
 



f 
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 هل الروح القدس و المالك جبريل هما واحد و نفس الشيء؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
ُّوَب ٣٣:٤( ير   أَْحيَتْن ي، )أَي نَن ي، َونََسَمةُ  اْلقَد   ُروحُ  هللا   ُهوَ  الَّذ ي َكوَّ

وح   َوب اْلَحق   «. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٤:٢٤( نْ  أَنْ  يَْعبُدُوهُ  ب الرُّ يه   م   هللاُ  ُروٌح، فَل ذل كَ  لَبُدَّ  ل عَاب د 
نْ  َمالَكٌ  لَهُ  فََظهَرَ  ْند   م  ب    ع  ً  الرَّ ين   َعنْ  َواق فا يَّا فَاْضَطَربَ . اْلبَُخور   َمذْبَح   يَم  ا َزَكر   َواْستَْولَى َرآهُ  لَمَّ

يَّا، تََخفْ  لَ »: اْلَمالَكُ  لَهُ  فَقَالَ . الَْخْوفُ  َعلَْيه   ْلبَتَكَ  ألَنَّ  يَاَزكَر  عَْت، قَدْ  ط  دُ  أَل يَصابَاتُ  َوَزْوَجتُكَ  ُسم   َستَل 

يه   َوأَْنتَ  اْبناً، لَكَ  لَدَت ه   َسيَْفَرُحونَ  َوَكث يُرونَ  َواْبت َهاجٌ  فََرحٌ  لَكَ  َويَُكونُ  يُوَحنَّا، تُسَم    يَُكونُ  َوَسْوفَ . ب و 

 ً يما ب  ، أََمامَ  َعظ  راً، َولَ  َخْمراً  يَْشَربُ  َولَ  الرَّ وح   َويَْمتَل يءُ  ُمْسك  ه ، بَْطن   ف ي بَْعدُ  َوُهوَ  اْلقُدُس   ب الرُّ  أُم  

ينَ  َويَُردُّ  نْ  َكث ير  ب    إ لَى إ ْسَرائ يلَ  بَن ي م  ْم، الرَّ ه  يَّا ُروحُ  َولَهُ  أََماَمهُ  فَيَتَقَدَّمُ  إ له  يَُردَّ  َوقُدَْرتُهُ، إ يل   قُلُوبَ  ل 
، إ لَى اْلبَاء   ْكَمة   إ لَى َوالْعَُصاةَ  األَْولَد  ، ح  ب    ل يَُهي  يءَ  األَْبَرار  ً  ل لرَّ يَّا فََسأَلَ « !ُمعَد اً  شَْعبا : اْلَمالَكَ  َزَكر 

دُ  ب مَ » َمةٌ  َوَزْوَجت ي َكب يرٌ  َشْيخٌ  فَأَنَا َهذَا، ل ي يَتَأَكَّ ؟ ف ي ُمتَقَد   ن   بَْرائ يُل، أَنَا»: اْلَمالَكُ  فَأََجابَهُ  «الس    ج 

لْتُ  َوقَدْ  هللا ، أََمامَ  اْلَواق فُ  َركَ  ألَُكل  َمكَ  أُْرس  ً  تَْبقَىسَ  أَْنتَ  َوَها. ب َهذَا َوأُبَش   تا يعُ  لَ  َصام   إ لَى الَْكالََم، تَْستَط 
ين ه  «. )إِنِْجيُل لُوقَا ٢٠-١:١١( ي، َوُهوَ  َسيَت مُّ  ف ي ح   اْليَْوم   الَّذ ي يَْحدُثُ  ف يه   َهذَا، ألَنَّكَ  لَمْ  تَُصد  قْ  َكالَم 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي  نَات  َوأَيَّدْنَاهُ ب ُروح  اْلقُدُس   )البقرة ٢:٨٧(  َوآتَْينَا ع 

يلَ  )المائدة ٥:١١٠( نج  ْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإْل  تَاَب َواْلح    أَيَّدتَُّك ب ُروح  اْلقُدُس  ...َوإ ذْ عَلَّْمتَُك اْلك 
 إ ذْ

ينُ  )الشعراء ١٩٣-٢٦:١٩٢( وُح اأْلَم  يَن نََزَل ب ه  الرُّ يُل َرب   اْلعَالَم   َوإ نَّهُ لَتَنز 
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الغير قابلة هل التجديف على ''الروح القدس'' هو الخطيئة الوحيدة 

؟للمغفرة  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ذَل كَ  يئَةٍ  ُكلَّ  إ نَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ل  َراءَ  َخط  لنَّاس   يُْغفَرُ  َواْزد  ا. ل  َراءَ  َوأَمَّ وح   الْزد  . يُْغفَرَ  فَلَنْ  ،(اْلقُدُس  ) ب الرُّ

دَّ  َكل َمةً  قَالَ  َوَمنْ  ، ابْن   ض  ْنَسان  ا. لَهُ  يُْغفَرُ  اإل  دَّ  َكل َمةً  قَالَ  َمنْ  َوأَمَّ وح   ض  ، الرُّ  لَ  لَهُ، يُْغفَرَ  فَلَنْ  اْلقُدُس 
َمان   اْلت ي. )إِنِْجيُل َمتَّى ٣٢-١٢:٣١( ، َولَ  ف ي الزَّ َمان   ف ي َهذَا الزَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

يًما  ْك ب اَّللَّ  فَقَد  افْ تََرىَٰ إ ثًْما َعظ  ل َك ل َمن يََشاُء ۚ َوَمن يُْشر 
ُر َما دُوَن ذََٰ ُر أَن يُْشَرَك ب ه  َويَْغف  َ َل يَْغف  إ نَّ اَّللَّ

 )النساء ٤:٤٨(

يدًا  ْك ب اَّللَّ  فَقَدْ َضلَّ َضاَلًل بَع  ل َك ل َمن يََشاُء ۚ َوَمن يُْشر 
ُر َما دُوَن ذََٰ ُر أَن يُْشَرَك ب ه  َويَْغف  َ َل يَْغف  إ نَّ اَّللَّ

 )النساء ٤:١١٦(
يقًا )المائدة ٤:١٦٨( يَُهْم َطر  يَْهد  َر لَُهْم َوَل ل  ُ ل يَْغف  يَن َكفَُروا َوظَلَُموا لَْم يَُكن  اَّللَّ  إ نَّ الَّذ 

 



f 
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 هل ترك ز الكتب المقدسة على مسائل روحية؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ١:١١( تَثْب يت ُكْم، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يَّةً  ل  لَ  إ لَْيكُمْ  بََرَكةً  ُروح   فَإ ن  ي أَْشتَاقُ  أَنْ  أََراُكمْ  ألَْحم 

ا وح ، سُْلَطة   تَْحتَ  بَلْ  الَْجَسد   ُسلَْطة   تَْحتَ  فَلَْستُمْ  أَْنتُْم، َوأَمَّ ً  هللا   ُروحُ  َكانَ  إ ذَا الرُّ نا ُكمْ  ف ي َساك  ل  ً  دَاخ  . َحق ا
سُوِل إِلَى أَهِْل ُروِميَةَ ٨:٩( يح  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يح ، فَُهوَ  لَْيسَ  ل ْلَمس  َمس 

ْن، إ نْ  َكانَ  أََحدٌ  لَْيسَ  لَهُ  ُروحُ  الْ  َولك 

ْنَسانَ  أَنَّ  َغْيرَ  ي    َغْيرَ  اإل  وح  يعُ  َولَ  َجَهالَةً، يَْعتَب ُرَها إ ذْ  هللا   ُروح   أُُمورَ  يَتَقَبَّلُ  لَ  الرُّ فََها أَنْ  يَْستَط   يَعْر 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٢:١٤( يٍ  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ٍس   ُروح  ألَنَّ  تَْمي يَزَها إ نََّما يَْحتَاجُ  إ لَى ح 

 

ا بَّاُء، أَيَُّها أَْنتُمْ  أَمَّ ً  فَاذُْكُروا األَح  يح   يَُسوعَ  َرب  نَا ُرُسلُ  قَالَهُ  َما دَائ ما  أَنَّهُ، إ لَى نَبَُّهوُكمْ  أَنْ  َسبَقَ  فَقَدْ . اْلَمس 

، ن َهايَة   ف ي َمان  ئُونَ  َسيَْطلُعُ  الزَّ يشُونَ  ُمْستَْهز  ينَ  يَع  س  م   ف ي ُمنْغَم  قَة   َشهََوات ه  ينَ  ُهمُ  َهُؤلَء  . اْلفَاس   الَّذ 

قَاَق، يَُسب  بُونَ  م   َوَراءَ  َويَْنَساقُونَ  الْنش  ه  وحُ  َولَْيسَ  اْلَحيََوان يَّة ، غََرائ ز    !ف يه مْ  اْلقُدُسُ  الرُّ

 )ِرَسالَةُ يَهُوذَا ١٩-١:١٧(

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْلم  إ لَّ قَل ياًل  )اإلسراء ١٧:٨٥( َن اْلع  ْن أَْمر  َرب  ي َوَما أُوت يتُم م   وُح م  وح  ۖ قُل  الرُّ ونََك َعن  الرُّ

 َويَْسأَلُ
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داخل المؤمنين و يعطيهم المنح الروحية؟هل الروح القدس للرب يستقر فى   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

لُكُمْ  أَْرسَلَن ي، اْلبَ  أَنَّ  َكَما. لَُكمْ  َسالَمٌ »: يَُسوعُ لَُهمْ  فَقَالَ  مْ  َونَفَخَ  َهذَا قَالَ . «أَنَا أُْرس  : لَُهمْ  َوقَالَ  ف يه 

وحَ  اْقبَلُوا» َكتْ  َخَطايَاُهْم، أَْمَسْكتُمْ  َوَمنْ  لَُهْم، ُغف َرتْ  َخَطايَاُهمْ  َغفَْرتُمْ  َمنْ . اْلقُدُسَ  الرُّ   «!أُْمس 
 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٣-٢٠:٢١(

نْ  ينََما َولَك  وحُ  يَُحلُّ  ح  ةَ، تَنَالُونَ  َعلَْيُكمْ  اْلقُدُسُ  الرُّ يَّة   أُوُرشَل يمَ  ف ي شُُهوداً  ل ي َوتَُكونُونَ  اْلقُوَّ  َواْليَهُود 
سُِل ١:٨( ي األَْرض  «.)أَْعَمالُ ٱلرُّ َرة ، َوإ لَى أَقَاص  َها، َوف ي السَّام   ُكل  

ا يَّة ، اْلَمَواه ب   ب ُخُصوص   َوأَمَّ وح  ْخَوةُ، أَيَُّها الرُّ يدُ  فاَلَ  اإل    .أَْمُرَها عَلَْيُكمْ  يَْخفَى أَنْ  أُر 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٢:١(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

نَّ  ُمْختَل فَةٌ، َمَواه بُ  ُهنَاكَ  وحَ  َولَك  دٌ  الرُّ دَْماتٌ  َوُهنَاكَ . َواح  بُّ  ُمْختَل فَةٌ، خ  دٌ  َوالرَّ ً  َوُهنَاكَ . َواح   أَْيضا

نَّ  ُمْختَل فَةٌ، أَْعَمالٌ  دٌ، هللاَ  َولَك  يع   ف ي َشْيءٍ  ُكلَّ  يَْعَملُ  َوُهوَ  َواح  دٍ  ُكلُّ  َوإ نََّما. اْلَجم  بَةً  يُوَهبُ  َواح   َمْوه 

وحُ  يَتََجلَّى دٌ . اْلَمْنفَعَة   ألَْجل   ف يَها الرُّ يق   َعنْ  يُوَهُب، فََواح  وح ، َطر  ْكَمة ، َكالَمَ  الرُّ  َكالَمَ  َوآَخرُ  اْلح 
فَة   ً  اْلَمْعر  وح   َوْفقا لرُّ ه ، ل  ً  َوآَخرُ  نَْفس  وح   إ يَمانا ه   ب الرُّ بَةَ  آَخرُ  َويُوَهبُ . نَْفس  فَاء   َمْوه  وح   األَْمَراض   ش   ب الرُّ

، د  ، عََملَ  َوآَخرُ  اْلَواح  َزات   ب لُغَاتٍ  التَّكَلُّمَ  َوآَخرُ  األَْرَواح ، بَيْنَ  التَّْمي يزَ  َوآَخرُ  النُّبُوَءةَ  َوآَخرُ  الُْمْعج 

نَّ . ت ْلكَ  اللُّغَات   تَْرَجَمةَ  َوآَخرُ  ُمْختَل فٍَة، لُهُ  ُكلَّهُ  َهذَا َولَك  وحُ  يُشَغ   دُ  الرُّ ً  نَْفُسهُ، اْلَواح  عا  اْلَمَواه َب، ُمَوز  

دٍ  ُكل    َعلَى يََشاُء، َكَما دٌ  اْلَجَسدَ  أَنَّ  فَكََما َواح  نَّ  َكث يَرةٌ، أَْعَضاءٌ  َولَهُ  َواح  لُ  ُكلََّها اْلَجَسد   أَْعَضاءَ  َولك   تُشَك  

 ً ْسما داً  ج  يح   َحالُ  فََكذَل كَ  َكث يَرةٌ، أَنََّها َمعَ  َواح  َمس 
ً  الْ وح   فَإ نَّنَا،. أَْيضا ، ب الرُّ د  دْنَا قَدْ  الَْواح  ً  تَعَمَّ يعا  َجم 

يرَ  داً، َجَسداً  ل نَص  ينَا َوقَدْ  أَْحَراراً، أَمْ  َعب يداً  يُونَان ي  يَن، أَمْ  يَُهوداً  كُنَّا َسَواءٌ  َواح  ً  ُسق  يعا وحَ  َجم   الرُّ
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَهِْل كُوِرنْثُوَس ١٣-١٢:٤( دَ . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  اْلَواح 

----------------------------------------------------------------------------------------  

عطايا الروحيةال عنآية  أي: ال توجد فى القرآن مالحظة  
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الروحية من مؤمن آلخر عن طريق وضع  المواهبهل يمكن أن تنتقل 

 األيدي؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ١:١١( تَثْب يت ُكْم، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يَّةً  ل  لَ  إ لَْيكُمْ  بََرَكةً  ُروح   فَإ ن  ي أَْشتَاقُ  أَنْ  أََراُكمْ  ألَْحم 

ل   لَ  بَةَ  تُْهم  ةَ  اْلَمْوه  يَتْ  الَّت ي ف يَك، الَّت ي اْلَخاصَّ يُوخ   َوَوْضع   ب التَّنَبُّوء   لَكَ  أُْعط  يَُهمْ  الشُّ . َعلَْيكَ  أَْيد 

فْ  ه   إ لَى اْنَصر  ، هذ  لْ  األُُمور  ي اً، ب َها َواْنَشغ  ً  تَقَدُُّمكَ  ل يَُكونَ  ُكل   حا يع   َواض  ْلَجم  كَ  َجي  داً  اْنتَب هْ  .ل  نَْفس   ل 
يم   لتَّعْل  بُ  إ ذْ  فَإ نَّكَ . َول  ذُ  ذَل َك، عَلَى تَُواظ  يكَ  نَْفَسكَ  تُْنق  ع  ً  َوَسام  .أَْيضا  

سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ١٦-٤:١٤(   )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

َهذَا بَب   ل  بَة   نَارَ  بَ تُلْه   أَنْ  أُنَب  ُهكَ  السَّ  ُروحَ  لَ  أَْعَطانَا قَدْ  هللاَ  فَإ نَّ . َعلَْيكَ  يَدَيَّ  ب َوْضع   ف يكَ  الَّت ي هللا   َمْوه 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٧-١:٦( يَرة  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ة   َواْلَمَحبَّة   َواْلبَص   اْلُجْبن   بَلْ  ُروحَ  اْلقُوَّ

ذَل َك، يَّةَ  األُُمورَ  ت ْلكَ  فَلْنَتُْركْ  ل  ل  يح ، َعن   األَوَّ ل   النُّْضج   إ لَى َونَتَقَدَّمْ  اْلَمس   ت ْلكَ  إلَى نَعُودُ  َولَ . اْلَكام 

نَ  التَّْوبَةُ : َوه يَ  َساب قاً، تَعَلَّْمنَاَها الَّت ي األُُسس   يتَة ، األَْعَمال   م  يَمانُ  اْلُمم  ةُ  َوالنُُّظمُ  ب اهلل ، َواإل   اْلُمْختَصَّ

يَّةُ . َوب إ ذْن   هللا ، َسنَْفعَلُ  ذَل كَ !  ، َوالدَّْينُونَةُ  األَبَد  يَّة ، َوَوْضعُ  األَْيد ي، َوق يَاَمةُ  األَْمَوات  ب ُطقُوس   اْلَمْعُمود 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٣-٦:١(  )اَلر ِ

----------------------------------------------------------------------------------------  

وجد فى القرآن أي آية ال عن المواهب الروحية وال عن وضع األيديت: ال مالحظة  
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تباع يسوع القدرة على القيام بنفس النوع من المعجزات أل منحتهل   

القاطنة فيهم؟التي قام بها يسوع من خالل قوة الروح القدس   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
يَن، َوالسَّْبعُونَ  الثْنَان   َرَجعَ  َوبَْعدَئ ذٍ  ح  ،»: َوقَالُوا فَر  ينُ  َحتَّى يَاَربُّ يَاط  كَ  لَنَا تَْخَضعُ  الشَّ   «!ب اْسم 

 )إِنِْجيُل لُوقَا ١٠:١٧(

نُ  َمنْ  إ نَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ  نَْها، أَْعَظمَ  يَعَْملُ  بَلْ  أَْعَملَُها، أَنَا الَّت ي األَْعَمالَ  يَعَْملُ  ب ي يُْؤم   ألَن  ي م 
 ذَاه بٌ  إ لَى أَب ي. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٤:١٢(

يَمةً  بَْينَ  الشَّْعب  .  َزاتٍ  َعظ  ة ، َكانَ  يَعَْملُ  َعَجائ بَ  َوُمْعج  يَمان   َواْلقُوَّ َوإ ذْ  َكانَ  اْست فَانُوسُ  َمْملُوءاً  ب اإل 
سُِل ٦:٨(  )أَْعَمالُ ٱلرُّ

ه   إ لَى اْلُجُموعُ فَأَْصغَت   ٍد، ب قَْلبٍ  َكالَم  عُوا إ ذْ  َواح  ْم، َرأَْوَها أَوْ  أَْجَراَها، الَّت ي ب اْلعاَلََمات   َسم  ه   فَقَدْ  ب أَْنفُس 

َسةَ، األَْرَواحَ  يَأُْمرُ  َكانَ  نَ  َوتَْخُرجُ  َعالٍ  ب َصْوتٍ  فَتَْصُرخُ  النَّج  ينَ  َشفَى َكَما ب َها، الَْمْسُكون ينَ  م   َكث ير 
سُِل ٨-٨:٦( ينَة  . )أَْعَماُل ٱلرُّ ت   اْلفَْرَحةُ  أَْنَحاءَ  الَْمد  َمْشلُول ينَ  َواْلعُْرج ، فَعَمَّ

نَ  الْ  م 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ذكر فى القرآن أي معجزة بعد يسوع المسيحت: ال مالحظة  
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  بعض المؤمنينمجهولة لالتكلم بلغات هناك وعد إعطاء موهبة  هل

الروح القدس؟ وساطة من خالل  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
قُوا اْلَمَحبَّة ، َوَراءَ  اْسعَْوا يَّة ، الَْمَواه ب   إ لَى َوتََشوَّ وح  بَة   ب األَْحَرى بَلْ  الرُّ  الَّذ ي ألَنَّ  ذَل كَ . التَّنَبُّؤ   َمْوه 

بُ  َمْجُهولَةٍ  ب لُغَةٍ  يَتََكلَّمُ  نَّهُ  يَْفَهُمهُ، أََحدَ  لَ  إ ذْ . هللاَ  بَل   النَّاسَ  لَ  يَُخاط  وح   َولك  ا. ب أَلْغَازٍ  يَتَكَلَّمُ  ب الرُّ  الَّذ ي أَمَّ

بُ  فَُهوَ  يَتَنَبَّأُ، يع   اْلبُْنيَان   ب َكالَم   النَّاسَ  يَُخاط  يَة   َوالتَّْشج   نَْفَسهُ؛ يَْبن ي َمْجُهولَةٍ  ب لُغَةٍ  يَتََكلَّمُ  فَالَّذ ي. َوالتَّْعز 

ا ً  تَتََكلَُّموا أَنْ  ف ي أَْرَغبُ  إ ن  ي. الَْكن يَسةَ  فَيَْبن ي يَتَنَبَّأُ، الَّذ ي َوأَمَّ يعا نْ  َمْجهُولٍَة، ب لُغَاتٍ  َجم   ب األَْحَرى َولَك 

ُ  َمنْ  فَإ نَّ . تَتَنَبَّأُوا أَنْ  نْ  أَْفَضلُ  يَتَنَبَّأ مَّ ً  اْلكَن يَسةُ  تَنَالَ ل  ( يَقُولُهُ  َما) تَْرَجمَ  إ ذَا إ لَّ  ب اللُّغَات   يَتََكلَّمُ  م  . بُْنيَانا
قُونَ  إ نَُّكمْ  إ ذْ  أَْيضاً، أَْنتُمْ  َوَهَكذَا يَّة ، اْلَمَواه ب   إ لَى ُمتََشو   وح  يد   َطلَب   ف ي اْسعَْوا الرُّ ْنَها الَْمز   ألَْجل   م 

سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٥,١٢-١٤:١(  بُْنيَان   الَْكن يَسة  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

وحُ  َوَكذل كَ  ً  الرُّ دُّنَا أَْيضا نَْقهَرَ  ب الْعَْون   يُم  بُ  َما نَْعلَمُ  لَ  فَإ نَّنَا. َضْعفَنَا ل   يَل يُق، كََما ألَْجل ه   نَُصل  يَ  أَنْ  يَج 

نَّ  وحَ  َولَك  صَ  أَنَّ  َعلَى. التَّْعب يرَ  تَفُوقُ  ب أَنَّاتٍ  َعنَّا الشَّفَاَعةَ  يَُؤد  ي نَْفَسهُ  الرُّ  قَْصدَ  يَْعلَمُ  اْلقُلُوب   فَاح 

سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢٧-٨:٢٦( ينَ  ب َما يَُواف قُ  هللاَ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يس  د   وحَ  يَْشفَعُ  ف ي اْلق  وح ، ألَنَّ  الرُّ الرُّ
 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

: ال توجد فى القرآن أي آية عن اللغات المجهولةةمالحظ  
 

 

٦٠  60 

آيات واضحة بأن "المالئكة للرب والجن ]الشياطين[ إلبليس"؟ هل هناك  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  المقدس طبقاً للكتاب

 

ينَ  يَقُولُ  ثُمَّ  لَّذ  ه   َعنْ  ل  دُوا: يََسار  ينُ  َعن  ي اْبتَع  يَّة   النَّار   إ لَى يَاَمالَع  ْبل يسَ   الُْمعَدَّة   األَبَد    !َوأَْعَوان ه   إل 
 )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٥:٤١(

ُحوا إ ذْ  يمُ  الت  ن  ينُ  َهذَا. األَْرض   إ لَى ُطر  يَمةُ، اْلَحيَّةُ  ُهوَ  الْعَظ  ى اْلقَد   يَُضل  لُ  الَّذ ي َوالشَّيَْطانَ  إ ْبل يسَ  َويَُسمَّ
)١٢:٩ ِ هُوتِي   اْلعَالَمَ  ُكلَّهُ . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

عْنَا قُْرآنًا َعَجبًا  ن   فَقَالُوا إ نَّا َسم  َن الْج  َي إ لَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر م   ْشد  فَآَمنَّا ب ه  ۖ َولَن قُْل أُوح  يَْهد ي إ لَى الرُّ

َك ب َرب  نَا أََحدًا َ  ...نُّْشر  َز اَّللَّ ل َك ۖ ُكنَّا َطَرائ َق ق دَدًا َوأَنَّا َظنَنَّا أَن لَّن نُّْعج 
نَّا دُوَن ذََٰ ال ُحوَن َوم  نَّا الصَّ َوأَنَّا م 

َزهُ َهَربًا َوأَنَّا لَمَّ  ن ب َرب  ه  فاََل يََخاُف بَْخًسا َوَل ف ي اأْلَْرض  َولَن نُّْعج  ْعنَا الُْهدَىَٰ آَمنَّا ب ه  ۖ فََمن يُْؤم  ا َسم 

ا اْلقَ  ْوا َرشَدًا َوأَمَّ ئ َك تََحرَّ
ُطوَن ۖ فََمْن أَْسلََم فَأُولََٰ نَّا اْلقَاس  نَّا اْلُمْسل ُموَن َوم  ُطوَن فََكانُوا َرَهقًا َوأَنَّا م  اس 

 ل َجَهنََّم َحَطبًا )الجن ١٥-٢,١١-٧٢:١(

 



f 

 

 

 

٦١  61 

؟يتوب ويذهب إلى الجنةمن الممكن إلبليس أن  هل  
 طبقاً للقرآن  ال    ال  طبقاً للكتاب المقدس

 
ينَ  يَقُولُ  ثُمَّ  لَّذ  ه   َعنْ  ل  دُوا: يََسار  ينُ  َعن  ي اْبتَع  يَّة   النَّار   إ لَى يَاَمالَع  ْبل يسَ   الُْمعَدَّة   األَبَد    !َوأَْعَوان ه   إل 

 )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٥:٤١(

ُحوا إ ذْ  يمُ  الت  ن  ينُ  َهذَا. األَْرض   إ لَى ُطر  يَمةُ، اْلَحيَّةُ  ُهوَ  الْعَظ  ى اْلقَد   يَُضل  لُ  الَّذ ي َوالشَّيَْطانَ  إ ْبل يسَ  َويَُسمَّ

ْعتُ  ثُمَّ . ُكلَّهُ  اْلعَالَمَ  ً  َسم  ً  َصْوتا يا َماء   ف ي َعال  نَا، َخالَصُ  تَمَّ  اْلنَ »: يَقُولُ  السَّ  َوالُْمْلكُ  اْلقُدَْرةُ  َوآلَت   إ لَه 

ه   إ لَى َوالسُّلَْطانُ  إ لَْيه   يح  حَ  قَدْ  فَإ نَّهُ ! َمس  نَ  ُطر  ي األَْرض   إ لَى السََّماء   م  مُ  الَّذ ي اْلُمْشتَك  َّه   أََمامَ  إ ْخَوتَنَا يَت
)١٠-١٢:٩ ِ هُوتِي  نَا لَْيالً  َونََهاراً . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ  إ له 

----------------------------------------------------------------------------------------  

يدُوا لََك كَْيدًا ۖ إ نَّ الشَّْيَطاَن ل ْْل نَسان  َعدُوٌّ  ب ينٌ  قَاَل يَا بُنَيَّ َل تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعلَىَٰ إ ْخَوت َك فَيَك    مُّ
 )يوسف ١٢:٥(

ب ي يٌن َوإ نَُّهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعن  السَّ ن  نُقَي  ْض لَهُ َشيَْطانًا فَُهَو لَهُ قَر  ْحَمَٰ ْكر  الرَّ ل  َويَْحَسبُوَن َوَمن يَْعُش َعن ذ 

قَْين  فَب ئَْس ا ْهتَدُوَن َحتَّىَٰ إ ذَا َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بَْين ي َوبَْينََك بُْعدَ اْلَمْشر  يُن َولَن يَنفَعَُكُم اْليَْوَم أَنَُّهم مُّ ْلقَر 
ُكونَ  )الزخرف ٣٩-٤٣:٣٦( إ ذ ظَّلَْمتُْم أَنَُّكْم ف ي اْلعَذَاب  ُمْشتَر 

 

 

 

 

٦٢   62 

؟صالحينو يصبحوا  يتوبواأن  ]الجن[ من الممكن لبعض الشياطين هل  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ا ينَ  الَْمالَئ َكةُ  َوأَمَّ م   عَلَى يَُحاف ُظوا لَمْ  الَّذ  ه  ف يع ، َمقَام  بُّ  فََماَزالَ  َمْركََزُهْم، تََرُكوا بَلْ  الرَّ  يَْحفَُظُهمْ  الرَّ

ينَ  لَ  ُمقَيَّد  يَّةٍ  ب َسالَس  ، أَْعَماق   ف ي أَبَد  يم   اْليَْوم   ذَل كَ  دَْينُونَة   ب اْنت َظار   الظَّالَم  فُونَ َوتَعْ . اْلعَظ   فَعَلَهُ  َما كَذَل كَ  ر 
بُّ  ينَتَيْ  الرَّ ه   أَْهلُ  َكانَ  فَقَدْ . َحْولَُهَما الَّت ي َوب اْلُمدُن   َوَعُموَرةَ  َسدُومَ  ب َمد  ، َهذ  ثْلَ  اْلُمدُن   أُولئ كَ  م 

يَن، م  ينَ  اْلُمعَل   نَى، َوَراءَ  ُمْندَف ع  ينَ  الز   س  بُّ  َعاقَبَ  ل ذَل كَ . ل لطَّب يعَة   ُمَخال فَةٍ  َشَهَواتٍ  ف ي َوُمنْغَم  ه   الرَّ  َهذ 
ينَ . )ِرَسالَةُ يَهُوذَا ٧-١:٦( ْبَرةً  ل آلَخر  َرَها. فََكانَتْ  ب ذَل كَ  ع  يَّة ، فَدَمَّ  اْلُمدُنَ  ب النَّار   األَبَد 

----------------------------------------------------------------------------------------  

شْ  عْنَا قُْرآنًا َعَجبًا يَْهد ي إ لَى الرُّ ن   فَقَالُوا إ نَّا َسم  َن الْج  َي إ لَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر م   د  فَآَمنَّا ب ه  ۖ َولَن قُْل أُوح 
َك ب َرب  نَا أََحدًا ال حُ  ...نُّْشر  نَّا الصَّ َ َوأَنَّا م  َز اَّللَّ ل َك ۖ ُكنَّا َطَرائ َق ق دَدًا َوأَنَّا َظنَنَّا أَن لَّن نُّْعج 

نَّا دُوَن ذََٰ وَن َوم 

ن ب َرب  ه  فاََل يَخَ  ْعنَا الُْهدَىَٰ آَمنَّا ب ه  ۖ فََمن يُْؤم  ا َسم  َزهُ َهَربًا َوأَنَّا لَمَّ اُف بَْخًسا َوَل ف ي اأْلَْرض  َولَن نُّْعج 

ُطوَن فَكَ َرَهقًا َوأَنَّ  ا اْلقَاس  ْوا َرشَدًا َوأَمَّ ئ َك تََحرَّ
ُطوَن ۖ فََمْن أَْسلََم فَأُولََٰ نَّا اْلقَاس  نَّا اْلُمْسل ُموَن َوم  انُوا ا م 

 ل َجَهنََّم َحَطبًا )الجن ١٥-٢,١١-٧٢:١(



f 

 

 

٦٣   63 

الناس؟ من ]الجن[ هل هناك آيات في الكتب المقدسة عن طرد الشياطين  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ئْتَ  هللا ؟ اْبنَ  يَايَُسوعُ ب نَا َشأْنُكَ  َما»: قَائ لَْين   َصَرَخا َوفَْجأَةً  بَنَا؟ األََوان   قَْبلَ  ُهنَا إ لَى أَج   َوَكانَ  «ل تُعَذ  
يعٌ  نَ  َكب يرٌ  قَط  ير   م  ْنُهَما، َمَسافَةٍ  َعلَى يَْرَعى اْلَخنَاز  ينُ  فَقَالَت   م  يَاط  يَُسوعَ  الشَّ  َستَْطُردُنَا، ُكْنتَ  إ نْ »: ل 

ْلنَا يع   إ لَى فَأَْرس  ير   قَط  يع   إ لَى َواْنتَقَلُوا فََخَرُجوا« !اذَْهبُوا»: لَُهمْ  فَقَالَ . «اْلَخنَاز  ، قَط  ير   فَاْندَفَعَ  اْلَخنَاز 
ً . )إِنِْجيُل َمتَّى ٣٢-٨:٢٩( نْ  َعلَى َحافَة   اْلَجبَل   إ لَى اْلبَُحيَْرة ، َوَماتَ  ف يَها َغَرقا ً  م  عا يعُ  ُمْسر  اْلقَط 

 

ْيَطاَن، يَُسوعُ َوَزَجرَ  نَ  فََخَرجَ  الشَّ ب ي  ، م  ب يُّ  َوُشف يَ  الصَّ نْ  الصَّ يذُ  تَقَدَّمَ  ثُمَّ . السَّاَعة   ت ْلكَ  م   إ لَى التَّالَم 
ْيَطاَن؟« )إِنِْجيلُ َمتَّى ١٩-١٧:١٨( َماذَا َعَجْزنَا نَْحنُ  أَنْ  نَْطُردَ  الشَّ  يَُسوعَ  َعلَى اْنف َرادٍ  َوَسأَلُوهُ : »ل 

ْنهُ  َواْخُرجْ  اْخَرسْ »: قَائ الً  يَسُوعُ فََزَجَرهُ  وحُ  فَطََرحَ « !م  سُ  الرُّ ُجَل، النَّج   َصْرَخةً  َوَصَرخَ  الرَّ
ْنهُ . )إِنِْجيُل َمْرقَُس ٢٦-١:٢٥( يَةً، َوَخَرجَ  م   َعال 

ْنهُ  َواْخُرجْ  اْخَرْس،»: قَائ الً  يَسُوعُ فََزَجَرهُ  ، ف ي الشَّْيَطانُ  طََرَحهُ  َوإ ذْ . «م  ْنهُ  َخَرجَ  اْلَوسَط   َولَمْ  م 
ْبهُ  ب أَذًى. )إِنِْجيُل لُوقَا ٤:٣٥( يُص 

 

ينُ  فََخَرَجت   يَاط  نَ  الشَّ ، م  ْنَسان  ، ف ي َودََخلَتْ  اإل  ير  يعُ  فَاْندَفَعَ  اْلَخنَاز  نْ  اْلقَط   إ لَى اْلَجبَل   َحافَة   عَلَى م 
ً . )إِنِْجيلُ لُوقَا ٨:٣٣(  اْلبَُحيَْرة   َوَماتَ  َغَرقا

----------------------------------------------------------------------------------------  

: ال توجد فى القرآن أي آية عن طرد الشياطين من باطن الناس، اما فى الكتاب مالحظة
آية ٨٩وجد فى هذه المسألة ت المقدس  

 

٦٤  64 

؟الناس ضئيلة ونحيفة وإغواء هل قدرة إبليس على خداع  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

نَ  لَْحَظةٍ  ف ي ُكلََّها اْلعَالَم   َمَمال كَ  َوأََراهُ  َعاٍل، َجبَلٍ  إ لَى إ ْبل يسُ  أَْصعَدَهُ  ثُمَّ  ، م  َمن  يكَ »: لَهُ  َوقَالَ  الزَّ  أُْعط 

ه   َعلَى السُّلَْطةَ  َها اْلَمَمال ك   َهذ  نْ  ف يَها َوَما ُكل   يَها َوأَنَا إ لَىَّ  سُل  َمتْ  قَدْ  فَإ نََّها َعظََمٍة، م  .أََشاءُ  ل َمنْ  أُْعط   
 )إِنِْجيُل لُوقَا ٦-٤:٥(

نْ  يلُنَا َكانَ  إ نْ  َولَك  يَن، لَدَى َمْحُجوبٌ  ُهوَ  فَإ نََّما َمْحُجوباً، إ ْنج  ن ينَ  َغْير   لَدَى اْلَهال ك  ينَ  اْلُمْؤم   أَْعَمى الَّذ 

يءَ  لَ  َحتَّى أَذَْهانَُهمْ  اْلعَالَم   َهذَا إ لَهُ  يل   نُورُ  لَُهمْ  يُض  ْنج  يح   ب َمْجد   اْلُمْختَص    اإل   ُصوَرةُ  ُهوَ  الَّذ ي اْلَمس 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤-٤:٣(  هللا  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

---------------------------------------------------------------------------------------- 
يفًا )النساء ٤:٧٦( ْيَطان  َكاَن َضع  يَاَء الشَّيَْطان  ۖ إ نَّ كَْيدَ الشَّ  فَقَات لُوا أَْول 

َ َوعَدَُكْم َوْعدَ اْلَحق   َوَوعَدتُُّكْم فَأَْخلَْفتُُكْم ۖ َوَما َي اأْلَْمُر إ نَّ اَّللَّ ا قُض  ْيَطاُن لَمَّ َكاَن ل َي عَلَْيكُم  َوقَاَل الشَّ
ن ُسْلَطاٍن إ لَّ أَن دََعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم ل ي ۖ فاََل  ُكْم َوَما أَنتُم م   خ  ا أَنَا ب ُمْصر  تَلُوُمون ي َولُوُموا أَنفَُسُكم ۖ مَّ

يَن لَُهْم َعذَاٌب أَل يمٌ  )إبراهيم ١٤:٢٢( ن قَْبُل ۗ إ نَّ الظَّال م  يَّ ۖ إ ن  ي َكفَْرُت ب َما أَْشَرْكتُُمون  م  خ   ب ُمْصر 
يعُونَ  )الشعراء ٢١١-٢٦:٢١٠( ي لَهُ ْم َوَما يَْستَط  يُن َوَما يَنبَغ  لَْت ب ه  الشَّيَاط   َوَما تَنَزَّ
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 هل يعتبر إبليس أمير أو حاكم هذا العالم؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

نَ  لَْحَظةٍ  ف ي ُكلََّها اْلعَالَم   َمَمال كَ  َوأََراهُ  َعاٍل، َجبَلٍ  إ لَى إ ْبل يسُ  أَْصعَدَهُ  ثُمَّ  ، م  َمن  يكَ »: لَهُ  َوقَالَ  الزَّ  أُْعط 
ه   َعلَى السُّلَْطةَ  َها اْلَمَمال ك   َهذ  نْ  ف يَها َوَما ُكل   يَها َوأَنَا إ لَىَّ  سُل  َمتْ  قَدْ  فَإ نََّها َعظََمٍة، م   فَإ نْ . أََشاءُ  ل َمنْ  أُْعط 

ي، َسَجدْتَ  يرُ  أََمام  ب   : ُكت بَ  قَدْ »: ائ الً قَ  يَُسوعُ عَلَْيه   فََردَّ « !لَكَ  كُلَُّها تَص   َوْحدَهُ  َوإ يَّاهُ  تَْسُجدُ، إ له كَ  ل لرَّ
 تَْعبُدُ !« )إِنِْجيُل لُوقَا ٨-٤:٥(

، َولَ  َشْيءَ  لَهُ  ف يَّ . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٤:٣٠( مٌ  َعلَيَّ َمكُمْ  َكث يراً  بَْعدُ، فَإ نَّ  َسي  دَ  َهذَا الْعَالَم   قَاد  لَنْ  أُكَل  
 

ن ينَ  َغْير   لَدَى ينَ  اْلُمْؤم  يءَ  لَ  َحتَّى أَذَْهانَُهمْ  الْعَالَم   َهذَا إ لَهُ  أَْعَمى الَّذ  يل   نُورُ  لَُهمْ  يُض  ْنج   اْلُمْختَص    اإل 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤:٤( يح   الَّذ ي ُهوَ  ُصوَرةُ  هللا  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  ب َمْجد   اْلَمس 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَن  يم  إ نَّهُ لَْيَس لَهُ ُسلَْطاٌن َعلَى الَّذ  ج  ْيَطان  الرَّ َن الشَّ ذْ ب اَّللَّ  م  َت اْلقُْرآَن فَاْستَع 

ْم فَإ ذَا قََرأْ آَمنُوا َوعَلَىَٰ َرب  ه 
ُكونَ  )النحل ١٠٠-١٦:٩٨( يَن يَتََولَّْونَهُ َوالَّذ يَن ُهم ب ه  ُمْشر  لُوَن إ نََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَّذ   يَتََوكَّ

 

 

 

 فى المسيح و محمد
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القول بأن يسوع ولد من عذراء؟ ،هل من المقبول  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
انُوئ يلَ . )إَِشعْيَاَء ٧:١٤( مَّ دُ  اْبناً، َوتَدُْعو اْسَمهُ  ع  يُكمْ  آيَةً : َها الْعَذَْراءُ  تَْحبَلُ  َوتَل  ي  دَ  نَْفَسهُ  يُْعط  نَّ  السَّ َولَك 

 

 }معنى عمانوئيل: معنا اإلله{

ا يحُ  يَُسوعُ أَمَّ تْ  فَقَدْ  الَْمس  لَدَتُهُ  تَمَّ هُ  َكانَتْ : َهَكذَا و  يُوُسَف؛ َمْخُطوبَةً  َمْريَمُ  أُمُّ عَا أَنْ  َوقَْبلَ  ل   َمعاً، يَْجتَم 
وح   اْلقُدُس  . )إِنِْجيلُ َمتَّى ١:١٨( نَ  الرُّ دَتْ  ُحْبلَى م   ُوج 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ن   ْحَمَٰ ْن أَْهل َها َمَكانًا َشْرق يًّا... قَالَْت إ ن  ي أَُعوذُ ب الرَّ تَاب  َمْريََم إ ذ  انتَبَذَْت م  نَك إ ن ُكنَت  َواذُْكْر ف ي اْلك  م 

يًّا قَاَل إ نََّما أَ  يًّا قَالَْت أَنَّىَٰ يَُكوُن ل ي ُغاَلٌم َولَْم يَْمَسْسن ي بََشٌر َولَْم تَق  ََهَب لَك  ُغاَلًما َزك  نَا َرُسوُل َرب  ك  أل 
يًّا ل ك  قَاَل َربُّك  ُهَو َعلَيَّ َهي  ٌن ۖ فََحَملَتْهُ فَانتَبَذَْت ب ه  َمَكانًا قَص 

يًّا قَاَل َكذََٰ نَْجعَلَهُ آيَ  أَُك بَغ  ةً ل  لنَّاس  َول 
يًّا )مريم ٢٢-١٩:١٦( يًّا فََحَملَتْهُ فَانتَبَذَْت ب ه  َمَكانًا قَص  ْقض  نَّا ۚ َوَكاَن أَْمًرا مَّ  َوَرْحَمةً م  

ينَ  )اْلنبياء ٢١:٩١( ْلعَالَم  نَا َوَجعَْلنَاَها َواْبنََها آيَةً ل   وح  ن رُّ  َوالَّت ي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا ف يَها م 
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القول بأن يسوع كان بال ذنوب؟ ،هل من المقبول  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
؟ يَايَُسوعُ ب نَا َشأْنُكَ  َما»: َوقَالَ  يُّ ر  ئْتَ  النَّاص  َكنَا؟ أَج  تُْهل  فُ  أَنَا ل  « !هللا   قُدُّوسُ  أَنْتَ . أَْنتَ  َمنْ  أَْعر 

ْنهُ !« )إِنِْجيُل َمْرقَُس ٢٥-١:٢٤(  فََزَجَرهُ  يَسُوعُ قَائ الً : »اْخَرسْ  َواْخُرجْ  م 

ي لَْيسَ »: يَُسوعُ فَأََجابَُهمْ  نْ  تَعْل يم  ْند ي، م  نْ  بَلْ  ع  ْند   م  يئَةَ  يَعَْملَ  أَنْ  أََرادَ  َوَمنْ  أَْرَسلَن ي الَّذ ي ع   هللا   َمش 

فُ  ي َكانَ  إ ذَا َما يَْعر  نْ  تَعْل يم  ْند   م  نْ  أَتََكلَّمُ  أَنَّن ي أَوْ  هللا ، ع  ْند ي م  نْ  يَتَكَلَّمُ  َمنْ . ع  ه   م  ْند   اْلَمْجدَ  يَْطلُبُ  ع 
َمنْ  أَْرَسلَهُ  فَُهوَ  َصاد قٌ  لَ  إ ثْمَ  ف يه  . )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١٨-٧:١٦( ا الَّذ ي يَْطلُبُ  اْلَمْجدَ  ل  ه ؛ أَمَّ نَْفس   ل 

قُونَن ي؟ )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٨:٤٦( ، فَل َماذَا لَ  تَُصد   يئَةً؟ فََمادُْمتُ  أَقُولُ  اْلَحقَّ نُْكمْ  يُثْب تُ  َعلَيَّ  َخط  َمنْ  م 
 

فْ  لَمْ  الَّذ ي فَإ نَّ  يئَةً، يَْعر  يئَةً  هللاُ  َجعَلَهُ  َخط  نَا، َخط  يرَ  ألَْجل    .ف يه   هللا   ب رَّ  نَْحنُ  ل نَص 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَهِْل كُوِرنْثُوَس ٥:٢١(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

يُح، يُروا. ب َها تَْقتَدُونَ  الَّت ي اْلقُدَْوةُ  ُهوَ  ألَْجل كُْم، تَأَلَّمَ  الَّذ ي فَاْلَمس   يَْفعَلْ  لَمْ  إ نَّهُ : ُخْطَوات ه   آثَار   عَلَى فَس 

سُوِل ٱْْلُولَى ٢٢-٢:٢١( ه   َمْكرٌ . )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ دَةً، َولَ  َكانَ  ف ي فَم  يئَةً  َواح   َخط 

فُونَ  َوأَْنتُمْ  يحَ  أَنَّ  تَْعر  ه   إ لَى َجاءَ  الَْمس  لَ  ل َكيْ  األَْرض   َهذ  يئ ةٍ  ب الَ  َكْون ه   َمعْ  اْلَخَطايَا، يَْحم    .َخط 
سُوِل ٱْْلُولَى ٣:٥(  )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَسى اْبَن َمْريََم اْلبَي  نَات  َوأَيَّدْنَاهُ ب ُروح  اْلقُدُس  ...)البقرة ٢:٢٥٣(  ...وَ آتَْينَا ع 

يًّا )مريم ١٩:١٩( ََهَب لَك  ُغاَلًما َزك   قَاَل إ نََّما أَنَا َرُسوُل َرب  ك  أل 
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للطبيعة؟ فائقتينالقول بأن يسوع امتلك حكمة و معرفة  ،هل من المقبول  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ُرونَ  ب الشَّر    ف ي قُلُوب ُكْم؟ )إِنِْجيُل َمتَّى ٩:٤( َماذَا تُفَك   ُرونَ  ف يه ، فََسأَلَُهمْ : »ل   َوأَدَْركَ  يَُسوعُ َما يُفَك  

ه  !« )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٧:٤٦( ثْل   َكالَم  ً  يَتََكلَّمُ  ب م   فَأََجابُوا: »لَمْ  نَْسَمعْ  قَطُّ  إ ْنَسانا
فُ  أَنَّكَ  تَعْلَمُ  ُكلَّ  َشْيٍء، َولَ  تَْحتَاجُ  إ لَى أَنْ  يَْسأَلَكَ  أََحدٌ ...)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٦:٣٠(  فَاْلنَ  نَْعر 

----------------------------------------------------------------------------------------  

يَسى اْبُن َمْريَمَ  يُح ع  ْنهُ اْسُمهُ اْلَمس  ُرك  ب َكل َمٍة م   َ يُبَش   يًها ف ي الدُّْنيَا  إ ذْ قَالَت  اْلَماَلئ َكةُ يَا َمْريَُم إ نَّ اَّللَّ َوج 
يلَ  )آل عمران ٣:٤٥,٤٨( نج  َّْوَراةَ َواإْل  ْكَمةَ َوالت تَاَب َوالْح  ُمهُ الْك  ب ينَ ... َويُعَل   َن اْلُمقَرَّ َرة  َوم   َواْْلخ 

يٌم... َولَ  ْستَق  َراٌط مُّ ذَا ص  ْلٌم ل  لسَّاَعة  فاََل تَْمتَُرنَّ ب َها َواتَّب عُون  ۚ َهَٰ يَسىَٰ ب اْلبَي  نَات  قَاَل قَدْ َوإ نَّهُ لَع  ا َجاَء ع  مَّ
يعُون   )الزخرف ٤٣:٦١,٦٣( َ َوأَط  ُبَي  َن لَُكم بَْعَض الَّذ ي تَْختَل فُوَن ف يه  ۖ فَاتَّقُوا اَّللَّ ْكَمة  َوأل  ئْتُُكم ب اْلح   ج 

 



f 
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القول بأن يسوع امتلك قدرة فائقة للطبيعة ليقوم  ،هل من المقبول

لموتى؟ا ويحييبمعجزات   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

فَةُ  فََهبَّتْ  ...اْليَْوم   ذل كَ  َوف ي يحٍ  َعاص  يدَةٌ، ر  بُ  األَْمَواجُ  َوأََخذَت   َشد  بَ  تَْضر   يَْمتَل ىءُ  َكادَ  َحتَّى اْلقَار 

يَح، َوَزَجرَ  فَنََهَض، «نَْهل ُك؟ أَنَّنَا يَهُمُّكَ  أََما يَاُمعَل  ُم،»: لَهُ  َوقَالُوا.. .َماءً  ْلبَْحر   َوقَالَ  الر   . اْصُمتْ »: ل 
يحُ  َوَسادَ  ُهدُوءٌ  تَامٌّ . )إِنِْجيلُ َمْرقَُس ٤١-٤:٣٥(  اْخَرسْ !« فَسََكنَت   الر  

ا مْ  َجاءَ  ...الَْمَساءُ  َحلَّ  َولَمَّ ً  إ لَْيه  يا ْبع   نَْحوَ  اْلبَُحْيَرة ، َماء   عَلَى َماش  ير   الرُّ نَ  األَخ  ، م   أَنْ  َوَكادَ  اللَّْيل 
نَُّهمْ . يَتََجاَوَزُهمْ  ا َولَك  ً  َرأَْوهُ  لَمَّ يا ، َعلَى َماش  ً  َظنُّوهُ  اْلَماء  ُروا ُكلُُّهمْ  َرأَْوهُ  فَقَدْ . فََصَرُخوا َشبَحا  إ لَّ . َوذُع 

عُوا،»: لَُهمْ  َوقَالَ  اْلَحال   ف ي َكلََّمُهمْ  أَنَّهُ  دَ « !تََخافُوا لَ  ُهَو، أَنَا تَشَجَّ مْ  َوَصع  ب   ف ي إ لَيْه   فََسَكنَت   اْلقَار 
فَة ، )إِنِْجيُل َمْرقَُس ٥٢-٦:٤٧( َزة   األَْرغ  دًّا، ألَنَُّهمْ  لَمْ  يَْفَهُموا ب ُمْعج  بُوا ج  يحُ ... َوتَعَجَّ  الر  

 ُكْنتَ  لَوْ  يَاَسي  دُ،»:تَقُولُ  قَدََمْيه   َعلَى اْرتََمتْ  َحتَّى َوَرأَتْهُ، يَُسوعُ َكانَ  َحْيثُ  إ لَى َمْريَمُ  َوَصلَتْ  إ نْ  َوَما

ي َماتَ  لََما ُهنَا،  يَدَْيه   تَُشدُّ  َواألَْكفَانُ  اْلَميْتُ  فََخَرجَ « !اْخُرجْ  ل عَاَزرُ »: َعالٍ  بََصْوتٍ  نَادَى ثُمَّ ...«!أَخ 
َمنْ  َحْولَهُ :»ُحلُّوهُ  َودَُعوهُ  يَذَْهبْ !«)إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٤٤-١١:٣٢,٤٣( يلُ  يَلُفُّ  َرأَْسهُ . فَقَالَ  يَُسوعُ ل  نْد  ْجلَْيه ، َواْلم   َور 

معجزة ليسوع المسيح ٣٧: في اإلنجيل توجد مالحظة  
 

ين  َكهَ  إ ذْ... َن الط   ب  ُكْم ۖ أَن  ي أَْخلُُق لَكُم م   ن رَّ ئْتُُكم ب آيٍَة م   ْيئَة  الطَّيْر  َوَرُسوًل إ لَىَٰ بَن ي إ ْسَرائ يَل أَن  ي قَدْ ج 

ُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص َوأُْحي ي اْلمَ  ْوتَىَٰ ب إ ذْن  اَّللَّ  ۖ َوأُنَب  ئُُكم ب َما فَأَنفُُخ ف يه  فَيَُكوُن طَْيًرا ب إ ذْن  اَّللَّ  ۖ َوأُْبر 
ن ينَ  )آل عمران ٤٩-٣:٤٥( ْؤم  ل َك َْليَةً لَُّكْم إ ن كُنتُم مُّ

ُروَن ف ي بُيُوت ُكْم ۚ إ نَّ ف ي ذََٰ تَأُْكلُوَن َوَما تَدَّخ 
 

ُم النَّاَس ف ي اْلَمْهد    أَيَّدتَُّك ب ُروح  اْلقُدُس  تَُكل  
ْير  ب إ ذْن ي فَتَنفُُخ وَ َوَكْهاًل... إ ذْ ين  َكهَْيئَة  الطَّ َن الط   إ ذْ تَْخلُُق م 

ُج اْلَمْوتَىَٰ ب إ ذْن ي َوإ ذْ  ُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص ب إ ذْن ي َوإ ذْ تُْخر   َكفَْفُت بَن ي ف يَها فَتَُكوُن طَْيًرا ب إ ذْن ي َوتُبْر 
ب ينٌ  )المائدة ٥:١١٠( ْحٌر مُّ ذَا إ لَّ س  ْنُهْم إ ْن َهَٰ يَن َكفَُروا م  ئْتَُهم ب اْلبَي  نَات  فَقَاَل الَّذ   إ ْسَرائ يَل عَنَك إ ذْ ج 
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 الذين يستحقهما الطاعةاإليمان و يتوقعأن  ،هل من المقبول ليسوع المسيح

البشر؟ جميعمن   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

يحُ . )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٣:١٠( دٌ، َوُهوَ  الَْمس  َولَ  تَْقبَلُوا أَنْ  يَدُْعَوكُمْ  أََحدٌ  ُرَؤَساَء، ألَنَّ  َرئ يَسُكمْ  َواح 
 

بُّونَن ي ُكْنتُمْ  إ نْ  ْندَهُ  َكانَتْ  َمنْ . ب َوَصايَايَ  فَاْعَملُوا تُح  بُّن ي فَذَاكَ  ب َها، َويَْعَملُ  َوَصايَاَي، ع   َوالَّذي. يُح 

بُّن ي، بُّهُ  يُح  بُّهُ  َوأَنَا أَب ي، يُح  بَّن ي َمنْ »: يَُسوعُ أََجابَهُ . «ذَات ي لَهُ  وأُْعل نُ  أُح  َمت ي، يَعَْملْ  يُح  بَّهُ  ب كَل   َويُح 

ْندَهُ  نَأْت ي، َوإ لَْيه   أَب ي، لً  لَنَا نَْجعَلُ  َوع  بُّن ي لَ  َوالَّذ ي. َمْنز  ي يَْعَملُ  لَ  يُح   الَّذ ي اْلَكالَمُ  َوَهذَا. ب َكالَم 
نَ  اْلب   الَّذ ي أَْرَسلَن ي، )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٢٤-١٤:١٥,٢١,٢٣( ْند ي، بَلْ  م  نْ  ع   تَْسَمعُونَهُ  لَْيسَ  م 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يعُون   َ َوأَط  ب  ُكْم فَاتَّقُوا اَّللَّ ن رَّ ئْتُُكم ب آيٍَة م   يَسىَٰ إ ن  ي  َوج  ُ يَا ع  ُرَك إ ذْ قَاَل اَّللَّ ُمتََوف  يَك َوَراف عَُك إ لَيَّ َوُمَطه  

يَاَمة   )آل عمران ٣:٥٠,٥٥( يَن َكفَُروا إ لَىَٰ يَْوم  اْلق  َّبَعُوَك فَْوَق الَّذ  يَن ات ُل الَّذ  يَن َكفَُروا َوَجاع  َن الَّذ   م 

ذَا ص   ْلٌم ل  لسَّاَعة  فاََل تَْمتَُرنَّ ب َها َواتَّب عُون  ۚ َهَٰ يَسىَٰ ب اْلبَي  نَات  قَاَل قَدْ َوإ نَّهُ لَع  ا َجاَء ع  يٌم... َولَمَّ ْستَق  َراٌط مُّ
يعُون   )الزخرف ٤٣:٦١,٦٣( َ َوأَط  ُبَي  َن لَُكم بَْعَض الَّذ ي تَْختَل فُوَن ف يه  ۖ فَاتَّقُوا اَّللَّ ْكَمة  َوأل  ئْتُُكم ب اْلح   ج 

 



f 
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ف على أنه المسيح ،هل من المقبول ؟]الممسوح[ القول بأن يسوع يعرَّ  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

نَّ  ً  َظلَّ  يَُسوعَ  َولَك  تا  أَْنتَ  َهلْ : لَنَا تَقُولَ  أَنْ  اْلَحي    ب اهلل   أَْستَْحل فُكَ »: قَالَ : يَْسأَلُهُ  اْلكََهنَة   َرئ يسُ  فَعَادَ . َصام 

يحُ  ً  لَُكمْ  َوأَقُولُ ! قُْلتَ  أَْنتَ »: يَُسوعُ فَأََجابَهُ  «هللا ؟ اْبنُ  اْلَمس   اْبنَ  تََرْونَ  َسْوفَ  اْلنَ  ُمنْذُ  إ نَُّكمْ  أَْيضا
ً  َعلَى ُسُحب   السََّماء  !« )إِنِْجيلُ َمتَّى ٦٤-٢٦:٦٣( ين   اْلقُدَْرة   ثُمَّ  آت يا ً  َعنْ  يَم  ْنَسان   َجال سا  اإل 

يحَ . )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١:٤١( يَّا« أَي   اْلَمس  ْمعَاَن، َحتَّى قَالَ  لَهُ : »َوَجدْنَا اْلَمس   فََما إ نْ  َوَجدَ  أََخاهُ  س 

ُ  لَهُ  فَقَالَتْ  يَّا، أَنَّ  أَْعلَمُ  إ ن  ي»: الَْمْرأَة يَح، يُدَْعى الَّذ ي اْلَمس   ُكلَّ  لَنَا يُعْل نُ  فَُهوَ  َجاءَ  َوَمتَى َسيَأْت ي، اْلَمس 
 َشْيءٍ «. فَأََجابََها: »إ ن  ي أَنَا ُهوَ  الَّذ ي يَُكل  ُمك  !« )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٦-٤:٢٥(

----------------------------------------------------------------------------------------  

يًها ف ي إ ذْ قَالَت  الْ  يَسى اْبُن َمْريََم َوج  يُح ع  ْنهُ اْسُمهُ اْلَمس  ُرك  ب َكل َمٍة م   َ يُبَش   الدُّْنيَا َماَلئ َكةُ يَا َمْريَُم إ نَّ اَّللَّ
ب ينَ  )آل عمران ٣:٤٥( َن اْلُمقَرَّ َرة  َوم   َواْْلخ 

يَسى ابَْن  يَح ع  ْم إ نَّا قَتَْلنَا اْلَمس  يَن َوقَْول ه  ن ُشب  هَ لَُهْم ۚ َوإ نَّ الَّذ  ك 
َمْريََم َرُسوَل اَّللَّ  َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولََٰ

ينًا )النساء ٤:١٥٧( ْلٍم إ لَّ ات  بَاعَ الظَّن   ۚ َوَما قَتَلُوهُ يَق  ْن ع  ْنهُ ۚ َما لَُهم ب ه  م   اْختَلَفُوا ف يه  لَف ي َشك ٍ م  

تَاب   يَسى اْبُن َمْريََم َرُسولُ يَا أَْهَل اْلك  يُح ع  ين كُْم َوَل تَقُولُوا عَلَى اَّللَّ  إ لَّ اْلَحقَّ ۚ إ نََّما الَْمس    َل تَْغلُوا ف ي د 

نُوا ب اَّللَّ  َوُرُسل ه  ۖ َوَل تَقُولُوا ثاََلثَةٌ ۚ ْنهُ ۖ فَآم  َمتُهُ أَْلقَاَها إ لَىَٰ َمْريََم َوُروٌح م   تَُهوا َخْيًرا لَُّكْم ۚ إ نََّما  اناَّللَّ  َوكَل 

َماَوات  َوَما ف ي اأْلَْرض  ۗ َوَكفَىَٰ ب   دٌ ۖ ُسْبَحانَهُ أَن يَكُوَن لَهُ َولَدٌ ۘ لَّهُ َما ف ي السَّ هٌ َواح  ُ إ لََٰ ياًل اَّللَّ   اَّللَّ  َوك 
 )النساء ٤:١٧١(

مرة ١١القرآن وأما فى ، مرة ٥٥٨: تذكر كلمة "المسيح" فى اإلنجيل مالحظة  
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 هل من المقبول، القول بأن يسوع يُشار إليه على أنه كلمة الرب الحية؟ 
 }لوجوس=الكلمة{

    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ْندَ  َكانَ  َوالَْكل َمةُ  اْلَكل َمةُ، َكانَ  الْبَدْء   ف ي َمةُ  َوَكانَ . هللا   ع  ْندَ  اْلبَدْء   ف ي َكانَ  َهذَا.  هللاُ  اْلكَل  نَ  ب ه  . هللا   ع   تََكوَّ
ه   َشْيٍء، ُكلُّ  نْ  لَمْ  َوب غَْير  ا َشْيءٍ  أَيُّ  يَتََكوَّ مَّ نَ  م  . النَّاس   نُورَ  َكانَت   َواْلَحيَاةُ . اْلَحيَاةُ  َكانَت   ف يه  . تََكوَّ

َمةُ  يدٍ  ابْنٍ  َمْجدَ  َمْجدَهُ، ْينَاَرأَ  َونَْحنُ  بَْينَنَا، َوَخيَّمَ  بَشَراً، َصارَ  َواْلكَل  ْندَ  َوح   ُمْمتَل ىءٌ  َوُهوَ  اْلب ، ع 
ب الن  ْعَمة   َواْلَحق   . )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٤,١٤-١:١(

 

ً  يَْرتَد ي َوَكانَ  ً  ثَْوبا سا ؛ ُمغَمَّ ا ب الدَّم  ه   َوَعلَى ثَْوب ه   َعلَى ُكت بَ  َوقَدْ  «هللا   َكل َمةُ » فَهُوَ  اْسُمهُ  أَمَّ  َمل كُ » فَْخذ 
)١٩:١٣,١٦ ِ هُوتِي   اْلُملُوك   َوَربُّ  األَْربَاب  «. )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

َمةٍ  قًا ب َكل  ُرَك ب يَْحيَىَٰ ُمَصد   َ يُبَش   ْحَراب  أَنَّ اَّللَّ َن اَّللَّ  َوَسي  دًا فَنَادَتْهُ الَْماَلئ َكةُ َوُهَو قَائ ٌم يَُصل  ي ف ي اْلم   م  
ينَ  )آل عمران ٣:٣٩( ال ح  َن الصَّ  َوَحُصوًرا َونَب يًّا م  

يهً إ ذْ قَالَ  يَسى اْبُن َمْريََم َوج  يُح ع  ْنهُ اْسُمهُ اْلَمس  ُرك  ب َكل َمٍة م   َ يُبَش   ا ف ي الدُّْنيَا ت  اْلَماَلئ َكةُ يَا َمْريَُم إ نَّ اَّللَّ
ب ينَ  )آل عمران ٣:٤٥( َن اْلُمقَرَّ َرة  َوم   َواْْلخ 

 



f 
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دَ مسبقا  على أنه كلمة الرب ،هل من المقبول األزلية  القول بأن يسوع ُوجِّ

قبل أن يولد؟ األبدية  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

لُ  اْبنٌ  لَنَا َويُعَْطى َولَدٌ  لَنَا يُْولَدُ  ألَنَّهُ  يَاَسةَ  يَْحم  يباً، اْسُمهُ  َويُدَْعى كَت ف ه ، َعلَى الر   يراً، َعج  ً  ُمش   إ لَها
ي اً، َرئ يسَ  السَّالَم  . )إَِشعْيَاَء ٩:٦( ً  أَبَد  يراً، أَبا  قَد 

ا يَرةٌ  قَْريَةٌ  أَنَّك   َمعَ  أَْفَراتَةَ، لَْحم   يَابَيْتَ  أَْنت   أَمَّ ْنك   أَنَّ  إ لَّ  يَُهوذَا، قَُرى أُلُوف   بَْينَ  َصغ   َمنْ  ل ي يَْخُرجُ  م 
، ُمْنذُ  األََزل  . )ِميَخا ٥:٢( يم  ً  ف ي إ ْسَرائ يلَ  َوأَْصلُهُ  ُمْنذُ  اْلقَد   يُْصب حُ  َمل كا

نْ  قَْبل   أَنْ  يَُكونَ  إ ْبَراه يمُ «. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٨:٥٨(  أََجابَُهمْ : اْلَحقَّ  اْلَحقَّ  أَقُولُ  لَُكمْ : »إ نَّن ي َكائ نٌ  م 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ١٣:٨( ً  َوالْيَْومَ  َوإ لَى األَبَد  . )اَلر ِ يحُ  ُهوَ  ُهوَ  أَْمسا  يَُسوعُ اْلَمس 

نْ  ْبع   الَْكنَائ س   إ لَى يُوَحنَّا، م  نَ  َوالسَّالَمُ  الن  ْعَمةُ  لَُكمُ : آْسيَّا ُمقَاَطعَة   ف ي السَّ  َوالَّذ ي َكانَ  َوالَّذ ي الَْكائ ن   م 

نَ  َسيَأْت ي، ه ، أََمامَ  اْلَماث لَة   السَّْبعَة   األَْرَواح   َوم   َهذَا(. َوالن  َهايَةُ  اْلب دَايَةُ ) «َواْليَاءُ  األَل فُ  أَنَا» ...َعْرش 
)٨-١:٤ ِ هُوتِي  رُ  عَلَى ُكل    َشْيءٍ . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ لهُ  اْلَكائ نُ  الَّذ ي َكانَ  الَّذ ي َسيَأْت ي، اْلقَاد  بُّ  اإل   يَقُولُهُ  الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ  )آل عمران ٣:٥٩( ندَ اَّللَّ  َكَمثَل  آدََم ۖ َخلَقَهُ م  يَسىَٰ ع   إ نَّ َمثََل ع 
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تمثل قد  األزليةالرب  كلمة يسوع المسيح وهو القول بأن ،هل من المقبول

 وهو اإلله في صورة إنسان بأن يولد من عذراء؟ }كينوسيس=اإلخـَّلء{
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

يَت مَّ  ُكلُّهُ  َهذَا َحدَثَ  بُّ  قَالَهُ  َما ل   َويُدْعَى اْبناً، َوتَل دُ  تَْحبَُل، اْلعَذَْراءَ  إ نَّ  َها»: اْلقَائ ل   النَّب ي    ب ل َسان   الرَّ
انُوئ يلَ !« أَي   »هللاُ  َمعَنَا«. )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٣-١:٢٢( مَّ  ع 

ْندَ  َكانَ  َوالَْكل َمةُ  اْلَكل َمةُ، َكانَ  الْبَدْء   ف ي َمةُ  َوَكانَ . هللا   ع  َمةُ .  هللاُ  اْلكَل   بَْينَنَا، َوَخيَّمَ  بََشراً، َصارَ  َواْلكَل 
ْندَ  اْلب ، َوُهوَ  ُمْمتَل ىءٌ  ب الن  عَْمة   َواْلَحق   . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١:١,١٤( يدٍ  ع   َونَْحنُ  َرأَيْنَا َمْجدَهُ، َمْجدَ  اْبنٍ  َوح 

ْكرُ  َهذَا ف يُكمْ  فَْليَكُنْ  يح   ف ي الَّذ ي اْلف   ُمَساَواتَهُ  يَْعتَب رْ  لَمْ  هللا ، َهْيئَة   ف ي الَْكائ نُ  َوُهوَ  إ نَّهُ، إ ذْ . يَُسوعَ  اْلَمس 

ذاً  نَْفَسهُ، أَْخلَى بَلْ  ب َها؛ يُتََمسَّكُ  َغن يَمةً  أَوْ  ُخْلَسةً، َّلل    ً  َصائ راً  َعْبٍد، ُصوَرةَ  ُمتَّخ  ؛ َشب يها  َوإ ذْ  ب اْلبَشَر 
سُوِل إِلَى أَْهِل فِيِلب ِي ٨-٢:٥( َظَهرَ  ب َهْيئَة   إ ْنَساٍن،...)ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

 

نْ  أَْنقَذَنَا الَّذ ي ُهوَ   َواْلب ْكرُ  يَُرى، لَ  الَّذ ي هللا   ُصوَرةُ  ُهوَ  َمَحبَّت ه   اْبن   َملَُكوت   إ لَى َونَقَلَنَا الظَّالَم   ُسلَْطة   م 
َق، قَدْ  َما ُكل    َعلَى   .َشْيءٍ  ُكلُّ  يَدُومُ  َوب ه   َشْيٍء، ُكل    قَْبلَ  َكائ نٌ  ُهوَ  ُخل 

سُوِل إِلَى أَْهِل كُولُوس ِي ١٧-١٥-١:١٣(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

يع ، َوب اْعت َراف   رَّ  إ نَّ  اْلَجم  يمٌ  التَّْقَوى س  ، ف ي َظهَرَ  هللاُ : َعظ  دَ  اْلَجَسد  وحُ  َشه  ه ، الرُّ  َشاَهدَتْهُ  ل ب ر  

رَ  اْلَمالَئ َكةُ، ، بَيْنَ  ب ه   بُش   نَ  األَُمم  ، ف ي ب ه   أُوم    .الَْمْجد   ف ي ُرف عَ  ثُمَّ  اْلعَالَم 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٣:١٦(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

يُح اْبُن َمرْ ل َ ُهَو اْلَمس  يَن قَالُوا إ نَّ اَّللَّ َن اَّللَّ  شَْيئًا إ ْن أََرادَ أَن يُْهل َك قَدْ َكفََر الَّذ  يََم ۚ قُْل فََمن يَْمل ُك م 

َّ  ُمْلُك السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوَما بَْينَُهمَ  يعًا ۗ َوَّلل  هُ َوَمن ف ي اأْلَْرض  َجم  يَح اْبَن َمْريََم َوأُمَّ ا ۚ يَْخلُُق َما اْلَمس 
ُ َعلَىَٰ ُكل   َشْيءٍ  قَد يرٌ  )المائدة ٥:١٧(  يََشاُء ۚ َواَّللَّ



f 
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؟اإلله نفسه هو المسيحالقول بأن يسوع  ،هل من المقبول  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  للكتاب المقدس طبقاً 

 

نَّ  ً  َوأَنَا. اْلنَ  إ لَى يَْعَملُ  أَب ي َماَزالَ »: لَُهمْ  قَالَ  يَُسوعَ  َولك   إ لَى اْليَُهود   َسْعيُ  اْزدَادَ  ل َهذَا« !أَْعَملُ  أَْيضا

، ُسنَّةَ  َخالَفَ  ألَنَّهُ  فَقَطْ  لَْيسَ  قَتْل ه ، ً  بَلْ  السَّْبت  ً  أَبُوهُ، هللاَ  إ نَّ  قَالَ  ألَنَّهُ  أَْيضا يا   .ب اهلل   نَْفَسهُ  ُمَساو 

 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٨-٥:١٧(

نَُّكمْ  لَكُْم، قُلْتُ »: يَُسوعُ فَأََجابَُهمْ  قُونَ  لَ  َولك  . ل ي تَْشهَدُ  ه يَ  أَب ي، م  ب اسْ  أَْعَملَُها الَّت ي َواألَْعَمالُ . تَُصد  

َراف ي ي فَخ  فَُها َوأَنَا ل َصْوت ي، تُْصغ  يَها تَتْبَعُن ي، َوه يَ  أَْعر  يَّةً، َحيَاةً  َوأُْعط  ، إ لَى تَْهل كُ  فاَلَ  أَبَد   َولَ  األَبَد 

ُعَها نْ  أََحدٌ  يَْنتَز  دٌ  َواْلبُ  أَنَا. يَد ي م   ب َسبَب   بَلْ  َصال حٍ، َعَملٍ  أَي    ب َسبَب   نَْرُجُمكَ  لَ »: أََجابُوهُ « !َواح 
يف كَ : ألَنَّكَ  تَْجعَلُ  نَْفَسكَ  هللاَ  ، َوأَْنتَ  إ ْنَسانٌ !« )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٨,٣٠,٣٣-١٠:٢٥,٢٧(  تَْجد 

تُوَما قَالَ  ثُمَّ  ، َواْنظُرْ  ُهنَا، إ لى إ ْصبَعَكَ  َهات  »: ل   َغْيرَ  تَكُنْ  َولَ . َجْنب ي ف ي َوَضْعَها يَدَكَ  َوَهات   يَدَيَّ

نٍ  ً  كُنْ  بَلْ  ُمْؤم  نا ي َرب  ي»: تُوَما فََهتَفَ « !َمْؤم   ُطوبَى آَمْنَت؟ َرأَْيتَن ي أأَلَنَّكَ »: يَُسوعُ لَهُ  فَقَالَ . «َوإ لَه 
نُونَ  دُونَ  أَنْ  يََرْوا« )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٩-٢٠:٢٧( ينَ  يُْؤم  لَّذ   ل 

سُوِل إِلَى أَْهِل كُولُوس ِي ٢:٩( ْلئ ه ، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ لُّ  هللاُ  ب ُكل    م  ي اً، يَح   فَف يه ، َجَسد 

مرة ٣٦٧: فى الكتاب المقدس يشار إلى يسوع على أنه اإلله مالحظة  
يَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل اَّللَّ  َوَكل َمتُهُ  )النساء ٤:١٧١( يُح ع  تَاب  ... إ نََّما الَْمس   يَا أَْهَل اْلك 

َن اَّللَّ  شَْيئًا إ نْ  يُح اْبُن َمْريََم ۚ قُْل فََمْن يَْمل ُك م  َ ُهَو اْلَمس  يَن قَالُوا إ نَّ اَّللَّ أََرادَ أَْن يُْهل َك  لَقَدْ َكفََر الَّذ 
يعًا )المائدة ٥:١٧( يَح اْبَن َمْريََم َوأُمَّ هُ َوَمْن ف ي اأْلَْرض  َجم   اْلَمس 

يُح يَا بَن ي إ ْسَرائ يَل اْعبُ  يُح اْبُن َمْريََم ۖ َوقَاَل اْلَمس  َ ُهَو اْلَمس  يَن قَالُوا إ نَّ اَّللَّ َ َرب  ي لَقَدْ َكفََر الَّذ  دُوا اَّللَّ

ُ َعلَْيه  اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّارُ ...)المائدة ٥:٧٢(  َم اَّللَّ ْك ب اَّللَّ  فَقَدْ َحرَّ  َوَربَُّكْم ۖ إ نَّهُ َمْن يُْشر 

َهتُنَا َخيٌْر أَْم ُهوَ  دُّوَن َوقَالُوا أَآل  ْنهُ يَص  َب اْبُن َمْريََم َمثاًَل إ ذَا قَْوُمَك م  ا ُضر  َما َضَربُوهُ لََك إ لَّ َجدًَل  َولَمَّ
بَن ي إ ْسَرائ يلَ )الزخرف ٥٩-٤٣:٥٧( ُموَن إ ْن ُهَو إ لَّ َعْبدٌ أَْنعَْمنَا َعلَْيه  َوَجعَْلنَاهُ َمثاًَل ل   بَْل ُهْم قَْوٌم َخص 

 

٧٦   76 

لق العالم؟اخ المسيح القول بأن يسوع ،هل من المقبول  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
يعُ  ُخل قَتْ  ب ه   إ ذْ  ، َعلَى َوَما السََّماَوات   ف ي َما: األَْشيَاء   َجم  ً  يَُرى، لَ  َوَما يَُرى َما األَْرض   أَُعُروشا

يَادَاتٍ  أَمْ  َكانَتْ  ئَاَساتٍ  أَمْ  س   ُكل    قَْبلَ  َكائ نٌ  ُهوَ . َوألَْجل ه   ب ه   ُخل قَ  قَدْ  اْلكَْون   ف ي َما ُكلُّ . ُسلَُطاتٍ  أَمْ  ر 
سُوِل إِلَى أَْهِل كُولُوس ِي ١٧-١:١٦( َشْيٍء، َوب ه   يَدُومُ  ُكلُّ  َشْيءٍ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

 

ا ً  َجعَلَهُ  الَّذ ي ب الْبن   كَلََّمنَا فَقَدْ ... اْلنَ  أَمَّ ثا ُكل    َوار   أَنَْت،»: يَقُولُ  َكَما! ُكلَّهُ  اْلَكْونَ  َخلَقَ  قَدْ  َوب ه   َشْيءٍ  ل 
سَالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ١:٢,١٠( َماَواتُ  ه يَ  ُصْنعُ  يَدَْيكَ . )اَلر ِ ، َوَضْعتَ  أََساسَ  األَْرض   ف ي اْلبَدَايَة  . َوالسَّ  يَاَربُّ

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

يقَةٌ ۖ َكانَا يَأُْكاَلن   د   هُ ص  ُسُل َوأُمُّ ْن قَبْل ه  الرُّ يُح اْبُن َمْريََم إ لَّ َرُسوٌل قَدْ َخلَْت م  عَاَم... َما اْلَمس  َوإ ذْ الطَّ

ذُون ي  يَسى ابَْن َمْريََم أَأَْنَت قُْلَت ل لنَّاس  اتَّخ  ُ يَا ع  ْن دُون  اَّللَّ  ۖ قَاَل ُسْبَحانََك َما قَاَل اَّللَّ َهْين  م 
َي إ لََٰ َوأُم  

 يَُكوُن ل ي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ل ي ب َحق ٍ  )المائدة ٥:٧٥,١١٦(

َهتُنَا َخيٌْر أَْم ُهوَ  دُّوَن َوقَالُوا أَآل  ْنهُ يَص  َب اْبُن َمْريََم َمثاًَل إ ذَا قَْوُمَك م  ا ُضر   لََك إ لَّ َجدًَل َما َضَربُوهُ  َولَمَّ
بَن ي إ ْسَرائ يلَ )الزخرف ٥٩-٤٣:٥٧( ُموَن إ ْن ُهَو إ لَّ َعْبدٌ أَْنعَْمنَا َعلَْيه  َوَجعَْلنَاهُ َمثاًَل ل   بَْل ُهْم قَْوٌم َخص 

 
 



f 

٧٧   77 

 هل من المقبول، أن يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد بين الرب و اإلنسان؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
يقُ  َواْلَحقُّ  َواْلَحيَاةُ . لَ  يَأْت ي أََحدٌ  إ لَى اْلب   إ لَّ  ب ي. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٤:٦( فَأََجابَهُ  يَُسوعُ: »أَنَا ُهوَ  الطَّر 

 

يعاً، فَاْعلَُموا فْ  َجم  يح   يَُسوعَ  ب اْسم   أَنَّهُ  ُكلُّهُ، إ ْسَرائ يلَ  َشْعبُ  َوْليَعْر  ي    اْلَمس  ر   َصلَْبتُُموهُ  الَّذ ي النَّاص 

نْ  هللاُ  أَقَاَمهُ  َوالَّذ ي أَْنتُْم، ، بَْين   م  ه   األَْمَوات  يحُ  َهذَا يَق فُ  ب اْسم  ة   تََمام   ف ي أََماَمُكمْ  اْلَكس  حَّ  َولَْيسَ ! الص  

ه   ب أََحدٍ  بُ  ب ه   ل ْلبََشر   هللاُ  قَدََّمهُ  آَخرُ  اْسمٌ  َماء  السَّ  تَْحتَ  لَْيسَ  إ ذْ  اْلَخالَُص، َغْير    «!نَْخلُصَ  أَنْ  يَج 
سُِل ١٢-٤:١٠(  )أَْعَمالُ ٱلرُّ

دٌ، هللاَ  فَإ نَّ  يطُ  َواح  دٌ، َوالنَّاس   هللا   بَْينَ  َوالَْوس  ْنَسانُ  َوُهوَ  َواح  يحُ  اإل    يَُسوعُ، اْلَمس 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٢:٥(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْنَها َعدٌْل َوَل  ْنَها َشفَاَعةٌ َوَل يُْؤَخذُ م  ي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًا َوَل يُْقبَُل م   ُهْم َواتَّقُوا يَْوًما َل تَْجز 
 يُْنَصُرونَ  )البقرة ٢:٤٨(

َماَوات  َواأْلَْرض  ۖ ثُمَّ إ لَْيه  تُْرَجعُونَ  )الزمر ٣٩:٤٤( يعًا ۖ لَهُ ُمْلُك السَّ َّ  الشَّفَاَعةُ َجم   قُْل َّلل 

 

٧٨   78 

القول بأن يسوع المسيح هو ابن اإلله؟ ،هل من المقبول  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
انُوئ يلَ . )إَِشعْيَاَء ٧:١٤( مَّ دُ  اْبناً، َوتَدُْعو اْسَمهُ  ع  يُكمْ  آيَةً : َها الْعَذَْراءُ  تَْحبَلُ  َوتَل  ي  دَ  نَْفَسهُ  يُْعط  نَّ  السَّ  َولَك 

لُ  اْبنٌ  لَنَا َويُعَْطى َولَدٌ  لَنَا يُْولَدُ  ألَنَّهُ  يَاَسةَ  يَْحم  يباً، اْسُمهُ  َويُدَْعى كَت ف ه ، َعلَى الر   يراً، َعج  ً  ُمش   إ لَها
ي اً، َرئ يسَ  السَّالَم  . )إَِشعْيَاَء ٩:٦( ً  أَبَد  يراً، أَبا  قَد 

ْمعَانُ  فَأََجابَ  يحُ  ُهوَ  أَْنتَ »: قَائ الً  بُْطُرسُ  س   لَكَ  ُطوبَى»: يَُسوعُ لَهُ  فَقَالَ « !اْلَحي    هللا   اْبنُ  اْلَمس 
َماَوات  .)إِنِْجيُل َمتَّى ١٧-١٦:١٦( ْمعَانَ  ْبنَ  يُونَا. فََما أَْعلَنَ  لَكَ  َهذَا لَْحمٌ  َودٌَم، بَلْ  أَب ي الَّذ ي ف ي السَّ  يَاس 

نَّهُ  ً  َظلَّ  َولك  تا بْ  َولَمْ  َصام  يُح، أَأَْنتَ »: فَقَالَ  يَْسأَلُهُ، الَْكَهنَة   َرئ يسُ  فَعَادَ . ب شَْيءٍ  يُج  ؟ اْبنُ  اْلَمس   «اْلُمبَاَرك 
 فَقَالَ  يَُسوعُ: »أَنَا ُهوَ « )إِنِْجيُل َمْرقَُس ٦٢-١٤:٦١(

د ينَ  َستَْحبَل ينَ  أَْنت   َوها ينَهُ  اْبناً، َوتَل  يماً، يَُكونُ  إ نَّهُ . يَُسوعَ  َوتُسَم    َويَْمنَُحهُ  يُدَْعى، اْلعَل ي    َواْبنَ  َعظ 

بُ  لهُ  الرَّ ، إ لَى يَْعقُوبَ  بَْيت   َعلَى فَيَْمل كُ  أَب يه ، دَاُودَ  َعْرشَ  اإل  ه   يَُكونَ  َولَنْ  األَبَد    .«ن َهايَةٌ  ل ُملْك 
 )إِنِْجيُل لُوقَا ٣٣-١:٣١(

ً  يَُسوعَ  يُوَحنَّا َرأَى التَّال ي اْليَْوم   َوف ي يلُ  الَّذ ي هللا   َحَملُ  ُهوَ  َهذَا»: قَائ الً  فََهتَفَ  نَْحَوهُ، آت يا يئَةَ  يُز   َخط 

 اْلعَالَم  . فَإ ذْ  َشاَهدْتُ  َهذَا، أَْشَهدُ  أَنَّهُ  ُهوَ  اْبنُ  هللا  «. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣٤-١:٢٩(

مرة ٩٢مالحظة: يذكر يسوع فى العهد الجديد بصفة ابن اإلله   
ه   ل َك قَْولُُهْم ب أَفَْواه 

ََٰ يُح اْبُن اَّللَّ  ۖ ذ ئُوَن قَْوَل َوقَالَت  اْليَُهودُ ُعَزيٌْر اْبُن اَّللَّ  َوقَالَت  النََّصاَرى اْلَمس  ْم ۖ يَُضاه 

 ُ ْن قَْبُل ۚ قَاتَلَُهُم اَّللَّ يَن َكفَُروا م  ْن دُون  اَّللَّ  الَّذ   ۚ أَنَّىَٰ يُْؤفَُكوَن اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا م 

هَ إ لَّ ُهَو ۚ ُسْبَحانَهُ َعمَّ 
دًا ۖ َل إ لََٰ ًها َواح 

يَعْبُدُوا إ لََٰ ُروا إ لَّ ل  يَح اْبَن َمْريََم َوَما أُم  ُكونَ َواْلَمس    ا يُْشر 
 )التوبة ٣١-٩:٣٠(

ينَ  )الزخرف ٤٣:٨١( ُل الْعَاب د  ن  َولَدٌ فَأَنَا أَوَّ ْحَمَٰ  قُْل إ ْن َكاَن ل لرَّ
بَةً َوَل َولَدًا )الجن ٧٢:٣(  َوأَنَّهُ تَعَالَىَٰ َجدُّ َرب  نَا َما اتََّخذَ َصاح 

 



f 

٧٩   79 

 عنه يعبَّرفي الكتب المقدسة، عندما يُستخدم مصطلح ''ابن الرب''، هل 

 بمعنى ابن مادي مولود من عالقة جنسية؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

َها َوف ي ، َشْهر  لَ  السَّاد س  ْبَرائ يلُ  الَْمالَكُ  أُْرس  نْ  ج  ينَةٍ  إ لَى هللا   ق بَل   م  َرةُ، اْسُمَها ب اْلَجل يل   َمد   إ لَى النَّاص 

نْ  يُوُسُف، اْسُمهُ  ل َرُجلٍ  َمْخُطوبَةٍ  َعذَْراءَ  : لََها َوقَالَ  الَْمالَكُ  فَدََخلَ . َمْريَمُ  اْلعَذَْراء   َواْسمُ  دَاُودَ، بَْيت   م 

بُّ ! َعلَيَْها الُْمْنعَمُ  أَيَّتَُها َسالٌَم،» َكالَم   فَاْضَطَربَتْ . «الن  َساء   بَْينَ  أَْنت   ُمبَاَرَكةٌ : َمعَك   الرَّ ، ل   اْلَمالَك 

ه   تَُكونَ  أَنْ  َعَسى َما»: نَْفَسَها َوَساَءلَتْ  يَّةُ  َهذ   قَدْ  فَإ نَّك   يَاَمْريَُم، تََخاف ي لَ »: اْلَمالَكُ  لََها فَقَالَ « !التَّح 
ْندَ  ن عَْمةً  ن ْلت   ينَهُ  ابْناً، َوتَل د ينَ  سَتَْحبَل ينَ  أَْنت   َوها! هللا   ع  يماً، يَُكونُ  إ نَّهُ . يَسُوعَ  َوتَُسم    اْلعَل ي    َواْبنَ  َعظ 

بُ  َويَْمنَُحهُ  يُدَْعى، لهُ  الرَّ ، إ لَى يَْعقُوبَ  بَْيت   عَلَى فَيَْمل كُ  أَب يه ، دَاُودَ  عَْرشَ  اإل  ه   يَُكونَ  َولَنْ  األَبَد   ل ُمْلك 

فُ  لَْستُ  َوأَنَا َهذَا، يَْحدُثُ  َكْيفَ »: ل ْلَمالَك   َمْريَمُ  فَقَالَتْ . «ن َهايَةٌ  : اْلَمالَكُ  فَأََجابََها «َرُجالً؟ أَْعر 

ْنك   يُدَْعى ابْنَ  هللا  .  ً  فَاْلقُدُّوسُ  اْلَمْولُودُ  م  لُك  . ل ذل كَ  أَْيضا ، َوقُدَْرةُ  اْلعَل ي    تُظَل   لُّ  َعلَْيك  وحُ  اْلقُدُسُ  يَح  »الرُّ

 )إِنِْجيُل لُوقَا ٣٥-١:٢٦(

---------------------------------------------------------------------------------------- 
بَةٌ ۖ َوَخلََق ُكلَّ َشْيءٍ  )اْلنعام ٦:١٠١( أَنَّىَٰ يَُكوُن لَهُ َولَدٌ َولَْم تَُكْن لَهُ َصاح 

 

يٌك ف ي اْلُمْلك  َوَخلََق ُكلَّ َشْيءٍ  )الفرقان ٢٥:٢( ذْ َولَدًا َولَْم يَُكْن لَهُ َشر   الَّذ ي... َولَْم يَتَّخ 
بَةً َوَل َولَدًا )الجن ٧٢:٣(  َوأَنَّهُ تَعَالَىَٰ َجدُّ َرب  نَا َما اتََّخذَ َصاح 

٨٠   80 

عبادتهم؟هل ُعبِّدَ يسوع بالفعل من قِّبَل الناس وهل قَبَِّل هو نفسه   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

َرا ُمْنطَل قَتَان   ُهَما َوف يَما تُبَش   يذَ، ل   َوأَْمَسَكتَا فَتَقَدََّمتَا« !َسالَمٌ »: َوقَالَ  الْتَقَاُهَما قَد   نَْفُسهُ  يَسُوعُ إ ذَا التَّالَم 

 ب قَدََمْيه ، َوَسَجدَتَا لَهُ . فَقَالَ  لَهَُما يَُسوعُ: »لَ  تََخافَا! )إِنِْجيُل َمتَّى ١٠-٢٨:٩(

ه   يَُسوعُ َعَرفَ وَ  جاً، ب َطْرد  نُ »: َوَسأَلَهُ  إ لَْيه   فَقََصدَ  َخار   َحتىَّ  يَاَسي  دُ  ُهوَ  َمنْ »: أََجابَ  «هللا ؟ ب اْبن   أَتُْؤم 

نَ  ُمَك، َوالَّذ ي َرأَْيتَهُ، قَدْ  الَّذ ي»: يَُسوعُ لَهُ  فَقَالَ  «ب ه ؟ أُوم  نُ »: فَقَالَ « !نَْفُسهُ  ُهوَ  يُكَل   « !يَاَسي  دُ  أُوم 

رَ  اْلعُْميَاُن، )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٣٩-٩:٣٥( يُْبص  دَْينُونَةٍ  أَتَيْتُ  إ لَى َهذَا الْعَالَم  : ل   َوَسَجدَ  لَهُ . فَقَالَ  يَُسوعُ: »ل 

يذُهُ  َكانَ  إ ذْ  أَيَّاٍم، ثََمان يَة   َوبَْعدَ  ينَ  تاَلَم  ع  لَ  ثَان يَةً  ُمْجتَم   َواألَْبَوابُ  يَُسوعُ َحَضرَ  َمعَُهْم، َوتُوَما الْبَْيت   دَاخ 

تُوَما قَالَ  ثُمَّ « !لَُكمْ  َسالَمٌ »: َوقَالَ  الَْوَسط   ف ي َوقَفَ وَ  ُمغَلَّقَةٌ، ، َواْنُظرْ  ُهنَا، إ لى إ ْصبَعَكَ  َهات  »: ل   يَدَيَّ

نٍ  َغيْرَ  تَُكنْ  َولَ . َجْنب ي ف ي َوَضْعَها يَدَكَ  َوَهات   ً  ُكنْ  بَلْ  ُمْؤم  نا ي َرب  ي»: تُوَما فَهَتَفَ « !َمْؤم  . «َوإ لَه 
نُونَ  دُونَ  أَنْ  يََرْوا« )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٩-٢٠:٢٦( ينَ  يُْؤم  فَقَالَ  لَهُ  يَُسوعُ: »أأَلَنَّكَ  َرأَْيتَن ي آَمْنَت؟ طُوبَى ل لَّذ 

 

ذَل كَ  ً  ل  ياً، هللاُ  َرفَّعَهُ  أَْيضا ْسمَ  َوأَْعَطاهُ  َعال  ْسم   ُسُجوداً  تَْنَحن يَ  ل َكيْ  اْسٍم، ُكلَّ  يَفُوقُ  الَّذ ي ال   ُكلُّ  يَسُوعَ  ل 

، تَْحتَ  أَمْ  األَْرض   َعلَى أَمْ  السََّماء   ف ي َسَواءٌ  ُرْكبٍَة، فَ  َول َكيْ  األَْرض   يَسُوعَ  ب أَنَّ  ل َسانٍ  ُكلُّ  يَعْتَر 
سُوِل إِلَى أَْهِل فِيِلب ِي ١١-٢:٩( َمْجد   هللا   اْلب  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ، ل  بُّ يحَ  ُهوَ  الرَّ  اْلَمس 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْن دُون  اَّللَّ   َهْين  م 
َي إ لََٰ ذُون ي َوأُم   يَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَْت قُلَْت ل لنَّاس  اتَّخ  ُ يَا ع   ۖ قَاَل ُسْبَحانََك َما َوإ ذْ قَاَل اَّللَّ

 ۚ ٍ ي َوَل أَْعلَُم َما ف ي يَُكوُن ل ي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ل ي ب َحق  إ ْن ُكنُْت قُلْتُهُ فَقَدْ َعل ْمتَهُ ۚ تَْعلَُم َما ف ي نَْفس 

َ َرب  ي َورَ  ُم اْلغُيُوب  َما قُْلُت لَُهْم إ لَّ َما أََمْرتَن ي ب ه  أَن  اْعبُدُوا اَّللَّ َك ۚ إ نََّك أَْنَت َعالَّ بَُّكْم ۚ َوُكْنُت نَْفس 

يدًا مَ  ْم شَه  يدٌ إ ْن َعلَْيه  ْم ۚ َوأَْنَت َعلَىَٰ ُكل   َشْيٍء َشه  ق يَب عَلَْيه  ا تََوفَّيْتَن ي ُكنَْت أَْنَت الرَّ ْم ۖ فَلَمَّ ا دُْمُت ف يه 
يمُ  )المائدة ١١٨-٥:١١٦( يُز اْلَحك  ْر لَهُْم فَإ نََّك أَْنَت الْعَز  بَادَُك ۖ َوإ ْن تَْغف  ْبهُْم فَإ نَُّهْم ع   تُعَذ  



f 

 

 

٨١    81 

يستطيع أن يغفر خطايا الناس؟ المسيح هل من المقبول القول بأن يسوع  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ْلَمْشلُول   قَالَ   ،»: ل  ينَ  بَْينَ  َوَكانَ « !َخَطايَاكَ  لَكَ  ُغف َرتْ  قَدْ  يَابُنَيَّ  فَأََخذُوا الَْكتَبَة ، بَْعضُ  الَْجال س 
ُرونَ  مْ  ف ي يُفَك   َماذَا»: قُلُوب ه  ُجلُ  َهذَا يَتََكلَّمُ  ل  رُ  َمنْ ! ُكْفَراً  يَتَكَلَّمُ  إ نَّهُ  هَكذَا؟ الرَّ  إ لَّ  اْلَخَطايَا يَْغف رَ  أَنْ  يَْقد 

ن  ي ...«َوْحدَهُ؟ هللاُ  تَعْلَُموا ذل كَ  قُْلتُ  َولك  ْنَسان   لْبن   أَنَّ  ل   ثُمَّ . «اْلَخَطايَا ُغْفَران   ُسلَْطةَ  األَْرض   عَلَى اإل 
لْ  ف َراَشَك، َواذَْهبْ  إ لَى بَيْت كَ !« )إِنِْجيلُ َمْرقَُس ١١-١٠, ٧-٢:٥( ْلَمْشلُول  : »لَكَ  أَقُولُ : قُم   اْحم  قَالَ  ل 

 

ْنَساُن، قَدْ  ُغف َرتْ  لَكَ  َخَطايَاكَ !« )إِنِْجيُل لُوقَا ٥:٢٠( ا َرأَى إ يَمانَهُْم، قَالَ : »أَيَُّها اإل   فَلَمَّ
سُِل ١٠:٤٣( ه   ُغْفَرانَ  اْلَخَطايَا«. )أَْعَمالُ ٱلرُّ نُ  ب ه   يَنَالُ  ب اْسم  يعُ  األَْنب يَاء   أَنَّ  ُكلَّ  َمنْ  يُْؤم   لَهُ  يَْشَهدُ  َجم 

سُِل ١٣:٣٨( ْخَوةُ، أَنَّهُ  ب يَُسوعَ  تُبَشَُّرونَ  ب غُْفَران   اْلَخَطايَا، )أَْعَماُل ٱلرُّ  فَاْعلَُموا، أَيَُّها اإل 

ً  َخَطايَاُكمْ  لَُكمْ  َغفَرَ  قَدْ  هللاَ  ألَنَّ  األَْولَدُ، أَيَُّها إ لَْيكُْم، أَْكتُبُ  يح   لْسم   إ ْكَراما َمس 
  .الْ

سُوِل ٱْْلُولَى ٢:١٢(  )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْم َوَمْن يَْغف رُ  ذُنُوب ه  َ فَاْستَْغفَُروا ل  َشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا اَّللَّ يَن إ ذَا فَعَلُوا فَاح  ُ َوالَّذ   الذُّنُوَب إ لَّ اَّللَّ
وا َعلَىَٰ َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُمونَ  )آل عمران ٣:١٣٥( رُّ  َولَْم يُص 

 

٨٢   82 

الجحيم؟لديه مفاتيح الموت و المسيح هل من المقبول القول بأن يسوع  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ْندََما ، نَْحوَ  اْلتَفَتُّ  َوع  ْوت  نْ  َمنَائ رَ  َسْبعَ  َرأَْيتُ  الصَّ ْنَسان   اْبنَ  يُْشب هُ  َكائ نٌ  َوَسَطَها يَق فُ  ذََهٍب، م   اإل 

ً  َويَْرتَد ي ، إ لَى َطو يالً  ثَْوبا ْجلَْين  َزامٌ  َصدَْرهُ  يَلُفُّ  الر   نْ  ح  ه   َشْعرُ . ذََهبٍ  م  عُ  َرأْس   اْلبَيَاض   نَاص 
وف   ْلج ، أَو   َكالصُّ

بَةٍ  َكُشعْلَةٍ  َوعَْينَاهُ  الثَّ ْجالَهُ . ُملْتَه  ، ولٌ َمْصقُ  نَق يٌّ  نَُحاسٌ  َكأَنَُّهَما تَْلَمعَان   ر   ب النَّار 

يٍر، َشالَّلٍ  َكَصْوت   يُدَو  ي َوَصْوتُهُ  يَرة   َكشَْمس   ب النُّور   يَتََوهَّجُ  َوَوْجُههُ  َغز  ه   ف ي َوَكانَ . الظَّه   الْيُْمنَى يَد 

نْ  نُُجوٍم، َسْبعَةُ  ه   َوم  عٌ  َسْيفٌ  يَْخُرجُ  فَم  ا. َحدَّْين   ذُو قَاط  ْندَ  اْرتََمْيتُ  َرأَْيتُهُ  فَلَمَّ ، قَدََمْيه   ع   فَلََمَسن ي َكاْلَمْيت 

ه   لُ  أَنَا! تََخفْ  لَ »: َوقَالَ  اْليُْمنَى ب يَد  ُر، األَوَّ نْ  َميْتاً، كُْنتُ . اْلَحيُّ  أَنَا َواْلخ   أَبَد   إ لَى َحيٌّ  أَنَا َها َولَك 
)١٨-١:١٢ ِ هُوتِي  يَة  . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ ينَ . َول ي َمفَات يحُ  الَْمْوت   َواْلَهاو   اْلب د 

----------------------------------------------------------------------------------------  
َن اَّللَّ   يُح اْبُن َمْريََم ۚ قُْل فََمْن يَْمل ُك م  َ ُهَو اْلَمس  يَن قَالُوا إ نَّ اَّللَّ  شَْيئًا إ ْن أََرادَ أَْن يُْهل َك لَقَدْ َكفََر الَّذ 

َّ  ُمْلُك السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوَما بَْينَهُ  يعًا ۗ َوَّلل  هُ َوَمْن ف ي اأْلَْرض  َجم  يَح اْبَن َمْريََم َوأُمَّ َما ۚ يَْخلُُق َما اْلَمس 
ُ َعلَىَٰ ُكل   َشْيٍء قَد يرٌ  )المائدة ٥:١٧(  يََشاُء ۚ َواَّللَّ

ُسلُ  )المائدة ٥:٧٥( ْن قَبْل ه  الرُّ يُح اْبُن َمْريََم إ لَّ َرُسوٌل قَدْ َخلَْت م   َما اْلَمس 

يَسى... ُ يَا ع  ُم الْغُيُوب ...  قَاَل... َوإ ذْ قَاَل اَّللَّ َك ۚ إ نََّك أَْنَت َعالَّ ي َوَل أَْعلَُم َما ف ي نَْفس  تَعْلَُم َما ف ي نَْفس 
يدٌ )المائدة ٥:١١٦,١١٨(  َوأَْنَت َعلَىَٰ ُكل   شَ ْيٍء َشه 

َب اْبُن َمْريََم َمثاًَل ... إ ْن ُهَو إ لَّ  َعْبدٌ أَْنعَْمنَا َعلَْيه   )الزخرف ٥٩-٤٣:٥٧( ا ُضر   َولَمَّ

 



f 

٨٣   83 

لعالم؟ل الُمخلص الوحيدهو  المسيح هل من المقبول القول بأن يسوع  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

، ُهوَ  أَنَا بُّ ي ُمَخل  صَ  َولَ  الرَّ يبٌ  إ لَهٌ  َولَْيسَ  أَنَا، َوأَْعلَْنتُ  َوَخلَّْصتُ  أَْنبَأْتُ  إ ن  ي. َغْير   أَْنتُمْ . بَْينَُكمْ  َغر 

بُّ  يَقُولُ  هللاُ، أَنَا أَن  ي ُشُهود ي ذٌ  َولَْيسَ  هللاُ  ُهوَ  أَنَا اْلبَدْء   ُمنْذُ . الرَّ نْ  ُمْنق  لُ  َوَمنْ  أَفْعَلُ . يَد ي م   َعَمل ي؟ يُْبط 
يُكمْ  قُدُّوسُ  إ ْسَرائ يَل، )إَِشعْيَاَء ١٤-٤٣:١١( بُّ  فَاد   َهذَا َما يَقُولُهُ  الرَّ

بُّ . )إِنِْجيُل لُوقَا ٢:١١( يحُ  الرَّ ينَة   دَاُودَ  ُمَخل  صٌ  ُهوَ  اْلَمس  دَ  لَُكمُ  اْليَْومَ  ف ي َمد   فَقَدْ  ُول 
ْلَمْرأَة   َوقَالُوا نُ  لَ  إ نَّنَا»: ل  ، ب َسبَب   اْلنَ  بَْعدَ  نُْؤم  ك  نُ  بَلْ  َكالَم  ْعنَاهُ  ألَنَّنَا نُْؤم  نَا، َسم   أَنَّهُ  َوَعَرْفنَا ب أَْنفُس 

ً !« )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٤:٤٢(  ُمَخل  صُ  الْعَالَم   َحق ا

َمتَهُ  بَيَّنَ  ثُمَّ  عَتْ  الَّت ي ب اْلب َشاَرة   اْلُمعَيَّن   أََوان َها ف ي كَل  ب   يَدَيَّ  بَْينَ  أََمانَةً  ُوض  نَا أَْمر   ب ُموج   إ لَى. هللا   ُمَخل  ص 

يق ي    َولَد ي ت يُطَس، يَمان   إ لَى ب الن  ْسبَة   اْلَحق  نَ  َوالسَّالَمُ  الن  عَْمةُ  لَكَ  ل تَُكنْ . بَْينَنَا اْلُمْشتََرك   اإل   اْلب ، هللا   م 
سُوِل إِلَى تِيطَُس ٤-١:٣( نَا! )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يح   يَُسوعَ  ُمَخل  ص  َواْلَمس 

 

ْن، ا َولَك  نَا لُْطفُ  َظَهرَ  لَمَّ ، َوَمَحبَّتُهُ  هللا ، ُمَخل  ص   ب َها قُْمنَا ب ٍر   أَْعَمال   أََساس   َعلَى لَ  َخلََّصنَا، ل لنَّاس 

ب   َوإ نََّما نَْحُن، ً  َغسَلَنَا ب أَنْ  َوذَل كَ  َرْحَمت ه ، ب ُموج  يدَة   اْلَخل يقَة   ُغْسلَ  ُكل  ي ا يد   اْلَجد  يه   الَّذ ي َوالتَّْجد   يُْجر 
سُوِل إِلَى تِيطَُس ٦-٣:٤( نَا. )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يح   ُمَخل  ص  نًى ب يَسُوعَ  اْلَمس  ذ ي َسَكبَهُ  َعلَْينَا ب غ 

وحُ  اْلقُدُُس، الَّ  الرُّ

ً  الْبنَ  أَْرَسلَ  قَدْ  اْلبَ  أَنَّ  نَْشَهدُ  أَْنفُُسنَا َونَْحنُ  ، ُمَخل  صا   .ب عُيُون نَا َرأَْينَاهُ  ألَنَّنَا ل ْلعَالَم 
سُوِل ٱْْلُولَى ٤:١٤(  )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يسَى اْبُن َمْريََم َرُسوُل اَّللَّ  َوَكل َمتُهُ  )النساء ٤:١٧١( يُح ع   إ نََّما الَْمس 
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  الطريقة الوحيدة للحصول على الحياة األبدية بأنهل من المقبول القول 

كُمخلص و رب؟المسيح  اإليمان بيسوعهو   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

يدَ، اْبنَهُ  بَذَلَ  َحتَّى الْعَالَمَ  هللاُ  أََحبَّ  هَكذَا ألَنَّهُ  َكيْ  اْلَوح  نُ  َمنْ  ُكلُّ  يَْهل كَ  لَ  ل   اْلَحيَاةُ  لَهُ  تَُكونُ  بَلْ  ب ه ، يُْؤم 

يَّةُ  ل   لَمْ  هللاَ  فَإ نَّ . األَبَد  يَد ينَ  اْلعَالَم   إ لَى اْبنَهُ  يُْرس  يَْخلُصَ  بَلْ  الْعَالََم، ل  نُ  فَالَّذ ي ب ه ، الْعَالَمُ  ل   لَ  ب ه   يُْؤم 
ا يُدَاُن، نُ  لَ  الَّذ ي أَمَّ نْ  لَمْ  ألَنَّهُ  الدَّْينُونَة ، ُحْكمُ  عَلَْيه   َصدَرَ  فَقَدْ  ب ه   يُْؤم  يد   هللا   اْبن   ب اْسم   يُْؤم   َمنْ . الَْوح 

نْ  ، يُْؤم  ْبن  يَّةُ  اْلَحيَاةُ  فَلَهُ  ب ال  نَ  أَنْ  يَْرفُضْ  َوَمنْ . األَبَد  ، يُْؤم  ْبن   عَلَْيه   يَْستَق رُّ  بَلْ . اْلَحيَاةَ  يََرى فَلَنْ  ب ال 
 َغَضبُ  هللا  «. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٨,٣٦-٣:١٦(

يقُ  َواْلَحقُّ  َواْلَحيَاةُ . لَ  يَأْت ي أََحدٌ  إ لَى اْلب   إ لَّ  ب ي. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٤:٦(  فَأََجابَهُ  يَُسوعُ: »أَنَا ُهوَ  الطَّر 

يعاً، فَاْعلَُموا فْ  َجم  يح   يَُسوعَ  ب اْسم   أَنَّهُ  ُكلُّهُ، إ ْسَرائ يلَ  َشْعبُ  َوْليَعْر  ي    اْلَمس  ر   َصلَْبتُُموهُ  الَّذ ي النَّاص 

نْ  هللاُ  أَقَاَمهُ  َوالَّذ ي أَْنتُْم، ، بَْين   م  ه   األَْمَوات  يحُ  َهذَا يَق فُ  ب اْسم  ة   تََمام   ف ي أََماَمُكمْ  اْلَكس  حَّ  يَُسوعُ! الص  
يَة   َحَجرَ  َصارَ  نَْفُسهُ  َوُهوَ  الْبُنَاةُ، أَيَُّها َرفَْضتُُموهُ  الَّذ ي اْلَحَجرُ  ُهوَ  َهذَا او  ، الزَّ يَّ  ب أََحدٍ  َولَْيسَ  األََساس 

ه   َماء   تَْحتَ  لَْيسَ  إ ذْ  اْلَخالَُص، َغْير  بُ  ب ه   ل ْلبََشر   هللاُ  قَدََّمهُ  آَخرُ  اْسمٌ  السَّ   «!نَْخلُصَ  أَنْ  يَج 

سُِل ١٢-٤:١٠(  )أَْعَمالُ ٱلرُّ

آية ٢٠٠ فى أكثر من : يذكر يسوع المسيح فى العهد الجديد كمخلص و ربمالحظة  
ي  يَن أَأَْسلَْمتُْم ۚ فَإ ْن أَ  تَاَب َواأْلُم   يَن أُوتُوا اْلك  لَّذ  ْساَلُم... َوقُْل ل  ْندَ اَّللَّ  اإْل  ْسلَُموا فَقَد  اْهتَدَْوا... إ نَّ الد  يَن ع 

ينَ  )آل عمران ٢٠,٨٥-٣:١٩( ر  َن اْلَخاس  َرة  م  ْنهُ َوُهَو ف ي اْْلخ  ينًا فَلَْن يُْقبََل م  ْساَلم  د   َوَمْن يَْبتَغ  َغيَْر اإْل 
 



f 

 

 

٨٥   85 

]فدية[ وحيدة  هل من المقبول أن دم يسوع المسيح قد ُسفَِّك كأضحية كفارة

؟لخطايا الناس ومقبولة  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ً  َكانَ  أَنَّهُ  إ لَّ  نْ  َمْجُروحا نَا أَْجل   م  ً  آثَام  نْ  َوَمْسُحوقا ينَا، أَْجل   م  يبُ  ب ه   َحلَّ  َمعَاص  نَا، تَأْد  ه   َسالَم  َراح   َوب ج 
ئْنَا ْلنَا شََردْنَا َكغَنَمٍ  ُكلُّنَا. بَر  دٍ  ُكلُّ  م  بُّ  فَأَثْقَلَ  َسب يل ه ، إ لَى َواح  لَهُ  الرَّ نَا ب إ ثْم   َكاه  يع  ً  أََهبُهُ  ل ذَل كَ . َجم  يبا  نَص 

، بَْينَ  مُ  الْعَُظَماء  ، َمعَ  َغن يَمةً  فَيَْقس  اء  زَّ يَ  نَْفَسهُ، ل ْلَمْوت   َسَكبَ  ألَنَّهُ  األَع   َحَملَ  َوُهوَ . أَثََمةٍ  َمعَ  َوأُْحص 
يَن، َوَشفَعَ  ف ي اْلُمذْن ب ينَ . )إَِشعْيَاَء ٦,١٢-٥٣:٥( يئَةَ  َكث ير   َخط 

ً  يَُسوعَ  يُوَحنَّا َرأَى التَّال ي اْليَْوم   َوف ي يلُ  الَّذ ي هللا   َحَملُ  ُهوَ  َهذَا»: قَائ الً  فََهتَفَ  نَْحَوهُ، آت يا يئَةَ  يُز   َخط 
 اْلعَالَم  . )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١:٢٩(

ل   ف ي َسلَّْمتُُكْم، أَن  ي فَاْلَواق عُ  ، أَوَّ يحَ  أَنَّ  َوُهوَ  تَسَلَّْمتُهُ، قَدْ  ُكْنتُ  َما األَْمر  نْ  َماتَ  الَْمس   َخَطايَانَا أَْجل   م 
 ً َما َوْفقا ً  الثَّال ث   اْليَْوم   ف ي قَامَ  َوأَنَّهُ  دُف َن، َوأَنَّهُ  اْلُكتُب ، ف ي ل  َما َوْفقا   الُْكتُب ، ف ي ل 

سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤-١٥:٣(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْزَر أُْخَرىَٰ  )اْلنعام ٦:١٦٤( َرةٌ و  ُر َواز  ُب ُكلُّ نَْفٍس إ لَّ َعلَْيَها ۚ َوَل تَز  َوَل تَْكس 

 

ْزَر أُ  َرةٌ و  ُر َواز  لُّ َعلَْيَها ۚ َوَل تَز  ه  ۖ َوَمْن َضلَّ فَإ نََّما يَض  نَْفس    ْخَرىَٰ َمن  اْهتَدَىَٰ فَإ نََّما يَْهتَد ي ل 
 )اإلسراء ١٧:١٥(
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َر من قِّبَل األنبياء أن المسيح ''يسوع'' سيموت؟ في الكتب المقدسة، هل ذُكِّ  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ْلنَا َشَردْنَا َكغَنَمٍ  ُكلُّنَا دٍ  ُكلُّ  م  بُّ  فَأَثْقَلَ  َسب يل ه ، إ لَى َواح  لَهُ  الرَّ نَا ب إ ثْم   َكاه  يع  ، ُظل مَ . َجم  لَّ نَّهُ  َوأُذ   يَْفتَحْ  لَمْ  َولَك 
يقَ  َكَشاةٍ  بَلْ  فَاهُ، تَةٍ  َوَكنَْعَجةٍ  الذَّْبح ، إ لَى س  يَها أََمامَ  َصام  يق  . فَاهُ  يَْفتَحْ  لَمْ  َجاز    قُب ضَ  َواْلقََضاء   ب الض  

يل ه   َوف ي َعلَْيه ، لَ  أَنَّهُ  يَُظنُّ  َكانَ  َمنْ  ج  نْ  اْستُْؤص  ، أَْرض   م  بَ  األَْحيَاء  نْ  َوُضر   شَْعب ي؟ إ ثْم   أَْجل   م 

شٌّ .  ه   غ  بْ  َجْوراً، َولَمْ  يَُكنْ  ف ي فَم  ْندَ  َمْوت ه  . َمعَ  أَنَّهُ  لَمْ  يَْرتَك  يٍ   ع  ، َوَمعَ  ثَر  َجعَلُوا قَْبَرهُ  َمعَ  األَْشَرار 
 )إَِشعْيَاَء ٩-٥٣:٦(

ت  ينَ  اثْنَْين   َوبَْعدَ  ً  َوس  يُح، يُْقتَلُ  أُْسبُوعا نْ  اْلَمس  نْ  لَْيسَ  َولَك  ه ، أَْجل   م  رُ  نَْفس  ينَةَ  آتٍ  َرئ يٍس  َشْعبُ  َويُدَم    اْلَمد 
َرتَُها َوتُْقب لُ  َواْلقُدَْس، رُّ  َكُطوفَاٍن، آخ  يُّ  اْلَخَرابُ  َويَعُمُّ  الن  َهايَة ، َحتَّى اْلَحْربُ  َوتَْستَم    .ب ه   اْلَمْقض 

 )دَانِيآل ٩:٢٦(

----------------------------------------------------------------------------------------  

ُل الَّذ   يَن َكفَُروا َوَجاع  َن الَّذ  ُرَك م  يسَىَٰ إ ن  ي ُمتََوف  يَك َوَراف عَُك إ لَيَّ َوُمَطه   ُ يَا ع  يَن اتَّبَعُوَك إ ذْ قَاَل اَّللَّ
يَاَمة   )آل عمران ٣:٥٥( يَن َكفَُروا إ لَىَٰ يَْوم  اْلق   فَْوَق الَّذ 

دُْت َويَْوَم أَُموتُ  َويَْوَم أُبْعَُث َحيًّا  تَاَب َوَجعَلَن ي نَب يًّا... َوالسَّاَلُم عَلَيَّ يَْوَم ُول  قَاَل إ ن  ي َعْبدُ اَّللَّ  آتَان َي الْك 
 )مريم ٣٣-١٩:٣٠(



f 
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بنفسه بوضوح أنه سيتم قتله من قِّبَل اليهود؟ المسيح هل أنبأ يسوع  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

نْ  ، ذَل كَ  م  ه   يُْعل نُ  يَُسوعُ بَدَأَ  اْلَوْقت  يذ  يَ  أَنْ  لَبُدَّ  أَنَّهُ  ل تاَلَم   أَيْد ي عَلَى َويَتَأَلَّمَ  أُوُرَشل يَم، إ لَى يَْمض 

يُوخ    َوأََخذَ  َجان باً، بُْطُرسُ  ب ه   فَاْنتََحى. يُقَامُ  الثَّال ث   اْليَْوم   َوف ي َويُْقتََل، َواْلَكتَبَة ، اْلكََهنَة   َوُرَؤَساء   الشُّ
 بْ اْغرُ »: لَهُ  َوقَالَ  بُْطُرسَ  إ لَى يَسُوعُ فَاْلتَفَتَ « !َهذَا لَكَ  يَْحدُثَ  أَنْ  يَاَربُّ  لَكَ  َحاَشا»: قَائ الً  يَلُوُمهُ،

نْ  ي م  ي، َعقَبَةٌ  أَْنتَ ! يَاَشْيَطانُ  أََمام  رُ  ألَنَّكَ  أََمام   يَُسوعُ قَالَ  ثُمَّ « !النَّاس   ب أُُمور   بَلْ  هللا ، ب أُُمور   لَ  تُفَك  

ه   يذ  تاَلَم  يرَ  أَنْ  أََحدٌ  أََرادَ  إ نْ »: ل  رْ  َوَرائ ي، يَس  لْ  نَْفَسهُ  فَْليُنْك  يبَهُ  َويَْحم   أَنْ  أََرادَ  َمنْ  فَأَيُّ . َويَتْبَْعن ي َصل 

نَّ  يَْخَسُرَها؛ نَْفَسهُ، يَُخل  صَ  دَُها فَإ نَّهُ  ألَْجل ي، نَْفَسهُ  يَْخَسرُ  َمنْ  َولك  ْنَسانُ  يَْنتَف عُ  فََماذَا. يَج   َرب حَ  لَوْ  اإل 

رَ  ُكلَّهُ  اْلعَالَمَ  مُ  َماذَا أَوْ  نَْفَسهُ؟ َوَخس  ْنَسانُ  يُقَد   ه ؟ عَنْ  ف دَاءً  اإل  ْنَسان   اْبنَ  فَإ نَّ  نَْفس   َمْجد   ف ي يَعُودُ  َسْوفَ  اإل 
ي َمالَئ كَت ه ، َمعَ  أَب يه   دٍ  ُكلَّ  فَيَُجاز  ً  إ نَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . أَْعَمال ه   َحَسبَ  َواح  نَ  بَْعضا  لَنْ  ُهنَا اْلَواق ف ينَ  م 

ً  ف ي َملَُكوت ه  «. )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٨-١٦:٢١( ْنَسان   آت يا يَذُوقُوا الَْمْوَت، قَْبلَ  أَنْ  يََرْوا ابْنَ  اإل 
 

ي أَنَا اع  ال ُح، الرَّ ي الصَّ اع  ال حُ  َوالرَّ لُ  الصَّ َراف ه   ف دَى َحيَاتَهُ  يَْبذ  يرُ  َولَْيسَ . خ  ي، األَج  اع   ألَنَّ  َكالرَّ

َرافَ  ْلَكهُ  لَْيَستْ  اْلخ  ْندََما. م  ئْبَ  يََرى فَع  َرافَ  يَتُْركُ  قَاد ماً، الذ   ه ، ل يَْنُجوَ  اْلخ  ئْبُ  فَيَْخَطفُ  ب نَْفس   الذ  

َرافَ  دَُها اْلخ  يرٌ  ألَنَّهُ  يَْهُربُ  إ نَّهُ . َويُبَد   َراف   يُبَال ي َولَ  أَج  ا! ب الْخ  ي فَإ ن  ي أَنَا أَمَّ اع  ال ُح، الرَّ فُ  الصَّ  َوأَْعر 
َراف ي، َراف ي خ  فُن ي، َوخ  ثْلََما تَعْر  فُن ي م  فُهُ  َوأَنَا اْلبُ  يَْعر  لُ  َوأَنَا. أَْعر  َراف ي ف دَى َحيَات ي أَْبذ    .خ 

 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٥-١٠:١١(

ينَ  يعَ  إ لَيَّ  أَْجذ بُ  األَْرض   َعن   أَْرتَف عُ  َوح  يراً  َهذَا قَالَ . «اْلَجم  يتَة   إ لَى ُمش    .َسيَُموتَُها الَّت ي اْلم 
 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣٣-١٢:٣٢(

: ال توجد فى القرآن أي آية عن قتل اليهود المسيحمالحظة  
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موت يسوع المسيح جسديا  على الصليب وقيامه من الموت؟ يُقبَلهل   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
وحَ . )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٧:٥٠( يٍم، َوأَْسلَمَ  الرُّ ةً  أُْخَرى ب َصْوتٍ  عَظ   فََصَرخَ  يَُسوعُ َمرَّ

وحَ . )إِنِْجيُل َمْرقَُس ١٥:٣٧( يٍم، َوأَْسلَمَ  الرُّ  فََصَرخَ  يَُسوعُ ب َصْوتٍ  عَظ 

يحُ  يَتَأَلَّمَ  أَنْ  لَبُدَّ  َكانَ  َوَهَكذَا ُكت َب، قَدْ  َهَكذَا»: لَُهمْ  َوقَالَ  نْ  َويَقُومَ  اْلَمس   الْيَْوم   ف ي األَْمَوات   بَْين   م 
، )إِنِْجيُل لُوقَا ٢٤:٤٦(  الثَّال ث 

وحَ . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٩:٣٠( لَ !« ثُمَّ  نَكَّسَ  َرأَْسهُ  َوأَْسلَمَ  الرُّ ، قَالَ : »قَدْ  أُْكم  ا ذَاقَ  يَُسوعُ اْلَخلَّ  فَلَمَّ

ل   ف ي َسلَّْمتُُكْم، أَن  ي فَاْلَواق عُ  ، أَوَّ يحَ  أَنَّ  َوُهوَ  تَسَلَّْمتُهُ، قَدْ  ُكْنتُ  َما األَْمر  نْ  َماتَ  الَْمس   َخَطايَانَا أَْجل   م 
 ً َما َوْفقا ً  الثَّال ث   اْليَْوم   ف ي قَامَ  َوأَنَّهُ  دُف َن، َوأَنَّهُ  اْلُكتُب ، ف ي ل  َما َوْفقا   الُْكتُب ، ف ي ل 

سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤-١٥:٣(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْن ُشب    ك 
يَسى ابَْن َمْريََم َرُسوَل اَّللَّ  َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولََٰ يَح ع  ْم إ نَّا قَتَْلنَا اْلَمس  ينَ َوقَْول ه   هَ لَُهْم ۚ َوإ نَّ الَّذ 

ينًا بَْل  ْلٍم إ لَّ ات  بَاعَ الظَّن   ۚ َوَما قَتَلُوهُ يَق  ْن ع  ْنهُ ۚ َما لَُهْم ب ه  م  ُ اْختَلَفُوا ف يه  لَف ي َشك ٍ م  َوإ ْن  إ لَْيه ...َرفَعَهُ اَّللَّ
ْم َشه يدًا )النساء ١٥٩-٤:١٥٧( يَاَمة  يَكُ وُن َعلَيْه  نَنَّ ب ه  قَْبَل َمْوت ه  ۖ َويَْوَم اْلق  تَاب  إ لَّ لَيُْؤم  ْن أَْهل  اْلك   م 

 



f 
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 هل يُقبَل أن يسوع المسيح ما زال يعيش اليوم وسوف يعود مرة أخرى؟
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

لُ  أَب ي بَْيت   ف ي دَّ  ذَاه بٌ  فَإ ن  ي! لَُكمْ  لَقُْلتُ  كَذل كَ  األَْمرُ  يَُكن   لَمْ  َولَوْ  َكث يَرةٌ، َمنَاز  ً  لَُكمْ  ألُع   َوبَْعدََما. َمَكانا
، ل تَُكونُوا َحْيثُ  أَُكونُ  أَنَا. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣-١٤:٢( دُّ  لَُكمُ  اْلَمَكانَ  أَُعودُ  إ لَيُْكمْ  َوآُخذُُكمْ  إ لَيَّ  أَذَْهبُ  َوأُع 

)٢:٢٥ ِ هُوتِي  يءَ . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ فَقَطْ  تََمسَّكُوا ب َما لَدَْيكُمْ  إ لَى أَنْ  أَج 
 

يعاً، آتٍ  إ ن  ي ي سَر  يَ  اْلُمَكافَأَةُ  َوَمع  دٍ  ُكلَّ  ألَُجاز  لُ  َواْليَاُء، األَل فُ  أَنَا. َعَمل ه   ب َحَسب   َواح  ُر، األَوَّ  َواْلخ 

وحُ . َوالن  َهايَةُ  اْلب دَايَةُ  د   يَْسَمعْ  َوَمنْ « !تَعَالَ »: يَقُولَن   َوالْعَُروسُ  الرُّ  فَلْيَأْت  « !تَعَالَ »: الن  دَاءَ  فَْليَُرد  

يدُ، َمنْ  َوُكلُّ ! اْلعَْطَشانُ  نْ  فَْليَْشَربْ  يُر  ً  اْلَحيَاة   َماء   م  انا  َوإ نَّن ي18! يسوع الرب أيها تعال ، آمين! َمجَّ

تَاب   ف ي َجاءَ  امَ  يَْسَمعُ  َمنْ  ل ُكل    أَْشَهدُ  ً  أََحدٌ  َزادَ  إ نْ : َهذَا النُّبُوَءة   ك  يدُهُ  ف يه ، ُكت بَ  َما َعلَى شَْيئا نَ  هللاُ  يَز   م 

ْكُرَها، َوَردَ  الَّت ي اْلباَلَيَا ً  أََحدٌ  أَْسقَطَ  َوإ نْ 19 ذ  نْ  َشيْئا تَاب   أَْقَوال   م  يبَهُ  هللاُ  يُْسق طُ  َهذَا، النُّبُوَءة   ك  نْ  نَص   م 
نَ  اْلَحيَاة ، َشَجَرة   ينَة   َوم  ْكُرُهَما َجاءَ  اللَّتَيْن   اْلُمقَدََّسة ، الَْمد  تَاب   َهذَا ف ي ذ  ه   يَْشَهدُ  َوالَّذ ي20. الْك   ب َهذ 

ً  آتٍ  أَنَا! نَعَمْ »: يَقُولُ  األُُمور   يعا ين. «َسر  بُّ  أَيَُّها تَعَالَ ! آم   يَُسوعَ  َرب  نَا ن ْعَمةُ  َولْتَُكنْ 21! يَُسوعُ الرَّ
)٢٢:١٢,٢٠ ِ هُوتِي  ً . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ يعا يح   َمعَُكمْ  َجم   اْلَمس 

آية عن مجيء المسيح ثانية ٧٣: توجد فى العهد الجديد مالحظة  
يسَىَٰ إ ن  ي ُمتََوف  يَك َوَراف عَُك إ لَيَّ  ُ يَا ع  يَن اتَّبَعُوَك إ ذْ قَاَل اَّللَّ ُل الَّذ  يَن َكفَُروا َوَجاع  َن الَّذ  ُرَك م  َوُمَطه  

يَاَمة   )آل عمران ٣:٥٥( يَن َكفَُروا إ لَىَٰ يَْوم  اْلق  فَْوَق الَّذ 
 

لُ  يَن َكفَُروا َوَجاع  َن الَّذ  ُرَك م  يسَىَٰ إ ن  ي ُمتََوف  يَك َوَراف عَُك إ لَيَّ َوُمَطه   ُ يَا ع  يَن اتَّبَعُوَك إ ذْ قَاَل اَّللَّ  الَّذ 

تَاب  إ لَّ  ْن أَْهل  اْلك  ُ إ لَْيه ... َوإ ْن م  يَاَمة ... بَْل َرفَعَهُ اَّللَّ يَن َكفَُروا إ لَىَٰ يَْوم  اْلق  نَنَّ ب ه  قَْبَل فَْوَق الَّذ   لَيُْؤم 
يدًا )النساء ١٥٩-٤:١٥٧( ْم شَه  يَاَمة  يَُكوُن عَلَْيه   َمْوت ه  ۖ َويَْوَم اْلق 

لسَّاَعة  فاََل تَْمتَُرنَّ ب   ْلٌم ل  دُّوَن... َوإ نَّهُ لَع  ْنهُ يَص  َب اْبُن َمْريََم َمثاًَل إ ذَا قَْوُمَك م  ا ُضر  ذَا َولَمَّ َّب عُون  ۚ َهَٰ َها َوات
َراٌط ُمْستَق يمٌ  )الزخرف ٤٣:٥٧,٦١(  ص 
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كنبي بلسان األنبياء هل هناك آيات في الكتب المقدسة تتنبأ عن قدوم محمد 

 القدماء؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ينَ . )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٤:١١( لُونَ  َكث ير  ال ينَ  َويَُضل   نَ  األَْنب يَاء   الدَّجَّ  َويَْظَهرُ  َكث يُرونَ  م 

ي، أَْشَهدُ  ُكْنتُ  لَوْ  نَْفس  قٍَة، َغيْرَ  شََهادَت ي لََكانَتْ  ل  نْ  َصاد  ي َولك   ل ي شََهادَتَهُ  أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنَا ل ي، يَْشَهدُ  َغْير 
 ه يَ  َحقٌّ . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣٢-٥:٣١(

ه   ةُ  َهذ  ثَةُ  اْلَمرَّ   .أَْمرٍ  ُكلُّ  يَثْبُتُ  ثاَلَثَةٍ  أَوْ  َشاه دَْين   ب َشَهادَة  . إ لَْيُكمْ  ف يَها آت ي الَّت ي الثَّال 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَهِْل كُوِرنْثُوَس ١٣:١(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يل  )اْلعراف ٧:١٥٧( ْنج  ْندَُهْم ف ي التَّْوَراة  َواإْل  دُونَهُ َمْكتُوبًا ع  يَّ الَّذ ي يَج  ُسوَل النَّب يَّ اأْلُم   يَن يَتَّب عُوَن الرَّ  الَّذ 

َن التَّْورَ َوإ ذْ قَاَل  َما بَيَْن يَدَيَّ م  قًا ل  يَسى اْبُن َمْريََم يَا بَن ي إ ْسَرائ يَل إ ن  ي َرُسوُل اَّللَّ  إ لَيُْكْم ُمَصد   اة  ع 
ْن بَعْد ي اْسُمهُ أَْحَمدُ  )الصف ٦١:٦( ًرا ب َرُسوٍل يَأْت ي م   َوُمبَش  

 



f 
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 الضروري أن يوصفمن  أما كانلكي ينقل محمد كلمات اإلله المكتوبة، 

يعرف القراءة والكتابة؟ يهوديًّا  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ق ين ي»: يَُسوعُ فَأََجابََها  ف ي َولَ  الَْجبَل   َهذَا ف ي لَ  اْلبَ  تَعْبُدُونَ  ف يَها الَّت ي السَّاَعةُ  َستَأْت ي يَااْمَرأَةُ، َصد  
نْ  ُهوَ  اْلَخالصَ  ألَنَّ  نَعْلَُم، َما نَْعبُدُ  َونَْحنُ  تَْجَهلُوَن، َما تَْعبُدُونَ  أَْنتُمْ . أُوُرَشل يمَ  ْند   م    .الْيَُهود   ع 

 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٢-٤:٢١(

؟ نَْفعُ  ُهوَ  َما بَلْ  اْليَُهود ي  ؟ فَْضلُ  ُهوَ  َما إ ذَْن، تَان  نْ  َكث يرٌ  إ نَّهُ  اْلخ  يع   م  ، َجم  َهات  َها اْلج   أَنَّ  ف ْعالً  َوأََهمُّ

سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢-٣:١( مْ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ عَتْ  أََمانَةً  بَيْنَ  أَْيد يه   أَْقَوالَ  هللا   ُوض 

يُّوَن، فَإ نَُّهمْ  يعَ  َواْلعُُهودَ  َوالَْمْجدَ  التَّبَن  يَ  ُمن ُحوا َوقَدْ  إ ْسَرائ يل  بَادَةَ  َوالتَّْشر  يدَ، َوالْع  ْنُهمْ  َواْلَمَواع   َكانَ  َوم 

ْنُهمْ  اْلبَاءُ  يحُ  َجاءَ  َوم  ، َحَسبَ  الَْمس  يع   فَْوقَ  َوُهوَ  اْلَجَسد  ين. األَبَد   إ لَى الُْمبَاَركُ  هللاُ  اْلَجم    .آم 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٥-٩:٤(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

نْ  ْندَُهْم ف ي التَّْوَراة  َواإْل  دُونَهُ َمْكتُوبًا ع  يَّ الَّذ ي يَج  ُسوَل النَّب يَّ اأْلُم   يَن يَتَّب عُوَن الرَّ ... قُْل يَا أَيَُّها الَّذ  يل  ج 

نُوا ب اَّللَّ  َوَرُسول ه  النَّب   يعًا... فَآم  َمات ه  النَّاُس إ ن  ي َرسُوُل اَّللَّ  إ لَْيكُْم َجم  ُن ب اَّللَّ  َوَكل  ي   الَّذ ي يُْؤم  ي   اأْلُم  
 َواتَّب عُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَدُونَ  )اْلعراف ١٥٨-٧:١٥٧(

َر يَْوَم اْلَجْمع   َر أُمَّ اْلقَُرىَٰ َوَمْن َحْولََها َوتُْنذ  ْرآنًا َعَرب يًّا ل تُْنذ 
ل َك أَْوَحْينَا إ لَْيَك قُ

... َل َرْيَب ف يه  َوَكذََٰ  
يَمانُ  )الشورى ٤٢:٧,٥٢( تَاُب َوَل اإْل  ي َما اْلك   َما ُكْنَت تَدْر 
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 هل يُقبَل كدليل مشروع أن يتكلم محمد عن نفسه قائال  إنه نبي؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ي، أَْشَهدُ  ُكْنتُ  لَوْ  نَْفس  قٍَة، َغيْرَ  شََهادَت ي لََكانَتْ  ل  نْ  َصاد  ي َولك   ل ي شََهادَتَهُ  أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنَا ل ي، يَْشَهدُ  َغْير 
 ه يَ  َحقٌّ . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣٢-٥:٣١(

نَّ  عَةٌ  ه يَ  النُّبُوَءة   َمَواه بَ  َولَك   اْلَحالُ  ه يَ  َكَما َسالٍَم، إ لهُ  بَلْ  فَْوَضى إ لهَ  هللاُ  فَلَْيسَ . ألَْصَحاب َها َخاض 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٣٣-١٤:٣٢( َها، )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ينَ  كُل   يس  د    ف ي َكنَائ س   اْلق 

ه   ةُ  َهذ  ثَةُ  اْلَمرَّ   .أَْمرٍ  ُكلُّ  يَثْبُتُ  ثاَلَثَةٍ  أَوْ  َشاه دَْين   ب َشَهادَة  . إ لَْيُكمْ  ف يَها آت ي الَّت ي الثَّال 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَهِْل كُوِرنْثُوَس ١٣:١(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْلُم الْ  ْندَهُ ع  يدًا بَْين ي َوبَْينَُكْم َوَمْن ع  يَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَساًل ۚ قُْل َكفَىَٰ ب اَّللَّ  َشه  تَاب  َويَقُوُل الَّذ    ك 
 )الرعد ١٣:٤٣(

َرهُ َعلَى الد  ين  كُل  ه  ۚ َوَكفَىَٰ ب اَّللَّ  َشه يدًا )الفتح ٤٨:٢٨( ين  اْلَحق   ل يُْظه   ُهَو الَّذ ي أَْرَسَل َرُسولَهُ ب اْلهُدَىَٰ َود 

 



f 

 

 

 

٩٣    93 

رسالة يسوع واألنبياء اآلخرين؟لفاق تام ود على هل كانت رسالة محم  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
، فاَلَ  فَْجرَ  لَهُ . )إَِشعْيَاَء ٨:٢٠( ثْل   َهذَا اْلقَْول  قْ  ب م  يعَة   َوإ لَى الشََّهادَة  : َوَمنْ  لَ  يَنْط   فَإ لَى الشَّر 

نَّ  عَةٌ  ه يَ  النُّبُوَءة   َمَواه بَ  َولَك   اْلَحالُ  ه يَ  َكَما َسالٍَم، إ لهُ  بَلْ  فَْوَضى إ لهَ  هللاُ  فَلَْيسَ . ألَْصَحاب َها َخاض 

سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٣٣-١٤:٣٢( َها، )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ينَ  كُل   يس  د    ف ي َكنَائ س   اْلق 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ل يَن... أََولَْم يَكُن لَُّهْم آيَةً أَن يَعْلََمهُ ُعلََماُء بَن ي إ ْسَرائ يلَ  )الشعراء ١٩٧-٢٦:١٩٦( َوإ نَّهُ لَف ي ُزبُر  اأْلَوَّ

 

ن قَْبل كَ ...)فصلت ٤١:٤٣( ُسل  م   َما يُقَاُل لََك إ لَّ َما قَدْ ق يَل ل لرُّ
ةَ بَيْنَنَا َوبَْينَُكم...)الشورى ٤٢:١٥( ُ  َربُّنَا َوَربُُّكْم... َل  ُحجَّ  ...اَّللَّ

 

 

 

 
٩٤   94 

بمعجزات ظاهرة ومرئية مثلما قام يسوع المسيح واألنبياء هل قام محمد 

 اآلخرين بموجب ادعائه النبوة من عند اإلله؟ 
 طبقاً للقرآن  ال    ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ي، أَْشَهدُ  ُكْنتُ  لَوْ  نَْفس  قٍَة، َغيْرَ  شََهادَت ي لََكانَتْ  ل  نْ  َصاد  ي َولك   ل ي شََهادَتَهُ  أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنَا ل ي، يَْشَهدُ  َغْير 

نَّ . َحقٌّ  ه يَ  نْ  أَْعَظمَ  َشَهادَةً  ل ي َولك   أَنْ  اْلبُ  َكلَّفَن ي الَّت ي األَْعَمال   َشَهادَةُ  َوه يَ  يُوَحنَّا، َشَهادَة   م 
َزَها َوالَّت ي أَْعَملَُها، فَه يَ  تَْشَهدُ  ل ي ُمبَي  نَةً  أَنَّ  اْلبَ  أَْرسَلَن  ي، )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣٢,٣٦-٥:٣١( أُْنج 

 

قُون ي ب َسبَب   ت ْلكَ  األَْعَمال  .)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٤:١١( ، َوإ لَّ  فََصد   قُوا قَْول ي: إ ن  ي   أَنَا ف ي اْلب   َوإ نَّ  اْلبَ  ف يَّ َصد  
 

 

،األنبياءقام بها  ١٥٧: رغم أن الكتاب المقدس يخبر عن معجزات مختلفة عددها مالحظة  
محمدليس هناك أي معجزة مشابهة لها لدى    

 
نَّ أَكْ  ك  َل آيَةً َولََٰ ٌر عَلَىَٰ أَن يُنَز   َ قَاد  ب  ه  ۚ قُْل إ نَّ اَّللَّ ن رَّ َل َعلَْيه  آيَةٌ م     ثََرُهْم َل يَْعلَُمونَ َوقَالُوا لَْوَل نُز  

 )اْلنعام ٦:٣٧(

َل  ينَ َويَقُولُوَن لَْوَل أُنز  ر  َن الُْمنتَظ  ُروا إ ن  ي َمعَُكم م   َّ  فَانتَظ  ب  ه  ۖ فَقُْل إ نََّما الْغَْيُب َّلل  ن رَّ   َعلَْيه  آيَةٌ م  
 )يونس ١٠:٢٠(

يٌر  ندَ اَّللَّ  َوإ نََّما أَنَا نَذ  ب  ه  ۖ قُْل إ نََّما اْْليَاُت ع  ن رَّ َل عَلَْيه  آيَاٌت م   ب يَوقَالُوا لَْوَل أُنز  ٌن مُّ  
 )العنكبوت ٢٩:٥٠(

 



f 

٩٥   95 

هل ُمنَِّح محمد التنبؤ عن الغيب ]المستقبل[ مثلما امتلك يسوع المسيح 

 واألنبياء اآلخرين؟
 طبقاً للقرآن  ال    ال   طبقاً للكتاب المقدس

ُ  َما ُكلَّ  فَإ نَّ  ب    ب اْسم   النَّب يُّ  ب ه   يَتَنَبَّأ ْنهُ  اد  َعاءً  يَكُونُ  يَتََحقَّقُ  َولَ  الرَّ قْ  لَمْ  م  ، ب ه   يَْنط  بُّ  ب طُْغيَانٍ  بَلْ  الرَّ
ْنهُ . )اَلتَّثْنِيَة ١٨:٢٢( تََكلَّمَ  ب ه   النَّب يُّ  فاَلَ  تََخفْ  م 

 

ينَذَاكَ  النَّب يُّ  َوَكانَ  ائ َي، يُدَْعى ح  ُجلُ  فََكانَ  الرَّ ْندَ  يَقُولُ  الرَّ َهاب ه   ع  يرَ  ذ  يَْستَش  بَّ  ل  : الرَّ  
ُل ٩:٩( ائ ي« )َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  »َهيَّا نَذَْهبْ  إ لَى الرَّ

ا يَأْت ي ب ه   اْلُمْستَْقبَُل، َوَعن   األُُمور   اْلغَاب َرة  . )إَِشعْيَاَء ٤١:٢٢( يُْنب ئُونَا َعمَّ ُروا أَْصنَاَمُكمْ  ل   أَْحض 

، ُمنْذُ  الْغَاب َرة   ب األُُمور   أَْنبَأْتُ  قَدْ  دَم   َعال مٌ  ألَن  ي َوأَتَْمْمتَُها َصنَْعتَُها فَْجأَةً  ثُمَّ  َوأَذَْعتَُها، ب َها نََطْقتُ  اْلق 
َك، نَاد  نْ  َعَضلٍ  ذَاتُ  َرقَبَتَكَ  َوأَنَّ  ب ع  نْ  َوَجْبهَتَكَ  َحد يدٍ  م  دَم   ُمنْذُ  ب َها أَْنبَأْتُ  ل هَذَا. نَُحاٍس  م   َوأَْعلَْنتَُها اْلق 

نْ  لَكَ  ئاَلَّ  تَتََحقََّق، أَنْ  قَْبل   م   قََضى قَدَ  الَْمْسبُوكَ  َوإ لَه ي الَْمْنُحوتَ  َوت ْمثَال ي َصنَعََها، قَدْ  َوثَن ي إ نَّ : تَقُولَ  ل 

ْعَت، قَدْ . ب َها لْ  َسم  َها، ف يَها فَتَأَمَّ داً  اْلنَ  ُمْنذُ  ب َها؟ تُق رُّ  أَلَ  كُل   يدَةٍ، أُُمورٍ  َعلَى َسأُْطل عُكَ  َوَصاع   َعلَى َجد 

نْ  قَْبلُ . )إَِشعْيَاَء ٦-٤٨:٣( فَْها م   أَْسَرارٍ  لَمْ  تَْعر 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ند ي َخَزائ ُن اَّللَّ  َوَل أَْعلَُم الْغَْيَب َوَل أَقُوُل لَُكْم إ ن  ي َملَكٌ  )اْلنعام ٦:٥٠(  قُل لَّ أَقُوُل لَكُْم ع 

َّب ُع إ لَّ َما يُوَحىَٰ إ لَيَّ  )اْلحقاف ٤٦:٩( ي َما يُْفعَُل ب ي َوَل ب ُكْم ۖ إ ْن أَت ُسل  َوَما أَدْر  َن الرُّ  قُْل َما ُكنُت ب دًْعا م  

 

 

٩٦    96 

يُقَب ِّل الحجر االسود للمشركين   هل كان نبي حقيقي يمث ِّل رب ابراهيم، لِّ

م آلهة العرب الوثنية الزائفة؟ عند الذي الكعبة ولِّيَُكر ِّ  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

َوايَ  أُْخَرى آل َهةٌ  لَكَ  يَُكنْ  لَ  ا ُصوَرةً  تَْصنَعْ  َولَ  ت ْمثَالً، لَكَ  تَْنَحتْ  لَ . س  ا مَّ مَّ نْ  السََّماء   ف ي م   فَْوُق، م 

نْ  األَْرض   ف ي َوَما نْ  الَْماء   ف ي َوَما تَْحُت، م  ، َولَ  لَُهنَّ  تَْسُجدْ  لَ . األَْرض   أَْسفَل   م   أَنَا ألَن  ي تَْعبُدُْهنَّ

بَّ  دُ  َغيُوٌر، إ لَهٌ  إ لََهَك، الرَّ يل   َحتَّى البَن ينَ  ف ي اْلبَاء   آثَامَ  أَْفتَق  اب ع   الثَّال ث   الْج  نْ  َوالرَّ ، م  ضيَّ   ُمبْغ 
 )اَلُْخُروُج ٥-٢٠:٣(

ُل ١٩:١٨( ْلبَْعل   َولَمْ  تُقَب  ْلهُ  أَْفَواُهُهمْ «.)اَلُْملُوِك ٱْْلَوَّ  َولَقَدْ  أَْبقَْيتُ  ف ي إ ْسَرائ يلَ  َسْبعَةَ  آلفٍ  لَمْ  يَْحنُوا ُركَبَُهمْ  ل 
ن ينَ  َغيْر   َمعَ  تَدُْخلُوا لَ  دٍ  ن يرٍ  تَْحتَ  الُْمْؤم  ؟ اْلب ر    بَْينَ  اْرت بَاطٍ  فَأَيُّ . َواح  ثْم  َكةٍ  َوأَيَّةُ  َواإل   النُّور   بَيْنَ  شَر 

؟ يح   تََحالُفٍ  َوأَيُّ  َوالظَّالَم  يبٍ  َوأَيُّ  إ ْبل يَس؟ َمعَ  ل ْلَمس  ن   نَص  ؟ َغْير   َمعَ  ل لُْمْؤم  ن  فَاقٍ  َوأَيُّ  اْلُمْؤم  َهيَْكل   و   ل 

؟ َمعَ  هللا   ً  اْلَحي  ، هللا   َهْيَكلُ  نَْحنُ  فَإ نَّنَا األَْصنَام  َما َوْفقا ْم، ف ي َسأَْسُكنُ »: هللاُ  قَالَهُ  ل  ه  يرُ  َوَسط   بَْينَهُْم، َوأَس 

ً  يَُكونُونَ  َوُهمْ  إ لهَُهمْ  َوأَُكونُ  نْ  اْخُرُجوا ل ذل كَ . ل ي شَْعبا ْم، م  ه  ل يَن، َوُكونُوا َوْسط  ، يَقُولُ  ُمْنفَص  بُّ  الرَّ
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٧-٦:١٤( ٌس، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ُسوا َما ُهوَ  نَج   َولَ  تَْلم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ن َشعَائ ر  اَّللَّ  ۖ فََمْن َحجَّ  فَا َوالَْمْرَوةَ م  َماإ نَّ الصَّ َف ب ه    اْلبَيَْت أَو  اْعتََمَر فاََل ُجنَاَح َعلَْيه  أَن يَطَّوَّ
 )البقرة ٢:١٥٨(

فى جنب الكعبة الذيمحمد الحجر االسود  قبَّل: بالنسبة لألحاديث مالحظة  
٦:١٠٣-١٠٩األنعام  وأيًضا ٢:٦٦٧,٦٧٣,٦٧٥-٦٨٠ٱنظر البخاري   

 



f 

 

٩٧    97 

ألجل مغفرة خطاياه؟ وليتضرعكان محمد ليعتبر نفسه إنسانا  عاديا  وليتوب أ  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

يئَت ي؟ )أَْمثَاٌل ٢٠:٩( نْ  َخط  ي قَائ الً : إ ن  ي نَقَّْيتُ  قَْلب ي، َوتََطهَّْرتُ  م   َمنْ  يَدَّع 
يءُ . )اَلَْجاِمعَِة ٧:٢٠( د  يقٍ  َعلَى َوْجه   األَْرض   يَْصنَعُ  َخْيراً  َولَ  يُْخط  نْ  ص   لَْيسَ  م 

َّْوبَة  . )إِنِْجيُل َمتَّى ٣:٨( ُروا ثََمراً  يَل يقُ  ب الت  فَأَثْم 

يعَ  يَدُْعو اْلنَ  فَاهللُ  عُوا أَنْ  َمَكانٍ  ُكل    ف ي النَّاس   َجم  نَة   َعنْ  النََّظرَ  َغضَّ  َوقَدْ  تَائ ب يَن، إ لَْيه   يَْرج   أَْزم 
سُِل ١٧:٣٠( ْت، )أَعَْماُل ٱلرُّ  اْلَجْهل   الَّت ي َمرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يًما )النساء ٤:١٠٦( ح  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ َ ۖ إ نَّ اَّللَّ َواْستَْغف ر  اَّللَّ

 

ْبَكار   )غافر ٤٠:٥٥( ي   َواإْل  ْر ل ذَنب َك َوَسب  ْح ب َحْمد  َرب  َك ب الْعَش   فَاْصب ْر إ نَّ َوْعدَ اَّللَّ  َحقٌّ َواْستَْغف 
نَات   )محمد ٤٧:١٩( ن يَن َواْلُمْؤم  ْلُمْؤم  ذَنب َك َول  ْر ل  ُ َواْستَْغف  هَ إ لَّ اَّللَّ

 فَاْعلَْم أَنَّهُ َل إ لََٰ

 

٩٨    98 

أعظمهم؟و أكان محمد ليُْعتَبَر آخر األنبياء  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ه   يَُسوعَ  هللاُ  أَْعَطاَها ُرْؤيَا َهذ  يح ، ل  فَ  اْلَمس  يَْكش  ه   ل  يبٍ  َعنْ  تَْحدُثَ  أَنْ  لَبُدَّ  أُُمورٍ  عَنْ  ل عَب يد   َوأَْعلَنََها. قَر 
يحُ  ه   اْلَمس  عَبْد  يق   َعنْ  يُوَحنَّا ل  لَّذ ي ُطوبَى ...ل ذَل كَ  أَْرسَلَهُ  َمالَكٍ  َطر  تَابَ  يَْقَرأُ  ل  ينَ  َهذَا النُّبُوَءة   ك   َول لَّذ 

دَ  ألَنَّ  ف يه ، َجاءَ  َما فَيَُراُعونَ  يَْسَمعُونَهُ، نْ  ...!اْقتََربَ  قَد   النُّبُوَءة   إ تَْمام   َمْوع  يح   عَ يَُسو َوم  د   اْلَمس   الشَّاه 

، ين  ينَ  ب ْكر   األَم  نْ  اْلقَائ م  ، بَْين   م  ، ُملُوك   َمل ك   األَْمَوات  نَا َماتَ  لَنَا َمَحبَّت ه   ب دَاف ع   الَّذ ي ذَاكَ  األَْرض   ألَْجل 

ه   فَغََسلَنَا نْ  ب دَم  بُّ  يَقُولُهُ  َهذَا(. َوالن  َهايَةُ  اْلب دَايَةُ ) «َواْليَاءُ  األَل فُ  أَنَا» ...َخَطايَانَا، م  لهُ  الرَّ  الَْكائ نُ  اإل 

رُ  َسيَأْت ي، الَّذ ي َكانَ  الَّذ ي ا. ..َشْيءٍ  ُكل    َعلَى اْلقَاد  ْندَ  اْرتََمْيتُ  َرأَْيتُهُ  فَلَمَّ ، قَدََمْيه   ع   فَلََمسَن ي َكاْلَمْيت 
ه   لُ  أَنَا! تََخفْ  لَ »: َوقَالَ  اْليُْمنَى ب يَد  ُر، األَوَّ نْ  َميْتاً، كُْنتُ . اْلَحيُّ  أَنَا َواْلخ   أَبَد   إ لَى َحيٌّ  أَنَا َها َولَك 

)١٨-١:١,٣,٥,٨,١٧ ِ هُوتِي  يَة  . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ ينَ . َول ي َمفَات يحُ  الَْمْوت   َواْلَهاو   اْلب د 

لُ  َواْليَاُء، األَل فُ  أَنَا  ُر، األَوَّ ي أَْرَسْلتُ  يَُسوعُ أَنَا. َوالن  َهايَةُ  اْلب دَايَةُ  َواْلخ  ه   لَُكمْ  ألَْشَهدَ  َمالَك   األُُمور   ب َهذ 

ْبح   َكْوَكبُ  أَنَا. َونَْسلُهُ  دَاُودَ  أَْصلُ  أَنَا. الَْكنَائ س   ف ي وحُ . «اْلُمن يرُ  الصُّ « !تَعَالَ »: يَقُولَن   َواْلعَُروسُ  الرُّ

د   يَْسَمعْ  َوَمنْ  يدُ، َمنْ  َوُكلُّ ! اْلعَْطَشانُ  فَْليَأْت  « !تَعَالَ »: الن  دَاءَ  فَْليَُرد   نْ  فَلْيَْشَربْ  يُر   اْلَحيَاة   َماء   م 
 ً انا ُكل    أَْشهَدُ  َوإ نَّن ي! يسوع الرب أيها تعال ، آمين! َمجَّ تَاب   ف ي َجاءَ  َما يَْسَمعُ  َمنْ  ل   إ نْ : َهذَا النُّبُوَءة   ك 

ً  أََحدٌ  َزادَ  يدُهُ  ف يه ، ُكت بَ  َما َعلَى َشْيئا نَ  هللاُ  يَز  ْكُرَها، َوَردَ  الَّت ي الْباَلَيَا م  ً  أََحدٌ  أَْسقَطَ  َوإ نْ  ذ  نْ  َشْيئا  م 

تَاب   أَْقَوال   يبَهُ  هللاُ  يُْسق طُ  َهذَا، النُّبُوَءة   ك  نْ  نَص  نَ  اْلَحيَاة ، شََجَرة   م  ينَة   َوم   َجاءَ  اللَّتَْين   الُْمقَدََّسة ، اْلَمد 

ْكُرُهَما تَاب   َهذَا ف ي ذ  ه   يَْشَهدُ  َوالَّذ ي. الْك  ً  آتٍ  أَنَا! نَعَمْ »: يَقُولُ  األُُمور   ب َهذ  يعا ين. «سَر   أَيَُّها تَعَالَ ! آم 
)٢١-٢٢:١٣,١٦ ِ هُوتِي  ً . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ يعا يح   َمعَُكمْ  َجم    َرب  نَا يَُسوعَ  اْلَمس 

بُّ  يَسُوعُ! َوْلتَُكنْ  ن عَْمةُ  الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُسوَل اَّللَّ  َوَخاتََم النَّب ي  ينَ  )اْلحزاب ٣٣:٤٠( ن رَّ ك 

َجال ُكْم َولََٰ ن ر   دٌ أَبَا أََحٍد م    َما َكاَن ُمَحمَّ
َرهُ َعلَى الد  ين  كُل  ه  ۚ َوَكفَىَٰ ب اَّللَّ  )الفتح ٤٨:٢٨( ين  اْلَحق   ل يُْظه  ُهَو الَّذ ي أَْرَسَل َرُسولَهُ ب اْلهُدَىَٰ َود 

 

 

يأتي ثانية،وس: ُينَتَظر عودة يسوع المسيح من قبل الجميع، ما زال يسوع يعيش مالحظة  
 وليس هنالك محمد.
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دَا من قبل اإلله،هل يُقبَل أنه  بعد إذبالتالي وعندما أذنب آدم و حواء  ُطرِّ

على الخطيئة؟ اإللهنتجت عنه الحاجة لتخليص اإلنسان من حكم   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
بُّ  َوأََخذَ  لَهُ  الرَّ يَْفلََحَها َعدْنٍ  َجنَّة   ف ي َوَوَضعَهُ  آدَمَ  اإل  بُّ  َوأََمرَ . ب َها َويَْعتَن يَ  ل  لَهُ  الرَّ  ُكلْ »: قَائ الً  آدَمَ  اإل 

نْ  تََشاءُ  َما يع   م  نْ  اْلَجنَّة ، أَْشَجار   َجم  نْ  تَأُْكلَ  أَنْ  إ يَّاكَ  َولَك  فَة   َشَجَرة   م  ينَ  ألَنَّكَ  َوالشَّر    اْلَخْير   َمْعر   ح 
ً  تَُموتُ «. )اَلتَّكِْويُن ١٧-٢:١٥( ْنَها َحتْما  تَأُْكلُ  م 

َهذَا، يئَةُ  دََخلَت   فَكََما َول  ٍد، إ نَْسانٍ  يَد   َعلَى الْعَالَم   إ لَى اْلَخط  يئَة   َوب دُُخول   َواح   َهَكذَا اْلَمْوُت، دََخلَ  اْلَخط 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٥:١٢( ً  أَْخَطأُوا. )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يعا ، ألَنَُّهمْ  َجم  يع   اْلبَشَر  َجازَ  اْلَمْوتُ  َعلَى َجم 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يمُ  )البقرة ٢:٣٧( ح  اُب الرَّ ب  ه  َكل َماٍت فَتَاَب عَلَْيه  ۚ إ نَّهُ ُهَو التَّوَّ ن رَّ فَتَلَقَّىَٰ آدَُم م 
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؟ منذ والدتهم فى داخل الخطيئة هل هناك آيات عن الناس تتحدث عن كونهم
 }الخطيئة األصلية{

 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ٍس، أَْصبَْحنَا ُكلُّنَا يعُ  َوأَْضَحتْ  كَنَج  نَا أَْعَمال   َجم  ٍر، َكثَْوبٍ  ب ر    ب نَا َوعَبَثَتْ  الشََّجر   َكأَْوَراق   فَذَبُْلنَا قَذ 
يح  . )إَِشعْيَاَء ٦٤:٦(  آثَاُمنَا َكالر  

نُ  َهلْ  ثْيُوب ي    يُْمك  ْلدَهُ، يُغَي  رَ  أَنْ  ل ْل  ر   أَوْ  ج  لنَّم  ُرونَ  لَ  أَْنتُمْ  َكذَل كَ  ُرقََطهُ؟ ل   أَنْ  بَْعدَ  َخْيراً  تَْصنَعُوا أَنْ  تَْقد 
ر   . )إِْرِميَا ١٣:٢٣(  أَل ْفتُمُ  اْرت َكابَ  الشَّ

رُ  أَنْ  يَْفَهَمهُ؟ )إِْرِميَا ١٧:٩( يٌس، فََمنْ  يَْقد  نْ  ُكل    َشْيءٍ  َوُهوَ  نَج   اْلقَْلبُ  أَْخدَعُ م 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٣:٢٣( دُ  هللاَ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ وغ   َما يَُمج  

ُزونَ  َعنْ  بُلُ يعَ  قَدْ  أَْخَطأُوا َوُهمْ  َعاج   ألَنَّ  اْلَجم 
----------------------------------------------------------------------------------------  

ن َوَرق  اْلَجنَّة  ۚ َوَعَصىَٰ آدَُم َربَّ  َما م  فَان  َعلَْيه  ْنَها فَبَدَْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطف قَا يَْخص  هُ فَغََوىَٰ فَأََكاَل م   
 ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَ اَب َعلَْيه  َوَهدَىَٰ  )طه ١٢٢-٢٠:١٢١(

 

: ينكر اإلسالم عقيدة "الخطيئة األصلية" بالمرةمالحظة  
 



f 
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هل جميع البشر ]ومن ضمنهم األنبياء[ يرتكبون اآلثام بطبيعة الحال؟ 
 }باستثناء يسوع{

    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس
 

ْبتَ  يَأْثَُم، لَ  إ ْنَسانٌ  لَْيسَ  إ ذْ  إ لَْيَك، أَْخَطأُوا َوإ ذَا مْ  َوَغض  ُروُهمْ  فََسبَاُهمْ  ل لْعَدُو    َوأَْسلَْمتَهُمْ  عَلَْيه   إ لَى آس 
ُل ٨:٤٦( يبَةً . )اَلُْملُوِك ٱْْلَوَّ يدَةً  َكانَتْ  أَوْ  قَر  ، بَع  يَار   الْعَدُو    د 

َك؟ )اَلَْمَزاِميُر ١٣٠:٣( يعُ  اْلُوقُوفَ  ف ي َمْحَضر  دُ  اْلثَاَم، فََمنْ  يَْستَط   إ نْ  ُكْنتَ  يَاَربُّ  تَتََرصَّ
يئَت ي؟ )أَْمثَاٌل ٢٠:٩( نْ  َخط  ي قَائ الً : إ ن  ي نَقَّْيتُ  قَْلب ي، َوتََطهَّْرتُ  م   َمنْ  يَدَّع 

يءُ . )اَلَْجاِمعَِة ٧:٢٠( د  يقٍ  َعلَى َوْجه   األَْرض   يَْصنَعُ  َخْيراً  َولَ  يُْخط  نْ  ص   لَْيسَ  م 

ٍس، أَْصبَْحنَا ُكلُّنَا يعُ  َوأَْضَحتْ  كَنَج  نَا أَْعَمال   َجم  ٍر، َكثَْوبٍ  ب ر    ب نَا َوعَبَثَتْ  الشََّجر   َكأَْوَراق   فَذَبُْلنَا قَذ 
يح  . )إَِشعْيَاَء ٦٤:٦(  آثَاُمنَا َكالر  

سُوِل ٱْْلُولَى ١:٨( نَا. )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ ل  يئَةَ  لَنَا، نَْخدَعُ أَْنفَُسنَا، َولَ  يَُكونُ  اْلَحقُّ  ف ي دَاخ  ي أَنْ  لَ  َخط   إ نْ  ُكنَّا نَدَّع 
----------------------------------------------------------------------------------------  

َم َرب  ي )يوسف ١٢:٥٣( اَرةٌ ب السُّوء  إ لَّ َما َرح  ي ۚ إ نَّ النَّْفَس أَلَمَّ ُئ نَْفس   َوَما أُبَر  
ى )النحل ١٦:٦١( ُرُهْم إ لَىَٰ أََجٍل مُّسَمًّ ن يَُؤخ   ك 

ن دَابٍَّة َولََٰ ا تََرَك َعلَْيَها م  ه م مَّ ُ النَّاَس ب ظُْلم  ذُ اَّللَّ  َولَْو يَُؤاخ 

 

: بعض المسلمين يدَُّعوَن أن األنبياء مثاليون ليست لهم خطيئة مالحظة  
 ومع ذلك ال توجد اي آية فى القرآن تَُقو ِّي تلك الدعوى 
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َل وتُعَظََّم كأم اإلله باعتبارها ذات قوة إلهية  ؟خاصةهل تليق مريم بأن تُبَجَّ  
 طبقاً للقرآن  ال    ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ْلَمْنُحوتَات  . )إِشَعْيَاَء ٤٢:٨( ي َمْجد ي ْلَخَر، َولَ  َحْمد ي ل  ي. لَ  أُْعط  بُّ  َوَهذَا اْسم   أَنَا ُهوَ  الرَّ
ا ْندَُهمْ  يَْبقَ  لَمْ »: لَهُ  يَُسوعَ  أُمُّ  قَالَتْ  اْلَخْمُر، نَف دَت   فَلَمَّ  يَااْمَرأَةُ؟ ب ي َشأْنُك   َما»: فَأََجابََها« !َخْمرٌ  ع 

هُ  ل ْلَخدَم  : »اْفعَلُوا ُكلَّ  َما يَأُْمُرُكمْ  ب ه  «. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٥-٢:٣(  َساَعت ي لَمْ  تَأْت   بَعْدُ !« فَقَالَتْ  أُمُّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

َ َوَل نُشْ  َمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَلَّ نَْعبُدَ إ لَّ اَّللَّ تَاب  تَعَالَْوا إ لَىَٰ كَل  ذَ قُْل يَا أَْهَل اْلك  َك ب ه  َشيْئًا َوَل يَتَّخ  ر 
ن دُون  اَّللَّ   )آل عمران ٣:٦٤(  بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا م  

ْخذُوًل َوقََضىَٰ َربَُّك أَلَّ تَْعبُدُوا إ لَّ إ يَّاهُ  )اإلسراء ٢٣-١٧:٢٢( ًها آَخَر فَتَْقعُدَ َمذُْموًما مَّ
 َل تَْجعَْل مَ َع اَّللَّ  إ لََٰ

يَعْبُدُون   )الذاريات ٥١:٥٦( نَس إ لَّ ل  نَّ َواإْل   َوَما َخلَْقُت اْلج 
 

 



f 
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ااإلنسان  يموتإذ  الجحيم نتيجة طبيعية؟ الى بلوغه يكون هل ،آثِّم   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
يءُ  ه يَ  تَُموتُ .  ْلتَاُهَما ل ي. َوالنَّْفسُ  الَّت ي تُْخط  يعُ  النُّفُوس   ه يَ  ل ي. نَْفسُ  األَب   َكنَْفس   الْبن   ك  َها َجم 

 )ِحْزقِيَال ١٨:٤(

ن  ي يُكمْ  َولك  نْ  أُر  مَّ نَ  َخافُوا: تََخافُونَ  م  ر   م  نْ  لَُكْم، أَقُولُ  نَعَْم،. اْلقَتْل   بَْعدَ  َجَهنَّمَ  ف ي يُْلق يَ  أَنْ  اْلقَاد   َهذَا م 
 َخافُوا! )إِنِْجيُل لُوقَا ١٢:٥(

يئَة   أُْجَرةَ  ألَنَّ  ا اْلَمْوُت، ه يَ  اْلَخط  بَةُ  َوأَمَّ يَ  هللا   ه  يَّةُ  اْلَحيَاةُ  فَه  يح   ف ي األَبَد    .َرب  نَا يَُسوعَ  اْلَمس 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٦:٢٣(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

)٢٠:١٥ ِ هُوتِي  حَ  ف ي بَُحْيَرة   النَّار  ! )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ ل    اْلَحيَاة   طُر  ج  ً  ف ي س   َوُكلُّ  َمنْ  لَمْ  يُْوَجد   اْسُمهُ  َمْكتُوبا

----------------------------------------------------------------------------------------  

يَن َكذَّبُوا ب آيَات نَا َواْستَْكبَُروا َعنَْها َل تُفَتَُّح لَُهْم أَْبَواُب السََّماء  َوَل يَدُْخلُوَن الْ  َج َجنَّةَ َحتَّىَٰ يَل  إ نَّ الَّذ 

ْم َغَواٍش ۚ وَ  ن فَْوق ه  َهادٌ َوم  ن َجَهنََّم م  يَن لَُهم م   م  ي اْلُمْجر  ل َك نَْجز 
يَاط  ۚ َوكَذََٰ ل َك اْلَجَمُل ف ي َسم   اْلخ  َكذََٰ

ينَ  )اْلعراف ٤١-٧:٤٠( ي الظَّال م   نَْجز 

َها  ثْل  يَن َكَسبُوا السَّي  ئَات  َجَزاُء َسي  ئٍَة ب م  يَْت َوالَّذ  ٍم ۖ َكأَنََّما أُْغش  ْن َعاص  َن اَّللَّ  م  ا لَُهم م   لَّةٌ ۖ مَّ َوتَْرَهقُُهْم ذ 
ئ َك أَْصَحاُب النَّار  ۖ ُهْم ف يَها َخال دُونَ  )يونس ١٠:٢٧(

َن اللَّْيل  ُمْظل ًما ۚ أُولََٰ  ُوُجوُهُهْم ق طَعًا م  
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}الصغائر{لى محمل الجد؟ هل يأخذ اإلله وهو قدسي، الخطايا الصغيرة ع  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

َماُء، األَْرضُ  تَُزولَ  أَنْ  إ لَى: لَكُمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  دٌ  َحْرفٌ  يَُزولَ  لَنْ  َوالسَّ دَةٌ  نُْقَطةٌ  أَوْ  َواح  نَ  َواح   م 

يعَة ، دَةً  َخالَفَ  َمنْ  فَأَيُّ . َشْيءٍ  ُكلُّ  يَت مَّ  َحتَّى الشَّر  نْ  َواح  ه   م  غَْرى، اْلَوَصايَا َهذ   أَنْ  النَّاسَ  َوَعلَّمَ  الصُّ

ا. السََّماَوات   َملَُكوت   ف ي األَْصغَرَ  يُدَْعى ف ْعلَهُ، يَْفعَلُوا لَ  َمنْ  َوأَمَّ ً  فَيُدَْعى َوعَلََّمَها، ب َها عَم  يما  ف ي عَظ 
 َملَُكوت   السََّماَوات  . )إِنِْجيُل َمتَّى ١٩-٥:١٨(

َمةٍ  ُكلَّ  إ نَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  أَن  ي َعلَى لَةٍ  كَل  َسابَ  عَْنَها يَُؤدُّونَ  َسْوفَ  النَّاُس، ب َها يَتََكلَّمُ  بَاط   يَْوم   ف ي الْح 
كَ  تُدَانُ !« )إِنِْجيُل َمتَّى ٣٧-١٢:٣٦( ُر، َوب َكالَم  كَ  تَتَبَرَّ الدَّْينُونَة  . فَإ نَّكَ  ب َكالَم 

 

يَرةً  أَنَّ  تَعْلَُمونَ  أَلَْستُمْ ! َمَحل  ه   ف ي اْفت َخاُرُكمْ  لَْيسَ  يَرةً  َخم  رُ  َصغ  ينَ  تَُخم     ُكلَّهُ؟ اْلعَج 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٥:٦(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ا تَعَمَّدَْت قُلُوبُكُمْ  )اْلحزاب ٣٣:٥( ن مَّ ك 

 َولَْيَس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح ف يَما أَْخَطأْتُم ب ه  َولََٰ
َرة   )النجم ٥٣:٣٢( ُع اْلَمْغف  َش إ لَّ اللََّمَم ۚ إ نَّ َربََّك َواس  ثْم  َواْلفََواح  يَن يَْجتَن بُوَن َكبَائ َر اإْل   الَّذ 

 



f 
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اإلله؟ بالنسبة الى كعقاب ومشروع هل قطع يد السارق صحيح  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ً  أَوْ  ثَْوراً  إ ْنَسانٌ  َسَرقَ  َوإ ذَا بَ  يُعَو  ضَ  أَنْ  فَعَلَْيه   بَاَعهُ، أَوْ  َوذَبََحهُ  َخُروفا  ث يَراٍن، ب َخْمَسة   الثَّْور   َصاح 
بَ  نَ  ب أَْربَعَةٍ  اْلَخُروف   َوَصاح  قُ  ُضب طَ  إ ذَا. الْغَنَم   م  بَ  لَْيالً  يَْنقُبُ  َوُهوَ  السَّار   دَُمهُ  يَذَْهبُ  فََماَت، َوُضر 

نْ . َهدْراً  بَ  يَْنقُبُ  َوُهوَ  الشَّْمس   شُُروق   بَْعدَ  ُضب طَ  إ نْ  َولَك  بُ  يَُكونُ  قُت َل، َحتَّى َوُضر  ار  ً  الضَّ  ُمَطالَبا

ه   ً  يَدْفَعَ  أَنْ  الل  ص    َعلَى. ب دَم  يضا ماً، َكانَ  إ نْ . تَْعو  قَت ه   يُبَاعُ ُمْعد  دَ  َوإ ذَا. ب َسر  ً  الَْمْسُروقُ  اْلَحيََوانُ  ُوج   َحي ا
ثْلَْين  . )اَلُْخُروُج ٤-٢٢:١( قُ  ب م  َماراً  أَمْ  َخُروفاً، يُعَو  ضُ  السَّار  ف ي َحْوَزت ه ، ثَْوراً  َكانَ  أَمْ  ح 

 

ً  تَْحتَق رُ  لَ  قَدْ  النَّاسَ  أَنَّ  َوَمعَ  ا يُْشب عَ  َسَرقَ  إ ذَا ل ص  نْ  َجائ ٌع، َوُهوَ  بَْطنَهُ  ل  ً  عَلَْيه   قُب ضَ  إ ذَا لَك   ُمتَلَب  سا
يَمة   يُعَو  ضُ  َسْبعَةَ  أَْضعَاٍف، َحتَّى َولَوْ  َكلَّفَهُ  ذَل كَ  ُكلَّ  َما يَْقتَن يه  . )أَْمثَاٌل ٣١-٦:٣٠(  ب اْلَجر 

يمٌ .  ً ... فَُكونُوا أَنْتُمْ  ُرَحَماَء، َكَما أَنَّ  أَبَاكُمْ  َرح  لُوُهمْ  أَْنتُمْ  أَْيضا لَُكمُ  النَّاسُ  َعام  يدُونَ  أَنْ  يُعَام  ثْل   َما تُر  َوب م 
 )إِنِْجيُل لُوقَا ٦:٣١,٣٦(

----------------------------------------------------------------------------------------  
يمٌ  )المائدة ٥:٣٨( يٌز َحك  ُ َعز  َن اَّللَّ  ۗ َواَّللَّ يَُهَما َجَزاًء ب َما َكَسبَا نََكاًل م   قَةُ فَاقَْطعُوا أَْيد  ُق َوالسَّار   َوالسَّار 
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،عندما ُحلَّ عليه ،ويحتال المؤمن أحيانا   يكذبالمقبول أن  هل من  

{والكتمان التقية} يحمي نفسه؟ لكي   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ٌب، )أَْمثَاٌل ١٧-٦:١٦( ، َول َسانٌ  َكاذ  فَتَان  ، َوَسبْعَةٌ  َمْكُروَهةٌ  لَدَْيه  : َعْينَان   ُمتَعَْجر  بُّ تَّةُ  أُُمورٍ  يَْمقُتَُها الرَّ س 
 

بَ  َولَنْ  يَّةُ  يَْرتَك  ثَْم، إ ْسَرائ يلَ  بَق  قُونَ  َولَ  اإل  ب ، يَْنط  مْ  ف ي َولَْيسَ  ب اْلكَذ  ه  ، أَْفَواه  شٌّ يُشونَ  بَلْ  غ  ن ينَ  يَع   آم 
دَُهمْ  أََحدٌ . )َصفَنْيَا ٣:١٣( نْ  َغْير   أَنْ  يُهَد    م 

نَ  فَُهوَ . أَب يُكمْ  شََهَوات   تَْعَملُوا أَنْ  َوتَْرغَبُونَ  إ بْل يَس، أَب يُكمْ  أَْولَدُ  إ نَُّكمْ  ، قَات الً  َكانَ  اْلبَدْء   م  لنَّاس  ل   

نَ  َخالٍ  ألَنَّهُ  اْلَحق    ف ي يَثْبُتْ  َولَمْ   ْندََما! اْلَحق    م  قُ  َوع   َكذَّابٌ  ألَنَّهُ  ف يه ، ب َما يَْنَضحُ  فَهُوَ  ب اْلَكذ ب   يَْنط 
قُونَن ي. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٤٥-٨:٤٤( ، ل تَُصد   ا أَنَا فأَلَن  ي أَقُولُ  اْلَحقَّ  َوأَبُو اْلَكذ ب  ! أَمَّ

ذَل كَ  َب، َعْنُكمُ  اْخلَعُوا ل  دْق   َوتَكَلَُّموا الَْكذ  دٍ  ُكلُّ  ب الص   يب ه ، َمعَ  َواح  بَْعٍض  بَْعُضنَا أَْعَضاءٌ  ألَنَّنَا قَر    .ل 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٤:٢٥(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ا ن ينَ  َوَغْيرُ  ٱْلَخائ فُونَ  َوأَمَّ ُسونَ  ٱْلُمْؤم  ج  نَاةُ  َوٱْلقَات لُونَ  َوٱلرَّ يعُ  ٱأْلَْوثَان   َوَعبَدَةُ  َوٱلسََّحَرةُ  َوٱلزُّ  َوَجم 
هُوتي ٢١:٨( يٍت، ٱلَّذ ي ُهوَ  ٱْلَمْوتُ  ٱلثَّان ي«.)ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ بْر  دَة   ب نَارٍ  َوك  يبُُهمْ  ف ي ٱْلبَُحْيَرة   ٱْلُمتَّق   ٱْلَكذَبَة ، فَنَص 

ًسا يَْصنَعُ  َما َوَل  دَن سٌ  َشْيءٌ  يَدُْخلََها َولَنْ  بًا، َرج  ْفر   ف ي ٱْلَمْكتُوب ينَ  إ لَّ  َوَكذ    .ٱْلَخُروف   َحيَاة   س 
هُوتي ٢١:٢٧(  )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُ َغفُوٌر حَ ل يمٌ  )البقرة ٢:٢٢٥( ذُكُم ب َما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم ۗ َواَّللَّ ن يَُؤاخ  ك 

ُ ب اللَّْغو  ف ي أَيَْمان ُكْم َولََٰ ذُُكُم اَّللَّ  َل  يَُؤاخ 
يمُ  )التحريم ٦٦:٢( يُم اْلَحك  ُ َمْوَلُكْم ۖ َوُهَو الْعَل  لَّةَ أَْيَمان ُكْم ۚ َواَّللَّ ُ لَُكْم تَح   قَدْ فََرَض اَّللَّ

 



f 
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؟وبالتالي محظورة ومحرمةالمثلية على أنها خطيئة  تعتبرهل   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ِوي ِيَن ١٨:٢٢( ْجسٌ . )اَلَّلَّ عْ  ذََكًرا ُمَضاَجعَةَ  ٱْمَرأَةٍ . إ نَّهُ  ر  َوَل  تَُضاج 

 

َما.  ْجًسا. إ نَُّهَما يُْقتاََلن  . دَُمهَُما َعلَيْه  اَلُهَما ر  َجاعَ  ٱْمَرأَةٍ، فَقَدْ  فَعاََل  ك  َوإ ذَا ٱْضَطَجعَ  َرُجلٌ  َمعَ  ذَكَرٍ  ٱْضط 
ِوي ِيَن ٢٠:١٣(  )اَلَّلَّ

ينَ  أَْيًضا ٱلذُُّكورُ  َوَكذَل كَ  ك  ، ٱأْلُْنثَى ٱْست ْعَمالَ  تَار  يَّ مْ  ٱْشتَعَلُوا ٱلطَّب يع  ه مْ  ب شَْهَوت ه  ل ينَ  ل بَْعٍض، بَْعض   فَاع 
قَّ . )ُروِميَةَ ١:٢٧( م   ٱْلُمح  ه  مْ  َجَزاءَ  َضاَلل  ه   ٱْلفَْحَشاءَ  ذُُكوًرا ب ذُُكوٍر، َونَائ ل ينَ  ف ي أَْنفُس 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

يَن إ نَُّكْم لَتَأْتُ  َن اْلعَالَم  ْن أََحٍد م   َشةَ َما َسبَقَُكم ب َها م  ه  أَتَأْتُوَن اْلفَاح  َجاَل َشْهَوةً َولُوًطا إ ذْ قَاَل ل قَْوم  وَن الر  
فُونَ  )اْلعراف ٨١-٧:٨٠( ْسر  ن دُون  الن  َساء  ۚ بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ  م  

َجاَل َشْهَوةً م    ُروَن أَئ نَُّكْم لَتَأْتُوَن الر   َشةَ َوأَنتُْم تُْبص  ه  أَتَأْتُوَن اْلفَاح  ن دُون  الن  َساء  ۚ َولُوًطا إ ذْ قَاَل ل قَْوم   
 بَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجهَلُونَ  )النمل ٥٥-٢٧:٥٤(
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ن؟يمحرمت محظورتين نيكخطيئتلجريمة لهل يُنظر لإلجهاض و  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ْنَسانَ . )اَلتَّكِْويُن ٩:٦( لَ  ٱإْل  َنَّ  ٱهللَ  َعلَى ُصوَرت ه   َعم  ْنَسان   يُْسفَكُ  دَُمهُ . أل  ْنَسان   ب ٱإْل   َساف كُ  دَم   ٱإْل 

 َل  تَْقتُلْ . )اَلُْخُروُج ٢٠:١٣(
 َمنْ  َضَربَ  إ ْنَسانًا فََماتَ  يُْقتَلُ  قَتاًْل . )اَلْخُُروُج ٢١:١٢(

ه   تَّةُ  َهذ  ُضَها ٱلس   ، يُْبغ  بُّ ه   َمْكَرَهةُ  ه يَ  َوَسْبعَةٌ  ٱلرَّ : نَْفس   
يئًا، )أَْمثَاٌل ١٧-٦:١٦( ٌب، أَْيدٍ  َساف َكةٌ  دًَما بَر  يَةٌ، ل َسانٌ  َكاذ   ُعيُونٌ  ُمتَعَال 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْن  ل َك َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَن ي إ ْسَرائ يَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا ب غَْير  نَْفٍس أَْو فََساٍد ف ي اأْلَْرض  فَكَ م 
أَنََّما قَتََل أَْجل  ذََٰ

يعًا )المائدة ٥:٣٢( يعًا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجم   النَّاَس َجم 
ْطئًا َكب يًرا )اإلسراء ١٧:٣١(  َوَل تَْقتُلُوا أَْوَلدَ كُْم َخْشيَةَ إ ْماَلٍق ۖ نَّْحُن نَْرُزقُُهْم َوإ يَّاُكْم ۚ إ نَّ قَتْلَُهْم َكاَن خ 

ْكنَ ... َوَل يَْقتُلَْن أَْوَلدَُهنَّ  )الممتحنة ٦٠:١٢( نَاُت يُبَاي ْعنََك عَلَىَٰ أَن لَّ يُْشر   يَا أَيَُّها النَّب يُّ إ ذَا َجاَءَك اْلُمْؤم 

 



f 
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 هل يمكن أن يُمَحى عقاب الخطيئة من خالل العمل الصالح؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ُرونَ  فَُهمْ  اناً، يُبَرَّ يح   ب اْلف دَاء   ب ن ْعَمت ه ، َمجَّ يق   َعنْ  َكفَّاَرةً، هللاُ  قَدََّمهُ  الَّذ ي يَُسوعَ  ب اْلَمس  ، طَر  يَمان   اإل 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢٥-٣:٢٤( ه  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ َوذَل كَ  ب دَم 

 

ا رُ  لَ  أََحداً  أَنَّ  أَمَّ ْندَ  يَتَبَرَّ يعَة ، ب فَْضل   هللا   ع  ٌح، فَذَل كَ  الشَّر  رَ  َمنْ » ألَنَّ  َواض  يَمان   تَبَرَّ يَمان   ب اإل   فَب اإل 
سُوِل إِلَى أَْهِل َغََّلِطيَّةَ ٣:١١(  يَْحيَا«. )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

فُونَ  فَأَْنتُمْ  يعُ  َمنْ  أَنَّ  تَعْر  يعَ  يُط  دَة   اْلَوَصايَا َجم  يعَة   ف ي اْلَوار  دَةً  َويَُخال فُ  ُموسَى، َشر  ْنَها َواح   فَقَْط، م 

يرُ  ً  ُمذْن باً، يَص  : قَالَ  كََما «تَْزن   لَ »: قَالَ  َمثاَلً، هللاَ، فَإ نَّ . ُكلََّها الَْوَصايَا يَُخال فُ  َكالَّذ ي تََماما  

، لَمْ  فَإ نْ « !تَْقتُلْ  لَ » نْ  تَْزن  يعَةَ  َخَرْقتَ  فَقَدْ  قَتَْلَت، َولك  فُوا إ ذَْن،. الشَّر   ب َحَسب   َواْلعََمل   اْلقَْول   ف ي تََصرَّ

يَّة ، قَانُون   ً  تَُحاَكُمونَ  َسْوفَ  َكأَنَّكُمْ  اْلُحر   ينَ  عَلَى اْلُحْكمُ  يَُكونَ  أَنْ  فاَلَبُدَّ . لَهُ  َوْفقا سُونَ  لَ  الَّذ   يَُمار 
قُ  عَلَى اْلُحْكم  ! )ِرَسالَةُ يَعْقُوَب ١٣-٢:١٠( ْحَمةُ  فَه يَ  تَتَفَوَّ ا الرَّ ْحَمة ، أَمَّ نَ  الرَّ ً  م  يا ً  َخال  ْحَمةَ، ُحْكما  الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْبَن السَّي  ئَات   )هود ١١:١١٤(  إ نَّ اْلَحسَنَات  يُذْه 

يَنَُّهْم أَْحَسَن الَّذ ي َكانُوا يَْعَملُونَ   ْم َولَنَْجز  ال َحات  لَنَُكف  َرنَّ عَْنُهْم َسي  ئَات ه  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوعَم  َوالَّذ 
 )العنكبوت ٢٩:٧(

 
 

 

 فى الخالص
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كمسلم''؟"كمسيحي'' أو إنسان "هل يولد   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ا ينَ  أَي   قَب لُوهُ، الَّذ ينَ  أَمَّ ه ، آَمنُوا الَّذ  يُروا أَنْ  ف ي اْلَحقَّ  َمنََحُهمُ  فَقَدْ  ب اْسم  ينَ  َوُهمُ  هللا ، أَْولَدَ  يَص   الَّذ 
نَ  هللا  . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٣-١:١٢( نْ  َرْغبَة   بََشٍر، بَلْ  م  نْ  َرْغبَة   َجسٍَد، َولَ  م  نْ  دٍَم، َولَ  م   ُول دُوا لَْيسَ  م 

نُ  لَ : لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ »: يَُسوعُ أََجابَهُ    هللا   َملَُكوتَ  أََحدٌ  يَدُْخلَ  أَنْ  يُْمك 
وح  . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣:٥( نَ  اْلَماء   َوالرُّ  إ لَّ  إ ذَا ُول دَ  م 

دْتُمْ  قَدْ  فَأَْنتُمْ  لَدَةً  ُول  نْ  لَ  ثَان يَةً  و  يٍ   َزْرعٍ  م  ا بَلْ  يَْفنَى، بَشَر  مَّ : يَْفنَى لَ  م   
سُوِل ٱْْلُولَى ١:٢٣( َمة   هللا   اْلَحيَّة   اْلبَاق يَة   إ لَى األَبَد  . )ِرسَالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ ب َكل 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ين   )الكافرون ١٠٩:٦( ينُكُ ْم َول َي د   لَُكْم د 

 

من والدته مسلًماهو ايضا  ُيَعد   مسلًما : فى عقيدة اإلسالم إن كان ابو الرضيعمالحظة  

 



f 
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}الثواب{؟ هل خالص اإلنسان مرهون بعمله  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

رَ  قَدْ  إ بَْراه يمُ  َكانَ  لَوْ  ، أََساس   َعلَى تَبَرَّ نْ  لََكانَ  األَْعَمال  َر، أَنْ  َحق  ه   م  نْ  يَْفتَخ   ألَنَّهُ . هللا   أََمامَ  لَْيسَ  َولَك 
تَاُب؟ يَقُولُ  َماذَا بَ  ب اهلل ، إ بَْراه يمُ  فَآَمنَ » الْك  اً  ذَل كَ  لَهُ  فَُحس   األُْجَرةُ  لَهُ  تُْحَسبُ  لَ  يَْعَمُل، الَّذ ي إ نَّ . «ب ر 

نْ  نْ  بَلْ  الن  عَْمة   قَب يل   م  ا. الدَّْين   قَب يل   م  نُ  َوإ نََّما يَْعَملُ  لَ  الَّذ ي أَمَّ رُ  ب َمنْ  يُْؤم   إ يَمانَهُ  فَإ نَّ  األَث يَم، يُبَر  
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٥-٤:٢( اً . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  يُْحَسبُ  لَهُ  ب ر 

، ُمَخلَُّصوَن، ب الن  ْعَمة   فَإ نَُّكمْ  يَمان  ْنُكمْ  لَْيسَ  َوَهذَا ب اإل  بَةٌ  إ نَّهُ . م  نَ  ه  ، أََساس   َعلَى لَ  هللا ، م   َحتَّى األَْعَمال 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٩-٢:٨( رَ  أََحدٌ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  لَ  يَْفتَخ 

ْن، ا َولَك  نَا لُْطفُ  َظَهرَ  لَمَّ ، َوَمَحبَّتُهُ  هللا ، ُمَخل  ص   ب َها قُْمنَا ب ٍر   أَْعَمال   أََساس   َعلَى لَ  َخلََّصنَا، ل لنَّاس 
ب   َوإ نََّما نَْحُن، ً  َغسَلَنَا ب أَنْ  َوذَل كَ  َرْحَمت ه ، ب ُموج  يدَة   اْلَخل يقَة   ُغْسلَ  ُكل  ي ا يد   اْلَجد  يه   الَّذ ي َوالتَّْجد   يُْجر 

سُوِل إِلَى تِيطَُس ٦-٣:٤( نَا. )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يح   ُمَخل  ص  نًى ب يَسُوعَ  اْلَمس  ذ ي َسَكبَهُ  َعلَْينَا ب غ 
وحُ  اْلقُدُُس، الَّ  الرُّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

كْ  ل َك ذ  ي  ئَات  ۚ ذََٰ ْبَن السَّ َن اللَّْيل  ۚ إ نَّ اْلَحسَنَات  يُذْه  اَلةَ َطَرفَي  النََّهار  َوُزلَفًا م   ينَ َوأَق م  الصَّ ر    َرىَٰ ل لذَّاك 
 )هود ١١:١١٤(

يَنَُّهْم أَْحَسَن الَّذ ي َكانُوا يَْعَملُونَ   ْم َولَنَْجز  ال َحات  لَنَُكف  َرنَّ عَْنُهمْ  َسي  ئَات ه  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوعَم  َوالَّذ 
 )العنكبوت ٢٩:٧(

 

 

١١٢   112 

 هل يعتمد منهج اإلله في تخليص الناس دائما  على فدية أو كفارة الدم؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ُكْم، ألَنَّ  الدَّمَ  يَُكف  رُ  َعن   النَّْفس  .  تَُكف  ُروا َعنْ  نُفُوس  َهذَا َوَهْبتُُكمْ  إ يَّاهُ  ل  ألَنَّ  َحيَاةَ  اْلَجَسد   ه يَ  ف ي الدَّم  . ل 
ِوي ِيَن ١٧:١١(  )اَلَّلَّ

ه   ف ي «األَقْدَاس   قُدْس  » فَإ لَى يحُ  دََخلَ  اْلَخْيَمة ، َهذ  ةً  اْلَمس  دًةً، َمرَّ الً  َواح  ه ، دَمَ  َحام   تُيُوٍس  دَمَ  لَ  نَْفس 
ً  دََمهُ  َسفَكَ  بَعْدََما َوذَل كَ . َوُعُجولٍ  َوضا ً  ف دَاءً  فََحقَّقَ . َعنَّا ع  ي ا يعَةُ . أَبَد  ي فَالشَّر   ُكلُّ  يَتَطَهَّرَ  ب أَنْ  تُوص 

َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٩:١٢,٢٢( ً  ب الدَّم  . َولَ  ُغْفَرانَ  إ لَّ  ب َسْفك   الدَّم  ! )اَلر ِ يبا  َشْيءٍ  تَْقر 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْنَها َعدٌْل َوَل  ْنَها َشفَاَعةٌ َوَل يُْؤَخذُ م  ي نَْفٌس َعن نَّْفٍس َشْيئًا َوَل يُْقبَُل م   ُهْم َواتَّقُوا يَْوًما لَّ تَْجز 
 يُنَصُرونَ  )البقرة ٢:٤٨(

ن َشعَائ ر  اَّللَّ  لَُكْم ف يَها َخْيٌر ۖ فَاذُْكُروا اْسَم اَّللَّ  عَلَْيَها َصَوافَّ ۖ فَ  إ ذَا َوَجبَْت َواْلبُدَْن َجعَْلنَاَها لَُكم م  

ْرنَاَها لَُكْم لَعَلَُّكْم تَشْ  ل َك َسخَّ ُموا اْلقَان َع َواْلُمْعتَرَّ ۚ َكذََٰ ْنَها َوأَْطع  ُكُروَن ُجنُوبَُها فَكُلُوا م   

َرَها لَُكْم ل تَُكب    ل َك َسخَّ
نُكْم ۚ َكذََٰ ن يَنَالُهُ التَّْقَوىَٰ م  ك 

َماُؤَها َولََٰ َ لُُحوُمَها َوَل د  َ لَن يَنَاَل اَّللَّ ُروا اَّللَّ  
ن ينَ  )الحج ٣٧-٢٢:٣٦( ر  اْلُمْحس   َعلَىَٰ َما َهدَاكُْم ۗ َوبَش  

 



f 
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د به اإلله بوساطة َحَمله أباإليمان والنعمة فقط  يُوَصل الى الخالص الذي زوَّ

َل أضحية ؟  الذي ُجعِّ
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ْنَسانَ  أَنَّ  اْستَْنتَْجنَا قَد   ألَنَّنَا رُ  اإل  ، يَتَبَرَّ يَمان  لٍ  ب اإل  يعَة   ف ي اْلَمْطلُوبَة   األَْعَمال   َعن   ب َمْعز    .الشَّر 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٣:٢٨(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

، ُمَخلَُّصوَن، ب الن  ْعَمة   فَإ نَُّكمْ  يَمان  ْنُكمْ  لَْيسَ  َوَهذَا ب اإل  بَةٌ  إ نَّهُ . م  نَ  ه  ، أََساس   َعلَى لَ  هللا ، م   َحتَّى األَْعَمال 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٩-٢:٨( رَ  أََحدٌ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  لَ  يَْفتَخ 

ْن، ا َولَك  نَا لُْطفُ  َظَهرَ  لَمَّ ، َوَمَحبَّتُهُ  هللا ، ُمَخل  ص   ب َها قُْمنَا ب ٍر   أَْعَمال   أََساس   َعلَى لَ  َخلََّصنَا، ل لنَّاس 

ب   َوإ نََّما نَْحُن، ً  َغسَلَنَا ب أَنْ  َوذَل كَ  َرْحَمت ه ، ب ُموج  يدَة   اْلَخل يقَة   ُغْسلَ  ُكل  ي ا يد   اْلَجد  يه   الَّذ ي َوالتَّْجد   يُْجر 
سُوِل إِلَى تِيطَُس ٦-٣:٤( نَا. )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يح   ُمَخل  ص  نًى ب يَسُوعَ  اْلَمس  ذ ي َسَكبَهُ  َعلَْينَا ب غ 

وحُ  اْلقُدُُس، الَّ  الرُّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْزَر أُْخَرىَٰ  )اْلنعام ٦:١٦٤( َرةٌ و  ُر َواز  ُب ُكلُّ نَْفٍس إ لَّ َعلَْيَها ۚ َوَل تَز   َوَل تَْكس 

نَْفس  مَ  ْزَر أُْخَرىَٰ ن  اْهتَدَىَٰ فَإ نََّما يَْهتَد ي ل  َرةٌ و  ُر َواز  لُّ َعلَْيَها ۚ َوَل تَز    ه  ۖ َوَمن َضلَّ فَإ نََّما يَض 
 )اإلسراء ١٧:١٥(

ْزَر أُْخَرىَٰ  )النجم ٥٣:٣٨( َرةٌ و  ُر َواز   أَلَّ تَز 
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 لكي يمتلك إنسان الحياة األبدية، هل من الضروري أوال أن يسمع ويفهم

)إنجيل( يسوع المسيح وبعدئٍذ يؤمن ويقبله كمخلص ورب؟ بُْشَرى  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
َمةَ  إ نَّ »: يَقُولُ  إ نَّهُ  إ ذاً؟ يَقُولُ  فََماذَا يبَةٌ  اْلكَل  ْنكَ  قَر  كَ  ف ي إ نََّها. م  ه   َوَما« !قَْلب كَ  َوف ي فَم  َمةُ  َهذ   إ لَّ  الَْكل 

َمةُ  يَمان   َكل  رُ  الَّت ي اإل  كَ  اْعتََرْفتَ  إ ن   أَنَّكَ : ب َها نُبَش   نَ  أَقَاَمهُ  هللاَ  ب أَنَّ  قَْلب كَ  ف ي َوآَمْنتَ  َرب اً، ب يَُسوعَ  ب فَم   م 

، يَمانَ  فَإ نَّ . اْلَخالصَ  ن لْتَ  األَْمَوات  ، إ لَى يَُؤد  ي القَْلب   ف ي اإل   اْلَخالََص، يَُؤي  دُ  فَم  ب الْ  َوالْعت َرافَ  اْلب ر  

تَابَ  ألَنَّ  نٌ  ُهوَ  َمنْ  ُكلُّ »: يَقُولُ  اْلك  يبُ  لَ  ب ه ، ُمْؤم  يع   ألَنَّ  َواْليُونَان ي  ، اليَُهود ي    بَيْنَ  فَْرقَ  فاَلَ . يَخ   ل ْلَجم 

 ً داً، َرب ا ً  َواح  ب    ب اْسم   يَدُْعو َمنْ  ُكلَّ  فَإ نَّ . »«يَدُْعوهُ  َمنْ  ُكل    تَُجاهَ  غَن ي ا ْن،. «يَْخلُصُ  الرَّ  َكْيفَ  َولك 
نُوا لَمْ  َمنْ  يَدُْعونَ  نُونَ  َوَكْيفَ  ب ه ؟ يُْؤم  ٍر؟ ب الَ  يَْسَمعُونَ  َوَكْيفَ  ب ه ؟ يَْسَمعُوا لَمْ  ب َمنْ  يُْؤم   َوَكْيفَ  ُمبَش  

رُ  َل؟ قَدْ  َكانَ  إ ذَا إ لَّ  أََحدٌ  يُبَش   ينَ  أَْقدَامَ  أَْجَملَ  َما»: ُكت بَ  قَدْ  َكَما أُْرس  ر  ْن،« !ب اْلَخْيَرات   الُْمبَش    لَْيسَ  َولك 

يلَ  أََطاُعوا ُكلُُّهمْ  ْنج  يَمانُ  إ ذاً، «إ يَّاهُ؟ أَْسَمْعنَاهُ  َما َصدَّقَ  َمنْ ! يَاَربُّ »: يَقُولُ  إ شَْعيَاءَ  فَإ نَّ . اإل   نَت يَجةُ  اإل 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ١٧-١٠:٨( يح  ! )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ َمة   اْلَمس  ير   ب كَل  نَ  التَّْبش  َماع ، َوالسََّماعُ ُهوَ  م   السَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

لَّتَُهْم ۗ قُْل إ نَّ ُهدَى اَّللَّ  ُهَو اْلُهدَىَٰ ۗ  َّبَْعَت َولَن تَْرَضىَٰ َعنَك اْليَُهودُ َوَل النََّصاَرىَٰ َحتَّىَٰ تَتَّب َع م  َولَئ ن  ات
يرٍ  )البقرة ٢:١٢٠( ٍ َوَل نَص  ن َول ي  َن اَّللَّ  م  ْلم  ۙ َما لََك م  َن اْلع   أَْهَواَءُهم بَْعدَ الَّذ ي َجاَءَك م 
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 هل من المقبول، أن الطريقة الوحيدة للحصول على الحياة األبدية 

 هو اإليمان بيسوع المسيح كمخلص ورب؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
يَاَمةُ  َواْلَحيَاةُ . َمنْ  آَمنَ  ب ي، َوإ نْ  َماتَ  فَسَيَْحيَا. )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ١١:٢٥(  فََردَّ  يَُسوعُ: »أَنَا ُهوَ  اْلق 

يقُ  َواْلَحقُّ  َواْلَحيَاةُ . لَ  يَأْت ي أََحدٌ  إ لَى اْلب   إ لَّ  ب ي. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٤:٦(  فَأََجابَهُ  يَُسوعُ: »أَنَا ُهوَ  الطَّر 

يَّةُ  َواْلَحيَاةُ  فُوكَ  أَنْ  ه يَ  األَبَد  لهَ  أَْنتَ  يَعْر  يحَ  ويَُسوعَ  َوْحدََك، اْلَحقَّ  اإل    .أَْرسَْلتَهُ  الَّذ ي اْلَمس 
 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٧:٣(

----------------------------------------------------------------------------------------  

ن بَْعد  َما َجاَءُهُم الْع   تَاَب إ لَّ م  يَن أُوتُوا الْك  ْساَلُم ۗ َوَما اْختَلََف الَّذ  ندَ اَّللَّ  اإْل  ْلُم بَْغيًا بَْينَهُْم ۗ إ نَّ الد  يَن ع 
َساب   )آل عمران ٣:١٩( يُع اْلح  َ َسر   َوَمن يَْكفُْر ب آيَات  اَّللَّ  فَإ نَّ اَّللَّ

ينَ  )آل عمران ٣:٨٥( ر  َن اْلَخاس  َرة  م  ْنهُ َوُهَو ف ي اْْلخ  ينًا فَلَن يُْقبََل م  ْساَلم  د   َوَمن يَْبتَغ  َغيَْر اإْل 
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}المعمودية{ هل التعمد بالماء مطلوب للمؤمن اليوم؟  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ذُوا إ ذَْن، فَاذَْهبُوا يعَ  َوتَْلم  ، َجم  دُوُهمْ  األَُمم  وح   َوالْبن   اْلب   ب اْسم   َوَعم   ؛ َوالرُّ  أَنْ  َوَعل  ُموُهمْ  اْلقُدُس 

َمان  !« )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٠-٢٨:١٩(  يَْعَملُوا ب ُكل    َما أَْوَصْيتُُكمْ  ب ه  . َوَها أَنَا َمعَُكمْ  ُكلَّ  األَيَّام   إ لَى اْنت َهاء   الزَّ

ُروا أَْجَمَع، اْلعَالَم   إ لَى اذَْهبُوا»: لَُهمْ  َوقَالَ  يقَةَ  َوبَش   يل   كُلََّها اْلَخل  ْنج  دَ، آَمنَ  َمنْ : ب اإل   َوَمنْ  َخلََص، َوتَعَمَّ
نْ  فََسْوفَ  يُدَانُ . )إِنِْجيُل َمْرقَُس ١٦-١٦:١٥(  لَمْ  يُْؤم 

دْ  تُوبُوا،»: بُْطُرسُ  أََجابَُهمْ  دٍ  ُكلُّ  َوْليَتَعَمَّ ْنكُمْ  َواح  يح ، يَُسوعَ  ب اْسم   م  َمس 
 َوتَنَالُوا َخَطايَاُكمْ  هللاُ  فَيَْغف رَ  الْ

سُِل ٢:٣٨( ، )أَْعَمالُ ٱلرُّ وح   اْلقُدُس  بَةَ  الرُّ  ه 
سُِل ٢٢:١٦( ب   . )أَْعَمالُ ٱلرُّ ً  ب اْسم   الرَّ يا نْ  َخَطايَاَك، دَاع  لْ  م  دْ  َواْغتَس  يُء؟ قُمْ  تَعَمَّ َماذَا تُْبط   َواْلنَ  ل 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

ال توجد فى القرآن أي آية عن التعمد بالماء: مالحظة  
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 هل يُْطلَب الختان من المؤمن الذكر اليوم؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

يَ  فََمنْ  رْ  فاَلَ  َمْختُوٌن، َوُهوَ  دُع  ، كَغَْير   يَص  يَ  َوَمنْ  اْلَمْختُون  رْ  فاَلَ  َمْختُوٍن، َغيْرُ  َوُهوَ  دُع   يَص 

تَانَ  إ نَّ . َكاْلَمْختُون   تَان   َوَعدَمَ  َشْيئاً، لَْيسَ  اْلخ  مُّ  بَل   َشْيئاً، لَْيسَ  اْلخ   فَْليَْبقَ . هللا   ب َوَصايَا اْلعََملُ  ُهوَ  الُْمه 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٢٠-٧:١٨( ُ ولَُس ٱلرَّ ينَ  دََعاهُ  هللاُ . )ِرَسالَةُ ب دٍ  عَلَى اْلَحال   الَّت ي َكانَ  عَلَْيَها ح  ُكلُّ  َواح 

 

يحُ  يَْنفَعُُكمُ  لَ  ُخت ْنتُْم، إ نْ : لَكُمْ  أَقُولُ  بُولُسُ  أَنَا َها ً  الَْمس  ةً  َوأَْشَهدُ . َشْيئا ُكل    أُْخَرى َمرَّ مٌ  ب أَنَّهُ  َمْختُونٍ  ل   ُمْلتَز 
يعَة   يَعَْملَ  أَنْ  يدُونَ  يَاَمنْ . ُكل  َها ب الشَّر  يرَ  تُر  يق   َعنْ  التَّْبر  يعَة ، َطر  ْمتُمُ  قَدْ  الشَّر  يحَ  ُحر  نَ  َوَسقَْطتُمْ  اْلَمس   م 

وح   فَإ نَّنَا،! الن  عَْمة   ، أََساس   َوَعلَى ب الرُّ يَمان  رُ  اإل  َجاءَ  نَْنتَظ  يح   فَف ي. الْب رُّ  يُنْت ُجهُ  الَّذ ي الرَّ  لَ  يَُسوعَ، اْلَمس 
سُوِل إِلَى أَْهِل َغََّلِطيَّةَ ٦-٥:٢( ل   ب الَْمَحبَّة  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يَمان   اْلعَام  ، بَلْ  ل ْل  تَان  عَدَم   اْلخ  تَان   َولَ  ل  ْلخ   نَْفعَ  ل 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ينَ  )النحل ١٦:١٢٣( ك  َن اْلُمْشر  يَم َحن يفًا ۖ َوَما َكاَن م  لَّةَ إ ْبَراه  ثُمَّ أَْوَحْينَا إ لَْيَك أَن  اتَّب ْع م 

 

 

األحاديث أيضا على هذا : تأك ِّدمالحظة  
٤:٢٣٧٠، المسلم ٦:٣٨٨، فتح الباري ١٢٥٢ٱنظر البخاري   
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أن دخول الجنة غير قابل  وتبي ِّنهل هناك آيات تأمر قائلة "كونوا قدسيين" 

القداسة؟ يمتلكلمن ال   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

بُّ  أَنَا ُسوا إ لَُهُكْم، الرَّ ُسوا َولَ  قُدُّوٌس، أَنَا ألَن  ي َوتَقَدَُّسوا، أَْنفَُسكُمْ  فََكر   نَ  ب َشْيءٍ  أَْنفَُسُكمْ  تُنَج    الدَّب يب   م 
ِوي ِيَن ١١:٤٤( ك   َعلَى األَْرض  . )اَلَّلَّ  اْلُمتََحر  

رَ  فَإ نْ  ُرهُ  هللا ، َهْيَكلَ  أََحدٌ  دَمَّ   .أَْنتُمْ  َوُهوَ  ُمقَدٌَّس، هللا   َهْيَكلَ  ألَنَّ  هللاُ، يُدَم  
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٣:١٧(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

َّبَنَا َوقَدْ  نَ  فَتَْرةً  آبَاُؤنَا أَد ، م  َمان  ً  َرأَْوهُ  َما َحَسبَ  الزَّ با ا. ُمنَاس  بُنَا هللاُ، أَمَّ ً  فَيَُؤد   نْ  دَائ ما : َمْنفَعَت نَا أَْجل   م 

كَ  ل َكيْ  ُموا أَنْ  َهدَفَُكمْ  اْجعَلُوا. قَدَاَست ه   ف ي نَْشتَر  يعَ  تَُسال  ، َجم  يُشوا النَّاس   فَب غَْير  . ُمقَدََّسةً  َحيَاةً  َوتَع 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ١٢:١٠,١٤( بَّ . )اَلر ِ رُ  أََحدٌ  أَنْ  يََرى الرَّ  قَدَاَسٍة، لَ  يَْقد 

ً  اْسلُُكوا َوإ نََّما ً  سُلُوكا ينَ  أَْمٍر، ُكل    ف ي ُمقَدَّسا  ُكونُوا»: ُكت بَ  قَدْ  ألَنَّهُ  دََعاُكْم، الَّذ ي ب اْلقُدُّوس   ُمْقتَد 
سُوِل ٱْْلُولَى ١٦-١:١٥( يَن، ألَن  ي أَنَا قُدُّوسٌ !« )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ يس   ق د  

تَاب   ف ي َجاءَ  َما عَلَى تَْختُمْ  لَ »: ل ي قَالَ  ثُمَّ  دَ  ألَنَّ  َهذَا، النُّبُوَءة   ك  ه   َمْوع   َكانَ  فََمنْ . اْقتََربَ  قَد   إ تَْمام 

نْ  َظال ماً، ؛ ف ي فَْليُْمع  ساً، َكانَ  َوَمنْ  الظُّلْم  نْ  نَج  نْ فَْليُ  َصال حاً، َكانَ  َوَمنْ  النََّجاَسة ؛ ف ي فَْليُْمع   ف ي ْمع 
)١١-٢٢:١٠ ِ هُوتِي  نْ  ف ي اْلقَدَاَسة  !« )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ  الصَّالَح ؛ َوَمنْ  َكانَ  ُمقَدَّساً، فَْليُْمع 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

: ال توجد فى القرآن أي آية تأمر قائلة "كونوا قدسيين"مالحظة  
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من خالل ممارسة إرادتهم الحرة  اإللههل يستطيع الناس أن يصبحوا أبناء 

 وعزمهم الحر؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
يُروا أَْولَدَ هللا ،)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١:١٢( ه ، فَقَدْ َمنََحُهُم اْلَحقَّ ف ي أَْن يَص  يَن آَمنُوا ب اْسم  يَن قَب لُوهُ، أَي  الَّذ  ا الَّذ   أَمَّ

سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٨:١٤( يَادَة   ُروح   هللا ، ُهمْ  أَْبنَاءٌ  َّلل   . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ينَ  ل ق  ع  يعَ  اْلَخاض  فَإ نَّ  َجم 
 

سُوِل إِلَى أَْهِل َغََّلِطيَّةَ ٣:٢٦( يح   يَسُوعَ . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يَمان   ب اْلَمس  ً  أَْبنَاءُ  هللا   ب اإل  يعا  فَإ نَُّكمْ  َجم 

يتُمُ  فََهلْ  بُُكمْ  الَّذ ي اْلَوْعظَ  نَس  ُكمْ  هللاُ  ب ه   يَُخاط  فَّ  لَ  يَااْبن ي،»: يَقُولُ  إ ذْ  لَهُ؟ أَْبنَاءً  ب َوْصف  يب   تَْستَخ   ب تَأْد 

ب    د   َولَ . الرَّ يَمةَ  تَْفق  ينَ  الْعَز  بُّهُ  الَّذ ي فَإ نَّ . اْلَخَطأ   َعلَى يَُوب  ُخكَ  ح  بُّ  يُح  بُهُ  الرَّ دُ  َوُهوَ . يَُؤد    َمنْ  ُكلَّ  يَْجل 
سَالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٦-١٢:٥( ً !« )اَلر ِ ذُهُ  لَهُ  اْبنا  يَتَّخ 

----------------------------------------------------------------------------------------  

بُُكم ب ذُنُوب ُكم ۖ بَْل أَنتُم بَشَرٌ َوقَالَت   َم يُعَذ   بَّاُؤهُ ۚ قُْل فَل  ْن َخلََق ۚ اْليَُهودُ َوالنََّصاَرىَٰ نَْحُن أَْبنَاُء اَّللَّ  َوأَح  مَّ  م  
ُب َمن يََشاءُ  )المائدة ٥:١٨( َمن يََشاُء َويُعَذ   ُر ل   يَْغف 
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}القدر أو النصيب{نسان محدد مسبقا  أو مكتوب بشكل كامل؟ اإلهل قدر   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

دُ  أَنَا َها َماءَ  اْليَْومَ  َعلَيُْكمُ  أُْشه  . َواللَّْعنَةَ  اْلبََرَكةَ  َوالَْمْوَت، الَْحيَاةَ  أََماَمُكمُ  َوَضْعتُ  قَدْ . َواألَْرضَ  السَّ
تَْحيَْوا أَنْتُمْ  َونَْسلُُكْم، )اَلتَّثْنِيَة ٣٠:١٩(  فَاْختَاُروا اْلَحيَاةَ  ل 

، تَْعبُدُوا أَنْ  َساَءُكمْ  َوإ نْ  بَّ ُكمُ  فَاْختَاُروا الرَّ نَ  َسَواءَ  تَْعبُدُونَ  َمنْ  اْليَْومَ  ألَْنفُس   َعبَدََها الَّت ي اْلل َهة   م 

ينَ  آبَاُؤُكمُ  َهة   أَمْ  اْلفَُرات   نَْهر   شَْرق يَّ  اْستَْوطَنُوا الَّذ  ي  ينَ  آل  مْ  ف ي ُمق يُمونَ  أَنْتُمْ  الَّذ ينَ  األَُمور  ه  ا. أَْرض   أَمَّ
بَّ «. )يَشُوع ٢٤:١٥(  أَنَا َوبَْيت ي فَنَْعبُدُ  الرَّ

 

: فى هذه المسألة يوجد فى المسيحية رأيان مختلفان اثنان، مالحظة  
الكالفينية "نعم" واألرمينيوسية "ال"تقول   

 

----------------------------------------------------------------------------------------  
نُونَ  )التوبة ٩:٥١( ُ لَنَا ُهَو َمْوَلنَا ۚ َوَعلَى اَّللَّ  فَْليَتََوكَّل  الُْمْؤم  يبَنَا إ لَّ َما َكتََب اَّللَّ  قُل لَّن يُص 

ُكونَ )القصص ٢٨:٦٨( ا يُْشر  يََرةُ ۚ سُْبَحاَن اَّللَّ  َوتَعَالَىَٰ عَمَّ  َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر ۗ َما َكاَن لَُهُم اْلخ 

 َ ْن أ يََرةُ م  ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم اْلخ  نٍَة إ ذَا قََضى اَّللَّ ٍن َوَل ُمْؤم  ُمْؤم  ْم...َوَما َكاَن ل  ه  ْمر   
ْقدُوًرا )اْلحزاب ٣٣:٣٦,٣٨(   َوَكاَن أَْمُر اَّللَّ  قَدًَرا مَّ



f 
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 هل سوف يُجعَُل الميزان لقياس أعمال اإلنسان الصالحة والسيئة لِّيحدَّدَ 

 ما إذا كان سيذهب إلى الجنة أو إلى الجحيم؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

، ُمَخلَُّصوَن، ب الن  ْعَمة   فَإ نَُّكمْ  يَمان  ْنُكمْ  لَْيسَ  َوَهذَا ب اإل  بَةٌ  إ نَّهُ . م  نَ  ه  ، أََساس   َعلَى لَ  هللا ، م    األَْعَمال 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٩-٢:٨( رَ  أََحدٌ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َحتَّى لَ  يَْفتَخ 

ْن، ا َولَك  نَا لُْطفُ  َظَهرَ  لَمَّ ، َوَمَحبَّتُهُ  هللا ، ُمَخل  ص   ب َها قُْمنَا ب ٍر   أَْعَمال   أََساس   َعلَى لَ  َخلََّصنَا، ل لنَّاس 
ب   َوإ نََّما نَْحُن، ً  َغسَلَنَا ب أَنْ  َوذَل كَ  َرْحَمت ه ، ب ُموج  يدَة   اْلَخل يقَة   ُغْسلَ  ُكل  ي ا يد   اْلَجد  يه   الَّذ ي َوالتَّْجد   يُْجر 

سُوِل إِلَى تِيطَُس ٦-٣:٤( نَا. )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يح   ُمَخل  ص  نًى ب يَسُوعَ  اْلَمس  ذ ي َسَكبَهُ  َعلَْينَا ب غ 
وحُ  اْلقُدُُس، الَّ  الرُّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ينُهُ فَ  ئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن َوَمْن َخفَّْت َمَواز 
ينُهُ فَأُولََٰ ئ َك َواْلَوْزُن يَْوَمئ ٍذ اْلَحقُّ ۚ فََمن ثَقُلَْت َمَواز  أُولََٰ  

ُروا أَنفَُسُهم ب َما َكانُوا ب آيَات نَا يَْظل ُمونَ  )اْلعراف ٩-٧:٨( يَن َخس   الَّذ 
ُروا أَنفُ  يَن َخس  ئ َك الَّذ  ينُهُ فَأُولََٰ ئ َك ُهُم الُْمْفل ُحوَن َوَمْن َخفَّْت َمَواز 

ينُهُ فَأُولََٰ َسُهْم فََمن ثَقُلَْت َمَواز   
 ف ي َجَهنََّم َخال دُونَ  )المؤمنون ١٠٣-٢٣:١٠٢(
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دخول الجنة؟ لِّتمكُّنِّ هل من الضروري إعادة الوالدة،   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ا ينَ  أَي   قَب لُوهُ، الَّذ ينَ  أَمَّ ه ، آَمنُوا الَّذ  يُروا أَنْ  ف ي اْلَحقَّ  َمنََحُهمُ  فَقَدْ  ب اْسم  ينَ  َوُهمُ  هللا ، أَْولَدَ  يَص   الَّذ 
نَ  هللا  . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٣-١:١٢( نْ  َرْغبَة   بََشٍر، بَلْ  م  نْ  َرْغبَة   َجسٍَد، َولَ  م  نْ  دٍَم، َولَ  م   ُول دُوا لَْيسَ  م 

نُهُ  أََحدَ  لَ : لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ »: يَُسوعُ فَأََجابَهُ  دَ  إ ذَا إ لَّ  هللا   َملَُكوتَ  يََرى أَنْ  يُْمك  نْ  ُول  . «َجد يدٍ  م 

يُموسُ  فََسأَلَهُ  نُ  َكْيفَ »: ن يقُود  ْنَسانَ  يُْمك  ؟ َكب يرُ  َوُهوَ  يُولَدَ  أَنْ  اإل  ن   يعُ  أَلَعَلَّهُ  الس    بَْطنَ  يَدُْخلَ  أَنْ  يَْستَط 

ه   نُ  لَ : لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ »: يَسُوعُ أََجابَهُ  «يُولَدَ؟ ثُمَّ  ثَان يَةً  أُم    إ ذَا إ لَّ  هللا   َملَُكوتَ  أََحدٌ  يَدُْخلَ  أَنْ  يُْمك 
دَ  نَ  ُول  وح   اْلَماء   م  نَ  فَاْلَمْولُودُ . َوالرُّ نَ  َوالَْمْولُودُ  َجَسدٌ، ُهوَ  اْلَجسَد   م  وح   م  بْ  فاَلَ . ُروحٌ  ُهوَ  الرُّ  تَتَعَجَّ

يدٍ . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٧-٣:٣( نْ  َجد  لَدَة   م   إ ذَا قُلتُ  لَكَ  إ نَُّكمْ  ب َحاَجةٍ  إ لَى اْلو 

يح ، ف ي أََحدٌ  َكانَ  إ ذَا فَإ نَّهُ  َمس 
يدَةٌ  َخل يقَةٌ  فَُهوَ  الْ يَمةَ  األَْشيَاءَ  إ نَّ : َجد    َزالَْت، قَدْ  اْلقَد 

سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٥:١٧( يداً . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َوَها ُكلُّ  َشْيءٍ  قَدْ  َصارَ  َجد 

دْتُمْ  قَدْ  فَأَْنتُمْ  لَدَةً  ُول  نْ  لَ  ثَان يَةً  و  يٍ   َزْرعٍ  م  ا بَلْ  يَْفنَى، بَشَر  مَّ : يَْفنَى لَ  م   
سُوِل ٱْْلُولَى ١:٢٣( َمة   هللا   اْلَحيَّة   اْلبَاق يَة   إ لَى األَبَد  . )ِرسَالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ  ب َكل 

بَّاُء، أَيَُّها بَّ  األَح  نُح  ً  بَعُْضنَا ل  نَ  تَْصدُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ : بَْعضا ، َمنْ  ُكلُّ  إ ذَْن،. هللا   م  بُّ   يُح 
سُوِل ٱْْلُولَى ٤:٧( فُ  هللاَ  . )ِرسَالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ نَ  هللا   َويَْعر   يَُكونُ  َمْولُوداً  م 

نُ  َمنْ  ُكلُّ  ً  يُْؤم  يُح، ُهوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  َحق ا نَ  َمْولُودٌ  فَهُوَ  اْلَمس  بُّ  َوَمنْ . هللا   م    فاَلَبُدَّ  اْلَوال دَ، يُح 
سُوِل ٱْْلُولَى ٥:١( ً . )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ ْنهُ  أَْيضا ينَ  م  بَّ  اْلَمْولُود   أَنْ  يُح 

----------------------------------------------------------------------------------------  

: ال يوجد فى القرآن مفهوم "إعادة الوالدة"مالحظة  
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دُ هل  ؟المسيحبالحياة األبدية لكل المؤمنين الحقيقيين ب َضمانٍ  وعدَ  الرب يَعِّ  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

يدَ، اْبنَهُ  بَذَلَ  َحتَّى الْعَالَمَ  هللاُ  أََحبَّ  هَكذَا ألَنَّهُ  َكيْ  اْلَوح  نُ  َمنْ  ُكلُّ  يَْهل كَ  لَ  ل    ب ه ، يُْؤم 
يَّةُ . )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٣:١٦(  بَلْ  تَُكونُ  لَهُ  اْلَحيَاةُ  األَبَد 

، فَلَنْ  يََرى اْلَحيَاةَ ،)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٣:٣٦( ْبن  نَ  ب ال  يَّةُ . َوَمنْ  يَْرفُضْ  أَنْ  يُْؤم  ، فَلَهُ  اْلَحيَاةُ  األَبَد  ْبن  نْ  ب ال   َمنْ  يُْؤم 

ي يَْسَمعُ  َمنْ  إ نَّ  لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ  نُ  َكالَم  يَّةُ، اْلَحيَاةُ  لَهُ  تَُكونُ  أَْرَسلَن ي ب الَّذ ي َويُْؤم   يَُحاَكمُ  َولَ  األَبَد 
نَ  الَْمْوت   إ لَى اْلَحيَاة  . )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٥:٢٤( ، ألَنَّهُ  قَد   اْنتَقَلَ  م  ير   ف ي الْيَْوم   األَخ 

َراف ي ي فَخ  فَُها َوأَنَا ل َصْوت ي، تُْصغ  يَها تَتْبَعُن ي، َوه يَ  أَْعر  يَّةً، َحيَاةً  َوأُْعط  ، إ لَى تَْهل كُ  فاَلَ  أَبَد    األَبَد 
نْ  يَد ي. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٨-١٠:٢٧( ُعَها أََحدٌ  م   َولَ  يَْنتَز 

َكيْ  إ لَْيُكمْ  َهذَا َكتَبْتُ  إ ن  ي هللا ، ابْن   ب اْسم   آَمنْتُمْ  يَاَمنْ  فُوا ل  يَّةَ  اْلَحيَاةَ  أَنَّ  تَْعر  ْلكٌ  األَبَد    .اْلنَ  ُمْنذُ  لَُكمْ  م 
سُوِل ٱْْلُولَى ٥:١٣(  )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

يسَىَٰ  ُ يَا ع  يَن اتَّبَعُوَك  إ ذْ قَاَل اَّللَّ ُل الَّذ  يَن َكفَُروا َوَجاع  َن الَّذ  ُرَك م  إ ن  ي ُمتََوف  يَك َوَراف عَُك إ لَيَّ َوُمَطه  
يَاَمة   )آل عمران ٣:٥٥( يَن َكفَُروا إ لَىَٰ يَْوم  اْلق   فَْوَق الَّذ 

ةٌ قَائ َمةٌ يَتْلُوَن آيَات   تَاب  أُمَّ ْن أَْهل  اْلك  نُوَن ب اَّللَّ   ، اَّللَّ  آنَاَء اللَّْيل  َوُهْم يَْسُجدُونَ لَْيُسوا َسَواًء ۗ م   يُْؤم 

ئ َك  ُعوَن ف ي اْلَخيَْرات  َوأُولََٰ ر  َويَأُْمُروَن ب الَْمْعُروف  َويَْنَهْوَن َعن  اْلُمنَكر  َويَُسار   َواْليَْوم  اْْلخ 
يٌم ب اْلُمتَّق ينَ  )آل عمران ١١٥-٣:١١٣( ُ َعل  ْن َخْيٍر فَلَن يُْكفَُروهُ ۗ َواَّللَّ ينَ ، َوَما يَْفعَلُوا م  ال ح  َن الصَّ  م 

اب ئُوَن وَ  يَن َهادُوا َوالصَّ يَن آَمنُوا َوالَّذ  ُ ف يه ... إ نَّ الَّذ  يل  ب َما أَنَزَل اَّللَّ نج  النََّصاَرىَٰ َوْليَْحُكْم أَْهُل اإْل   
ْم َوَل ُهْم يَْحَزنُونَ  )المائدة ٥:٤٧,٦٩( َل َصال ًحا فاََل َخْوٌف َعلَْيه  ر  َوَعم   َمْن آَمَن ب  اَّللَّ  َواْليَْوم  اْْلخ 

 
 

 فى األشياء المستقبلية
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هل كلمة "النبي" التي جاء ذكرها في الكتب المقدسة تعني بمعناها 

عن األحداث المستقبلية ]أخبار الغيب[؟ يتنبأَمن  ،الحقيقي  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

ينَذَاكَ  النَّب يُّ  َوَكانَ  ائ َي، يُدَْعى ح  ُجلُ  فََكانَ  الرَّ ْندَ  يَقُولُ  الرَّ َهاب ه   ع  يرَ  ذ  يَْستَش  بَّ  ل  : الرَّ  
ُل ٩:٩( ائ ي« )َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  »َهيَّا نَذَْهبْ  إ لَى الرَّ

نْدَ  فََجثَْوتُ  ثْلُكَ  َّلل  ، َعْبدٌ  إ ن  ي! تَْفعَلْ  لَ »: ل ي فَقَالَ  لَهُ، ألَْسُجدَ  قَدََمْيه   ع  ثْلُ  م  ن ينَ  إ ْخَوت كَ  َوم   الَّذ ينَ  اْلُمْؤم 

م   َهادَةُ  لَدَْيه  ةُ  الشَّ ةَ  الشََّهادَةَ  فَإ نَّ ! اْسُجدْ  َّلل   : ب يَُسوعَ  اْلُمْختَصَّ   .«النُّبُوَءة   ُروحُ  ه يَ  ب يَُسوعَ  الْمْختَصَّ
)١٩:١٠ ِ هُوتِي   )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ي   ...)اْلعراف ١٥٨-٧:١٥٧( نُوا ب اَّللَّ  َوَرسُول ه  النَّب ي   اأْلُم   ... فَآم  يَّ ُسوَل النَّب يَّ اأْلُم   يَن يَتَّب عُوَن الرَّ  الَّذ 

ي نَ نَْفس  َن اْلَخْير  قُل لَّ أَْمل ُك ل  ُ ۚ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلغَيَْب َلْستَْكثَْرُت م  ا إ لَّ َما َشاَء اَّللَّ ْفعًا َوَل َضرًّ  
نُونَ  )اْلعراف ٧:١٨٨( يٌر ل  قَْوٍم يُْؤم  يٌر َوبَش  ن َي السُّوُء ۚ إ ْن أَنَا إ لَّ نَذ   َوَما َمسَّ

َن  َّب ُع إ لَّ َما يُوَحىَٰ إ لَيَّ َوَما أَنَا إ لَّ قُْل َما ُكنُت ب دًْعا م   ي َما يُْفعَُل ب ي َوَل ب ُكْم ۖ إ ْن أَت ُسل  َوَما أَدْر  الرُّ
ب ينٌ  )اْلحقاف ٤٦:٩( يٌر مُّ  نَذ 
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 هل أعطيت معلومات مفصلة بخصوص أخبار الغيب عن نهاية أيام العالم؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

. قَدْ َزأََر األَسَ  ه  األَْنب يَاء  عَب يد  هُ ل  رَّ ْن َغيْر  أَْن يُْعل َن س  ي أَْمراً م  بَّ لَ يُْجر  دُ فََمْن لَ يََخاُف، إ نَّ السَّي  دَ الرَّ
بُّ فََمْن لَ يَتَنَبَّأُ؟ )َعاُموس ٨-٣:٧(  َوتََكلََّم الرَّ

ً  َكانَ  َوبَْينََما ، َجبَل   َعلَى َجال سا ْيتُون  يذُ  إ لَْيه   تَقَدَّمَ  الزَّ َرادٍ  َعلَى التَّالَم   يَْحدُثُ  َمتَى أَْخب ْرنَا»: لَهُ  َوقَالُوا اْنف 
؟« )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٤:٣( َمان  كَ  َواْنت َهاء   الزَّ  َهذَا. َوَما ه يَ  َعالََمةُ  ُرُجوع 

ه   يَُسوعَ  هللاُ  أَْعَطاَها ُرْؤيَا َهذ  يح ، ل  فَ  اْلَمس  يَْكش  ه   ل  يبٍ  َعنْ  تَْحدُثَ  أَنْ  لَبُدَّ  أُُمورٍ  عَنْ  ل عَب يد   َوأَْعلَنََها. قَر 
)١:١ ِ هُوتِي  يق   َمالَكٍ  أَْرسَلَهُ  ل ذَل كَ . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ ه   يُوَحنَّا َعنْ  َطر  عَبْد  يحُ  ل  اْلَمس 

 

 

آية التنبؤ الواضحة  ٦٠٠: فى الكتاب المقدس توجد أكثر من مالحظة  
 ولكن فى القرآن ال وجود لمثل هذه اآليات

 

ند ي َخَزائ ُن اَّللَّ  َوَل أَْعلَُم الْغَْيَب َوَل أَقُوُل لَُكْم إ ن  ي َملٌَك ۖ إ ْن أَتَّب عُ  إ لَّ َما يُوَحىَٰ إ لَيَّ ۚ  قُل لَّ أَقُوُل لَكُْم ع 
يُر ۚ أَفاََل تَتَفَكَُّرونَ  )اْلنعام ٦:٥٠(  قُلْ  َهْل يَْستَو ي اأْلَْعَمىَٰ َوالْبَص 

َّب ُع إ لَّ َما يُوَحىَٰ إ لَيَّ  ي َما يُْفعَُل ب ي َوَل ب ُكْم ۖ إ ْن أَت ُسل  َوَما أَدْر  َن الرُّ   قُْل َما ُكنُت ب دًْعا م  
ب ينٌ  )اْلحقاف ٤٦:٩( يٌر مُّ  َوَما أَنَا إ لَّ نَذ 
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في آخر الزمان؟  للعالمتتنبأ بقدوم حاكم شيطاني  واضحة هل هناك آيات
 }المسيح الدجال / المهدي{

 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

نْدَئ ذٍ  تَْحدُثُ  فََسْوفَ  يقَةٌ  ع  يَمةٌ  ض  ثْلَُها يَْحدُثْ  لَمْ  َعظ   أَنَّ  َولَْولَ . يَْحدُثَ  َولَنْ  اْلَن، إ لَى اْلعَالَم   بَدْء   ُمْنذُ  م 

نَ  أََحدٌ  َكانَ  لََما َستُْختََصُر، األَيَّامَ  ت ْلكَ  نْ . يَْنُجو الْبََشر   م  نْ  َولَك  ينَ  أَْجل   م  . األَيَّامُ  ت ْلكَ  َستُْختََصرُ  الُْمْختَار 
ْندَئ ذٍ  أََحدٌ  لَُكمْ  قَالَ  فَإ نْ  يحَ  إ نَّ  َها: ع  قُوا فاَلَ  ُهنَاَك، أَوْ  ُهنَا، الَْمس  نْ  أَْكثَرُ  يَْبُرزُ  فََسْوفَ ! تَُصد   يحٍ  م   َمس 

الٍ  اٍل، َونَب يٍ   دَجَّ ُمونَ  دَجَّ يَمةً  آيَاتٍ  َويُقَد   يَب، عَظ  لُوا َوأََعاج  يَُضل   يَن، َحتَّى ل   َها. اْستََطاُعوا لَو   اْلُمْختَار 

يحُ  ُهوَ  َها: النَّاسُ  لَُكمُ  قَالَ  فَإ ذَا. ُحدُوث ه   قَْبلَ  ألَْمر  ب ا أَْخبَْرتُكُمْ  قَدْ  أَنَا يَّة   ف ي اْلَمس   تَْخُرُجوا فاَلَ ! اْلبَر  
قُوا. )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٦-٢٤:٢١( يَّة  ! فاَلَ  تَُصد   ل   إ لَْيَها؛ أَوْ : َها ُهوَ  ف ي اْلغَُرف   الدَّاخ 

ْصيَانَ  فَإ نَّ  رٌّ  َكأَنَّهُ  ُخْفيَةً  يَْعَملُ  اْلنَ  اْلع  نْ . س  نَ  يُْرفَعَ  أَنْ  إ لَى فَقَطْ  َولَك  زُ  الَّذ ي ذَاكَ  اْلَوَسط   م   يَْحتَج 

دَ  ْندَئ ذٍ . اْلُمتََمر   ْنَسانُ  َسيَْظهَرُ  ع  دُ  اإل  ً  ظُُهوراً  الُْمتََمر   ي ا بُّ  فَيُب يدُهُ  َجل  ه   ب نَْفَخة   يَسُوعُ الرَّ يه   فَم   بََهاء  ب   َوياُلَش 
ه   ْندَ  ُظُهور  ا. َعْودَت ه   ع  ، بُُروزُ  أَمَّ د  َزات   َعلَى الشَّيَْطان   َطاقَة   ب قَدْر   يَُكونُ  فََسْوفَ  اْلُمتََمر    اْلُمْعج 

سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل تََسالُونِيِكي ٩-٢:٧( َها، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َواْلعاَلََمات   َوالْعََجائ ب   الُْمَزيَّفَة   كُل  

يشُ  أَنَّنَا اْعلَُموا األَْولَدُ، أَيَُّها َمن   ف ي اْلنَ  نَع  ير   الزَّ عْتُمْ  َوَكَما. األَخ  يراً  يَأْت ي سَْوفَ  أَنَّهُ  َسم  يحٌ » أَخ   َمس 

الٌ  نَ  َكث يُرونَ  اْلنَ  َحتَّى َظَهرَ  فَقَدْ  ،«دَجَّ ال ينَ  م  ينَ  الدَّجَّ م  يح   اْلُمقَاو  ْلَمس  نْ . ل  دُ  ُهنَا م  يشُ  أَنَّنَا نَتَأَكَّ  ف ي نَع 
سُوِل ٱْْلُولَى ٢:١٨( ير  . )ِرسَالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ َمن   األَخ   الزَّ

ي َوإ ذَا فَنََظْرتُ  َصانٌ  أََمام  لُ  أَْبيَُض، ح  بُهُ  يَْحم  ه   َوَعلَى قَْوساً، َراك  راً  َخَرجَ  َوقَدْ  إ ْكل يٌل، َرأْس   ُمْنتَص 
)٦:٢ ِ هُوتِي  رَ . )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ َكيْ  يَنْتَص   َول 

----------------------------------------------------------------------------------------  

: ال يوجد فى القرآن ذكر مجيء شخص باسم "المسيح الدجال" أو "المهدي"مالحظة  
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من قبل اإلله  فى اليوم األخيرقام محاكمته ستهل يقبل أن كل إنسان 

؟فسيذهب إما إلى الجنة وإما إلى النار  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
سَالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٩:٢٧( دَةً  ثُمَّ  تَأْت ي الدَّْينُونَةُ، )اَلر ِ ةً  َواح  يرَ  النَّاس   الَْمْحتُوَم، ُهوَ  أَنْ  يَُموتُوا َمرَّ  فََكَما أَنَّ  َمص 

بَّ  أَنَّ  نََرى َوَهَكذَا فُ  الرَّ ذَ  أَنْ  يَعْر  يَاءَ  يُْنق  نَ  األَتْق  ْحنَة ، م  ينَ  األَْشَرارَ  َويَْحفَظَ  اْلم  يَْحُكمَ  َمْحبُوس  مْ  ل   عَلَْيه 
سُوِل ٱلثَّانِيَةُ ٢:٩( قَاب   ف ي يَْوم   الدَّيْنُونَة  . )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ  ب اْلع 

بَاراً  األَْمَواَت، َوَرأَْيتُ  غَاراً، ك  َّامَ  َواق ف ينَ  َوص  تَابٌ  فُت حَ  ثُمَّ  اْلُكتُُب، َوفُت َحت  . اْلعَْرش   قُد لُّ  ُهوَ  آَخرُ  ك  ج   س 

ينَ  اْلَحيَاة ، نٌ  ُهوَ  َما ب َحسَب   األَْمَواتُ  َود  دٍ  ُكلُّ  اْلكُتُب ، ت ْلكَ  ف ي ُمدَوَّ  اْلبَْحرُ  َوَسلَّمَ . أَْعَمال ه   َحَسبَ  َواح 
نَ  ف يه   َمنْ  ، م  يَةُ  الَْمْوتُ  َوَسلَّمَ  األَْمَوات  َما، الَّذ ينَ  األَْمَواتَ  الَْمْوتَى َوَهاو  مَ  ف يه  دٍ  ُكل    َعلَى َوُحك   َواح 

حَ . أَْعَمال ه   ب َحَسب   يَةُ  اْلَمْوتُ  َوُطر  ، بَُحيَْرة   ف ي الَْمْوتَى َوَهاو   لَمْ  َمنْ  َوُكلُّ . الثَّان ي اْلَمْوتُ  ُهوَ  َهذَا النَّار 
)١٥-٢٠:١٢ ِ هُوتِي  حَ  ف ي بَُحيَْرة   النَّار  ! )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ ل    اْلَحيَاة   ُطر  ج  ً  ف ي س   يُْوَجد   اْسُمهُ  َمْكتُوبا

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَاَمة  ف يَما َكانُوا ف يه  يَْختَل فُوَن )البقرة ٢:١١٣( ُ يَْحُكُم بَْينَُهْم يَْومَ  اْلق   فَاَّللَّ
يَاَمة  ۖ   ُكلُّ نَْفٍس ذَائ قَةُ اْلَمْوت  ۗ َوإ نََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلق 
َل اْلَجنَّةَ فَقَدْ فَازَ  )آل عمران ٣:١٨٥( َح َعن  النَّار  َوأُدْخ   فََمن ُزْحز 
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فترة من الوقت في الجحيم؟ يمكثون الجميع هل  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ي يَْسَمعُ  َمنْ  إ نَّ  لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ  نُ  َكالَم  يَّةُ، اْلَحيَاةُ  لَهُ  تَُكونُ  أَْرَسلَن ي ب الَّذ ي َويُْؤم   يَُحاَكمُ  َولَ  األَبَد 
نَ  الَْمْوت   إ لَى اْلَحيَاة  . )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٥:٢٤( ، ألَنَّهُ  قَد   اْنتَقَلَ  م  ير   ف ي الْيَْوم   األَخ 

سُوِل إِلَى أَهِْل ُروِميَةَ ٨:١( يح   يَسُوعَ  أَيَّةُ  دَْينُونَةٍ  بَْعدُ . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ َمس 
ينَ  ف ي الْ  فَاْلنَ  إ ذاً  لَْيسَ  عَلَى الَّذ 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَاَمة  ۖ   ُكلُّ نَْفٍس ذَائ قَةُ اْلَمْوت  ۗ َوإ نََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلق 
َل اْلَجنَّةَ فَقَدْ فَازَ  )آل عمران ٣:١٨٥( َح َعن  النَّار  َوأُدْخ   فََمن ُزْحز 

ث يًّا َرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ج  يَن ثُمَّ لَنُْحض  يَاط  دَُها ۚ  فََوَرب  َك لَنَْحُشَرنَّهُْم َوالشَّ نُكْم إ لَّ َوار  ... َوإ ن م    
ث يًّا )مريم ٧٢-١٩:٦٨,٧١( يَن ف يَها ج  نَذَُر الظَّال م  يَن اتَّقَوا وَّ ي الَّذ  يًّا ثُمَّ  نُنَج   ْقض   َكاَن َعلَىَٰ َرب  َك َحتًْما مَّ
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إمكانية للخروج الحقا   أَيُّ  يكون لههل  إذا ذهب شخص إلى الجحيم،

 والذهاب إلى الجنة؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ينَ  يَقُولُ  ثُمَّ  لَّذ  ه   َعنْ  ل  دُوا: يََسار  ينُ  َعن  ي اْبتَع  يَّة   النَّار   إ لَى يَاَمالَع  ْبل يسَ   الُْمعَدَّة   األَبَد  ! َوأَْعَوان ه   إل   
يَّة  !« )إِنِْجيلُ َمتَّى ٢٥:٤١,٤٦( ال ُحونَ  إ لَى اْلَحيَاة   األَبَد  قَاب   األَبَد ي  ، َوالصَّ  فَيَذَْهبُ  َهُؤلَء   إ لَى الْع 

، إ ْنَسانٌ  ُهنَال كَ  َكانَ  مَ  األُْرُجَوانَ  يَْلبَسُ  َغن يٌّ ً  اْلَولَئ َم، َويُق يمُ  الث  يَاب ، َونَاع  ما  إ ْنَسانٌ  َوَكانَ . يَْومٍ  ُكلَّ  ُمتَنَع  

ينٌ  ْسك  ً  ل عَاَزُر، اْسُمهُ  م  ْندَ  َمْطُروحا نَ  يَْشبَعَ  أَنْ  يَْشتَه ي ب اْلقُُروح ، ُمَصابٌ  َوُهوَ  بَاب ه   ع   اْلفُتَات   م 
نْ  اْلُمتََساق ط   الَبُ  َحتَّى. اْلغَن ي    َمائ دَة   م  يُن، َوَماتَ . قُُروَحهُ  َوتَْلَحسُ  تَأْت ي َكانَتْ  الْك  ْسك   َوَحَملَتْهُ  اْلم 

ْضن   إ لَى اْلَمالَئ َكةُ  ً  الْغَن يُّ  َماتَ  ثُمَّ . إ ْبَراه يمَ  ح  يَة   ف ي َوُهوَ  َعْينَْيه   َرفَعَ  َوإ ذْ . َودُف نَ  أَْيضا  يَتَعَذَُّب، الَْهاو 

نْ  إ ْبَراه يمَ  َرأَى يدٍ  م  ْضن ه   ف ي َول عَاَزرَ  بَع  يمَ  يَاأَب ي: قَائ الً  فَنَادَى. ح  لْ  اْرَحْمن ي،! إ ْبَراه   ل عَاَزرَ  َوأَْرس 

سَ  يَْغم  ه   طََرفَ  ل  دَ  اْلَماء   ف ي إ ْصبَع  نَّ . اللَّه يب   َهذَا ف ي ُمعَذَّبٌ  فَإ ن  ي: ل َسان ي َويُبَر   : قَالَ  إ بَْراه يمَ  َولك 
، لَةً  َخْيَرات كَ  ن ْلتَ  أَنَّكَ  تَذَكَّرْ  يَابُنَيَّ نَّهُ . اْلباَلَيَا نَالَ  َول عَاَزرُ  َحيَات َك، أَثْنَاء   ف ي َكام  ى اْلنَ  َولك   ُهنَا، يَتَعَزَّ

ةً  َوبَْينَكُمْ  بَْينَنَا فَإ نَّ  كُل  ه ، َهذَا َعنْ  َوفَْضالً . تَتَعَذَّبُ  ُهنَاكَ  َوأَْنتَ  يَمةً  ُهوَّ ينَ  إ نَّ  َحتَّى أُثْب تَْت، قَدْ  َعظ   الَّذ 
يعُونَ  اْلعُبُورَ  إ لَْينَا!)إِنِْجيُل لُوقَا ٢٦-١٦:١٩( نْ  ُهنَاكَ  يَْستَط  ينَ  م  ُروَن، َولَ  الَّذ  نْ  ُهنَا لَ  يَْقد  يدُونَ  اْلعُبُورَ  م   يُر 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُ  )اْلنعام ٦:١٢٨( يَن ف يَها إ لَّ َما َشاَء اَّللَّ د   قَاَل النَّاُر َمثَْواكُْم َخال 

ث يًّا َرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ج  يَن ثُمَّ لَنُْحض  يَاط  دَُها ۚ  فََوَرب  َك لَنَْحُشَرنَّهُْم َوالشَّ نُكْم إ لَّ َوار  ... َوإ ن م    
ث يًّا )مريم ٧٢-١٩:٦٨,٧١( يَن ف يَها ج  نَذَُر الظَّال م  يَن اتَّقَوا وَّ ي الَّذ  يًّا ثُمَّ نُنَج   ْقض   َكاَن َعلَىَٰ َرب  َك َحتًْما مَّ
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من لحم وعظم  ودم؟ مادية سيمتلك الناس يوم القيامة أجسادا هل  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
نَّ  ْسمٍ  َوب أَي    األَْمَواُت؟ يُقَامُ  َكْيفَ »: يَقُولُ  قَدْ  أََحداً  َولَك  ً  ُهنَاكَ  إ نَّ  ثُمَّ  «يَعُودُوَن؟ ج  يَّةً  أَْجَساما  َسَماو 

 ً يَّةً  َوأَْجَساما نَّ . أَْرض  يَّةَ  األَْجَسامَ  َولَك  َماو  يَّةَ  بََهاٌء، لََها السَّ  لََها فَالشَّْمسُ . ُمْختَل فٌ  بََهاءٌ  لََها َواألَْرض 

. ب بََهائ ه   اْلَخر   َعن   يَْختَل فُ  نَْجمٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  ُمْختَل ٌف، بََهاءٌ  لََها َوالنُُّجومُ  آَخُر، بََهاءٌ  لَهُ  َواْلقََمرُ  بََهاٌء،

، َغْيرَ  َويُقَامُ  ُمْنَحالًّ، اْلَجَسدُ  يُْزَرعُ: األَْمَوات   ق يَاَمة   ف ي الَْحالُ  َوَهَكذَا  َويُقَامُ  ُمَهاناً، يُْزَرعُ ُمْنَحٍل 

يداً، يفاً، يُْزَرعُ َمج  ي اً، َويُقَامُ  َضع  ً  يُْزَرعُ قَو  ْسما ً  َويُقَامُ  ي اً،َماد    ج  ْسما ً  ج  ي ا ً  ُهنَاكَ  أَنَّ  فَب َما. ُروح  ْسما  ج 
ي اً، ً  فَُهنَاكَ  َماد   ْسمٌ  أَْيضا يٌّ  ج  ً  فَهََكذَا. ُروح  ْنَسانُ  َصارَ »: كُت بَ  قَدْ  أَْيضا ُل، اإل  ً  آدَُم، األَوَّ ا «َحيَّةً  نَْفسا  َوأَمَّ

يرُ  آدَمُ  ثٌ  روحٌ  فَُهوَ  األَخ  ْخَوةُ، أَيَُّها إ ن  ي، ثُمَّ . ل ْلَحيَاة   بَاع  دُ  اإل   لَ  َوالدَّم   اللَّْحم   ذَاتَ  األَْجَسامَ  أَنَّ  لَُكمْ  أَُؤك  

نَُها ثَ  أَنْ  يُْمك  نُ  لَ  َكَما هللا ، َملَُكوتَ  تَر  ثَ  أَنْ  ل لُْمْنَحل    يُْمك    .الُْمْنَحل    َغيْرَ  يَر 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤٥,٥٠-١٥:٣٥,٤٠(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ن قَْبُل ۖ َوأُتُوا ب ه  ُمتََشاب ًها )البقرة ٢:٢٥( ْقنَا م  ذَا الَّذ ي ُرز  ْزقًا ۙ قَالُوا َهَٰ ن ثََمرَ ةٍ ر   ْنَها م  قُوا م   ُكلََّما ُرز 

ُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحًما...)البقرة ٢:٢٥٩( َظام  َكْيَف نُنش   ...َوانُظْر إ لَى الْع 
ين   )الواقعة ٣٨-٥٦:٣٥( َْصَحاب  اْليَم   إ نَّا أَنَشأْنَاُهنَّ إ نَشاًء فََجعَلْنَاُهنَّ أَْبَكاًرا عُُربً ا أَتَْرابًا أل  

َهاقًا )النبأ ٣٤-٧٨:٣٣( َب أَتَْرابًا َوَكأًْسا د   َوَكَواع 
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}الحور العين{زواج؟ جنسية و هل ستكون في الجنة عالقة  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ُجوَن، بَلْ  يَكُونُونَ  كََمالَئ َكة   هللا   ف ي السََّماء  . )إِنِْجيُل َمتَّى ٢٢:٣٠( ُجونَ  َولَ  يَُزو   يَاَمة   لَ  يَتََزوَّ  فَالنَّاسُ  ف ي اْلق 

نَّ  ْسمٍ  َوب أَي    األَْمَواُت؟ يُقَامُ  َكْيفَ »: يَقُولُ  قَدْ  أََحداً  َولَك  ً  ُهنَاكَ  إ نَّ  ثُمَّ  «يَعُودُوَن؟ ج  يَّةً  أَْجَساما  َسَماو 

 ً يَّةً  َوأَْجَساما نَّ . أَْرض  يَّةَ  األَْجَسامَ  َولَك  َماو  يَّةَ  بََهاٌء، لََها السَّ  لََها فَالشَّْمسُ . ُمْختَل فٌ  بََهاءٌ  لََها َواألَْرض 

. ب بََهائ ه   اْلَخر   َعن   يَْختَل فُ  نَْجمٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  ُمْختَل ٌف، بََهاءٌ  لََها َوالنُُّجومُ  آَخُر، بََهاءٌ  لَهُ  َواْلقََمرُ  بََهاٌء،

، َغْيرَ  َويُقَامُ  ُمْنَحالًّ، اْلَجَسدُ  يُْزَرعُ: األَْمَوات   ق يَاَمة   ف ي الَْحالُ  َوَهَكذَا  َويُقَامُ  ُمَهاناً، يُْزَرعُ ُمْنَحٍل 
يداً، يفاً، يُْزَرعُ َمج  ي اً، َويُقَامُ  َضع  ً  يُْزَرعُ قَو  ْسما ي اً، ج  ً  َويُقَامُ  َماد   ْسما ً  ج  ي ا ً  ُهنَاكَ  أَنَّ  فَب َما. ُروح  ْسما  ج 

ي اً، ً  فَُهنَاكَ  َماد   ْسمٌ  أَْيضا يٌّ  ج  ً  فَهََكذَا. ُروح  ْنَسانُ  َصارَ »: كُت بَ  قَدْ  أَْيضا ُل، اإل  ً  آدَُم، األَوَّ ا «َحيَّةً  نَْفسا  َوأَمَّ

يرُ  آدَمُ  ثٌ  روحٌ  فَُهوَ  األَخ  ْخَوةُ، أَيَُّها إ ن  ي، ثُمَّ . ل ْلَحيَاة   بَاع  دُ  اإل   لَ  َوالدَّم   اللَّْحم   ذَاتَ  األَْجَسامَ  أَنَّ  لَُكمْ  أَُؤك  

نَُها ثَ  أَنْ  يُْمك  نُ  لَ  َكَما هللا ، َملَُكوتَ  تَر  ثَ  أَنْ  ل لُْمْنَحل    يُْمك    .الُْمْنَحل    َغيْرَ  يَر 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤٥,٥٠-١٥:٣٥,٤٠(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ينٍ  )الطور ٥٢:٢٠( ْجنَاُهم ب ُحوٍر ع  ْصفُوفٍَة ۖ َوَزوَّ ئ يَن َعلَىَٰ سُُرٍر مَّ  ُمتَّك 

ثْهُنَّ إ نٌس قَْبلَهُْم َوَل َجانٌّ  )الرحمان ٥٥:٥٦( َراُت الطَّْرف  لَْم يَْطم  نَّ قَاص   ف يه 
ثُْهنَّ إ نٌس قَبْلَُهْم َوَل َجانٌّ )الرحمان ٥٥:٧٠,٧٢,٧٤( يَام  لَْم يَْطم  ْقُصوَراٌت ف ي اْلخ  َساٌن ُحوٌر مَّ نَّ َخيَْراٌت ح   ف يه 
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يسوع؟ عروسةهل تعتبر الكنيسة الكونية   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

ْوجَ  فَإ نَّ  ْوَجة   َرأْسُ  ُهوَ  الزَّ يحَ  أَنَّ  كََما الزَّ ً  اْلَمس  ه  ) اْلَكن يَسة   َرأْسُ  ُهوَ  أَْيضا  ُمَخل  صُ  نَْفُسهُ  َوُهوَ  ،(َجَسد 

عَتْ  قَدْ  الَْكن يَسةَ  أَنَّ  فََكَما. اْلَجَسد   يح ، أُْخض  َمس 
ْوَجاتُ  فََكذل كَ  ل لْ ً  الزَّ ، أَْيضا نَّ ه  . َشْيءٍ  ُكل    ف ي ألَْزَواج 

بُّوا األَْزَواُج، أَيَُّها ثْلََما َزْوَجات ُكمْ  أَح  يحُ  أََحبَّ  م  َها، نَْفَسهُ  َوبَذَلَ  الَْكن يَسةَ  اْلَمس  َسَها ل َكيْ  ألَْجل   ُمَطه  راً  يُقَد  

، ب غَْسل   إ يَّاَها ه   إ لَى يَُزفََّها َحتَّى ب اْلَكل َمة ، اْلَماء  يَّةً  َكن يَسةً  نَْفس   نَق يَصةٍ  أَيَّةُ  أَوْ  تََجعُّدٌ  أَوْ  َعْيبٌ  يَُشوبَُها لَ  بَه 
يَةً  ُمقَدََّسةً  تَُكونُ  بَلْ  ُمَشاب َهةٍ  نَ  َخال  ثَال   َهذَا عَلَى. الْعُيُوب   م  بُ  اْلم  بُّوا أَنْ  األَْزَواج   عَلَى يَج  مْ  يُح   َزْوَجات ه 

ه مْ  بُّ  َمنْ  إ نَّ . َكأَْجَساد  بُّ  َزْوَجتَهُ، يُح  يه   بَلْ  الْبَتَّةَ، َجَسدَهُ  يُبْغ ضُ  أََحدَ  فاَلَ . نَْفَسهُ  يُح   ب ه ، َويَعْتَن ي يُغَذ  

لُ  َكَما يحُ  يُعَام  ً  اْلَمس  ه   أَْعَضاءُ  نَْحنُ  فَإ نَّنَا. الَْكن يَسةَ  أَْيضا ْوجُ  يَْستَق لُّ  ل ذَل كَ . َجَسد  ه ، أَب يه   َعنْ  الزَّ  َوأُم  

دُ  يرُ  ب َزْوَجت ه ، َويَتَّح  داً  َجَسداً  الثْنَان   فَيَص  رُّ  َهذَا. َواح  يمٌ  الس   نَّن ي َعظ  يرُ  َولَك  يح   إ لَى ب ه   أُش  َمس 
 الْ

سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٣٢-٥:٢٣(  َواْلَكن يَسة  ! )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

نَْفَرحْ  جْ  ل  دْهُ، َونَْبتَه  دُهُ، َحانَ  قَدْ  اْلَحَمل   ُعْرسَ  فَإ نَّ  َونَُمج    لََها َوُوه بَ  نَْفَسَها، َهيَّأَتْ  قَدْ  َوَعُروَسهُ  َمْوع 
عَ  األَْبيَضَ  الَكتَّانَ  تَْلبَسَ  أَنْ  زُ  َواْلَكتَّانُ « !النَّاص  يُسونَ  ب َها قَامَ  الَّت ي الصَّالَح   أَْعَمال   إ لَى يَْرم  د   . اْلق 

 نَْفُسهُ  هللاُ »: قَالَ  ثُمَّ . «اْلَحَمل   ُعْرس   َول يَمة   إ لَى ل لَْمدُْعو  ينَ  ُطوبَى»: أَْكتُبَ  أَنْ  اْلَمالَكُ  َعلَيَّ  َوأَْملَى
)٩-١٩:٧ ِ هُوتِي   يَقُولُ  َهذَا اْلقَْولَ  اْلَحقَّ «. )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ

وحُ  د   يَْسَمعْ  َوَمنْ « !تَعَالَ »: يَقُولَن   َوالْعَُروسُ  الرُّ  َمنْ  َوُكلُّ ! اْلعَْطَشانُ  فَلْيَأْت  « !تَعَالَ »: الن  دَاءَ  فَْليَُرد  
)٢٢:١٧ ِ هُوتِي  ً ! آمين ، تعال أيها الرب يسوع! )ُرْؤيَا يُوَحنَّا ٱلَّلَّ انا نْ  َماء   اْلَحيَاة   َمجَّ يدُ، فَْليَْشَربْ  م   يُر 

----------------------------------------------------------------------------------------  

٢٢:٤٠الحج " فى القرآن فقط فى آية واحدة وهي = الكنيسة: تذكر كلمة "مالحظة  

" ال وجود له فيهعروسة يسوعما موضوع كونها "أ  
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أن يعيشوا تحت القانون؟ المؤمنين من هل يريد الرب اليوم  
 طبقا  للقرآن    نعم   ال   طبقا  للكتاب المقدس

نَ  أََحداً  فَإ نَّ  رُ  لَ  اْلبََشر   م  يعَة   ف ي اْلَمْطلُوبَة   ب األَْعَمال   أََماَمهُ  يَتَبَرَّ يعَةَ  إ نَّ  إ ذْ . الشَّر  ْظَهار   ه يَ  الشَّر   إل 

يعَة  .  لٍ  عَن   األَْعَمال   الَْمْطلُوبَة   ف ي الشَّر  ، ب َمْعز  يَمان  رُ  ب اإل  ْنَسانَ  يَتَبَرَّ يئَة  . ألَنَّنَا قَد   اْستَْنتَْجنَا أَنَّ  اإل  اْلَخط 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢٨-٣:٢٠(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

يئَة   يَُكونَ  فَلَنْ  يَادَةٌ  ل ْلَخط  ينَ  لَْستُمْ  إ ذْ  َعلَيُْكْم، س  ع  يعَة   َخاض  لشَّر    .ل لن  عَْمة   بَلْ  ل 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٦:١٤(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ١٠:٤( نُ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ير   ُكل    َمنْ  يُْؤم  تَْبر  يحُ  ل  يعَة   ه يَ  الَْمس   فَإ نَّ  َغايَةَ  الشَّر 

يعَةُ  َكانَت   إ ذَْن، بُنَا ه يَ  الشَّر  يء   َحتَّى ُمَؤد   يح ، َمج  َكيْ  اْلَمس  رَ  ل  يَمان   أََساس   َعلَى نُبَرَّ نْ . اإل   بَْعدََما َولَك 
سُوِل إِلَى أَهِْل َغََّلِطيَّةَ ٢٥-٣:٢٤( ب  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ نْ  ُسلَْطة   اْلُمَؤد   ْرنَا م  يَماُن، تََحرَّ  َجاءَ  اإل 

يحَ  إ نَّ  َرنَا قَدْ  الَْمس  يَّة   َسب يل   ف ي َوأَْطلَقَنَا َحرَّ  ب ن ير   الْرت بَاك   إ لَى تَعُودُوا َولَ  إ ذَْن، فَاثْبُتُوا. اْلُحر  
سُوِل إِلَى أَْهِل غَََّلِطيَّةَ ٥:١( يَّة  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  اْلعُبُود 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َما بَْيَن يَدَ  قًا ل   تَاَب ب اْلَحق   ُمَصد   نًا عَلَْيه  ۖ فَاْحكُم بَْينَهُم َوأَنَزلْنَا إ لَْيَك اْلك  تَاب  َوُمَهْيم  َن الْك  ْيه  م   

نْ  ْرَعةً َوم  نُكْم ش  َن اْلَحق   ۚ ل ُكل ٍ َجعَْلنَا م  ا َجاَءَك م  ُ ۖ َوَل تَتَّب ْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ َهاًجا ۚ ب َما أَنَزَل اَّللَّ  
يَْبلَُوُكْم ف ي َما آتَاكُمْ  )المائدة ٥:٤٨( ن ل   ك 

دَةً وَ لََٰ ةً َواح  ُ لََجعَلَكُْم أُمَّ  َولَْو َشاَء اَّللَّ
يَن َل يَعْلَُمونَ  )الجاثية ٤٥:١٨( َن اأْلَْمر  فَاتَّب ْعَها َوَل تَتَّب ْع أَْهَواَء الَّذ  يعٍَة م    ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَىَٰ َشر 
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م على المؤمنين شرب الخمر؟  هل يَُحرَّ
 طبقا  للقرآن    نعم   ال   طبقا  للكتاب المقدس

يٌر، )إِنِْجيُل لُوقَا ٧:٣٤( ك   هٌ  س  ْنَسان   يَأُْكلُ  َويَْشَرُب، فَقُْلتُمْ : َهذَا َرُجلٌ  َشر   ثُمَّ  َجاءَ  اْبنُ  اإل 

ْنَطقَة   قَانَا ف ي ُعْرسٌ  َكانَ  الثَّال ث   اْليَْوم   َوف ي ، ب م  يَ . يَُسوعَ  أُمُّ  ُهنَاكَ  َوَكانَتْ  اْلَجل يل   اْلعُْرس   إ لَى َودُع 

 ً يذُهُ  يَُسوعُ أَْيضا ا. َوتاَلَم  ْندَُهمْ  يَْبقَ  لَمْ »: لَهُ  يَُسوعَ  أُمُّ  قَالَتْ  اْلَخْمُر، نَف دَت   فَلَمَّ ا ...«!َخْمرٌ  ع   ذَاقَ  َولَمَّ

يَمة   َرئ يسُ  لَ  قَدْ  َكانَ  الَّذ ي اْلَماءَ  اْلَول  فُ  يَكُنْ  َولَمْ  َخْمٍر، إ لَى تََحوَّ ا َمْصدََرهُ، يَْعر  َُّموهُ  الَّذ ينَ  اْلَخدَمُ  أَمَّ  قَد
فُوَن، فََكانُوا يَس، اْستَدَْعى يَْعر  ً  النَّاسُ »: لَهُ  َوقَالَ  اْلعَر  يعا ُمونَ  َجم  لً، اْلَجي  دَةَ  اْلَخْمرَ  يُقَد    أَنْ  َوبَْعدَ  أَوَّ

يُوفُ  يَْسَكرَ  ُمونَ  الضُّ ا. ُجودَةً  دُونََها َكانَ  َما لَُهمْ  يُقَد   ه  « !اْلنَ  َحتَّى اْلَجي  دَةَ  اْلَخْمرَ  أَْبقَْيتَ  فَقَدْ  أَْنتَ  أَمَّ  َهذ 

يذُهُ .  ، َوأَْظهَرَ  َمْجدَهُ، فَآَمنَ  ب ه   تاَلَم  َزةُ  ه يَ  اْليَةُ  األُولَى الَّت ي أَْجَراَها يَُسوعُ ف ي قَانَا ب اْلَجل يل  اْلُمْعج 
 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١١-٩, ٣-٢:١(

نَ  قَل يالً  ُخذْ  َوإ نََّما. اْلنَ  بَْعدَ  فَقَطْ  اْلَماءَ  تَْشَرب   لَ  ً  اْلَخْمر   م  يا دَتَكَ  ُمدَاو    َوأَْمَراَضكَ  َمع 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٥:٢٣( دُكَ  َكث يراً . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  الَّت ي تُعَاو 

----------------------------------------------------------------------------------------  
َما )البقرة ٢:٢١٩( ه  ن نَّْفع  َما إ ثٌْم َكب يٌر َوَمنَاف ُع ل لنَّاس  َوإ ثُْمُهَما أَْكبَُر م  ر  ۖ قُْل ف يه   يَْسأَلُونََك َعن  اْلَخْمر  َوالَْمْيس 

ْن َعَمل  الشَّْيَطان   ْجٌس م   ُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزَلُم ر  يَن آَمنُوا إ نََّما اْلَخْمُر َوالَْمْيس  بُوهُ فَاْجتَن   يَا أَيَُّها الَّذ 
َُّكْم تُْفل ُحونَ  )المائدة ٩١-٥:٩٠(  لَعَل
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م على المؤمن أكل لحم الخنزير؟ ينهل يَُحرَّ  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   للكتاب المقدس طبقاً 

يداً، فَاْشتََهى أَْن يَأُْكَل. َوبَْينََما الطَّعَاُم يُعَدُّ لَهُ،  َوقَعَْت َعلَْيه  َغْيبُوبَةٌ، فََرأَى ُرْؤيَا: َوأََحسَّ ُجوعاً َشد 

َن اْلقَُماش  َمْربُوَطةً ب أَْطَراف َها األَْربَعَة  يَتَدَلَّ  َعاًء يُْشب هُ ق ْطعَةً َكب يَرةً م  َماَء َمْفتُوَحةً، َوو  ى إ لَى السَّ

، َوُهَو َمل يٌء ب أَْنَواع  اْلَحيََوانَات  الدَّابَّة  َعلَى األَ  َماء  األَْرض  ف  َوُطيُور  السَّ َواح  ْرض  َواْلُوُحوش  َوالزَّ

يعاً. َونَادَاهُ َصْوٌت:  نَّ بُْطُرَس أََجاَب: « يَابُْطُرُس، قُم  اذْبَْح َوُكْل!»َجم  ، فَأَنَا لَْم آُكْل »َولَك  َكالَ يَاَربُّ
 ً سا ماً أَْو نَج  ْوُت أَْيضاً:«. قَطُّ َشْيئاً ُمَحرَّ ساً!» فَقَاَل لَهُ الصَّ َرهُ هللاُ لَ تَْحَسْبهُ أَْنَت نَج  َر « َما َطهَّ َوتََكرَّ

سُِل ١٦-١٠:١٠( . )أَْعَماُل ٱلرُّ َعاُء إ لَى السََّماء  اٍت، ثُمَّ اْرتَفََع اْلو   َهذَا ثاَلََث َمرَّ

نْ  ل ي، َحالَلٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  ن  ي ل ي، َحالَلٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ . يَْنفَعُ  َشْيءٍ  ُكلُّ  لَْيسَ  َولك   يَُسودُ  َشْيءٍ  أَيَّ  أَدَعَ  لَنْ  َولك 

، الطَّعَامُ . َعلَيَّ  ؛ َواْلبَْطنُ  ل ْلبَْطن  نَّ  ل لطَّعَام  نَى، لَْيسَ  اْلَجَسدَ  أَنَّ  َغْيرَ . َوذَاكَ  َهذَا َسيُب يدُ  هللاَ  َولَك   بَلْ  ل لز  
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَهِْل كُوِرنْثُوَس ١٣-٦:١٢( ْلَجسَد  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ بُّ  ل  ب  ؛ َوالرَّ لرَّ  ل 

، ف ي يُبَاعُ َما فَُكلُّ  ْنهُ، تَأُْكلُوا أَنْ  لَُكمْ  السُّوق  ْرَضاء    اْست ْفَهامٍ  دُونََما م  ير   إل  م    .الضَّ
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٠:٢٥(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

يَّة   ف ي أََحدٌ  عَلَْيُكمْ  يَْحُكمْ  فاَلَ   الشُُّهور   َوُرُؤوس   ب األَْعيَاد   الُْمتَعَل  قَة   اْلقََضايَا ف ي أَوْ  َوالشُّْرب ، األَْكل   قَض 
سُوِل إِلَى أَْهِل كُولُوس ِي ٢:١٦( ؛ )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ بُوت   َوالسُّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

غَْير  اَّللَّ  ۖ فََمن  اْضُطرَّ  ير  َوَما أُه لَّ ب ه  ل  نز  َم عَلَْيكُُم الَْمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلخ  غَْيَر بَاغٍ َوَل َعاٍد فاََل إ نََّما َحرَّ
يمٌ  )البقرة ٢:١٧٣( ح  َ َغفُوٌر رَّ  إ ثَْم َعلَ ْيه  ۚ إ نَّ اَّللَّ

ْسفُوحً  ًما َعلَٰى َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إَِّلَّ أَن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو دًَما مَّ ا أَْو لَْحَم قُل َّلَّ أَِجدُ فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ
ِحيمٌ  ِ بِِه ۚ فََمِن اْضُطرَّ َغيَْر بَاغٍ َوََّل َعاٍد فَإِ نَّ َربََّك َغفُوٌر رَّ ِخنِزيٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقًا أُِهلَّ ِلغَيِْر اَّللَّ

 )اْلنعام ٦:١٤٥(
غَْير  اَّللَّ  ب ه  ۖ فََمن  اْضُطرَّ  ير  َوَما أُه لَّ ل  نز  َم عَلَْيكُُم الَْمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلخ  غَْيَر بَاغٍ َوَل َعاٍد إ نََّما َحرَّ

يمٌ  )النحل ١٦:١١٥( ح  َ َغفُوٌر رَّ  فَإ نَّ اَّللَّ

 

١٣٦ 136 

يتوقع الرب من المؤمنين اليوم أن يصوموا؟هل   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

نْ  ُكل    قُلُوب ُكمْ  ب َصْومٍ  َوبَُكاءٍ  َونَْوحٍ . )يُوئِيل ٢:١٢( عُوا إ لَيَّ  م  بُّ : اْرج   َواْلَن، يَقُولُ  الرَّ

ْندََما ي تَُكونُوا لَ  تَُصوُموَن، َوع   ل َكيْ  ُوُجوَهُهمْ  يُغَي  ُرونَ  الَّذ ينَ  اْلُمنَاف قُونَ  يَْفعَلُ  كََما اْلُوُجوه ، َعاب س 
ينَ . اْلَحقَّ  أَقُولُ  لَكُمْ  إ نَُّهمْ  قَدْ  نَالُوا ُمَكافَأَتَُهمْ . )إِنِْجيلُ َمتَّى ٦:١٦( يَْظَهُروا ل لنَّاس   َصائ م 

 

رُ  َهلْ »: فَأََجابَُهمْ  يسُ  يَُصوُموا أَنْ  اْلعُْرس   أَْهلُ  يَْقد  يسُ  َمادَامَ  بَْينَُهْم؟ َواْلعَر  ُرونَ  لَ  بَْينَُهمْ  اْلعَر   أَنْ  يَْقد 
نْ . يَُصوُموا يسُ  يَُكونُ  أَيَّامٌ  سَتَأْت ي َولك  نْ  ُرف عَ  قَدْ  ف يَها اْلعَر    .يَُصوُمونَ  ت ْلكَ  ف ي. بَْين ه مْ  م 

 )إِنِْجيُل َمْرقَُس ٢٠-٢:١٩(

 ----------------------------------------------------------------------------------------  
ُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ  )البقرة ٢:١٨٣( ن قَبْل  يَن م  يَاُم كََما ُكت َب عَلَى الَّذ  يَن آَمنُوا ُكت َب عَلَْيكُ ُم الص    يَا أَيَُّها الَّذ 

فَُث إ لَىَٰ  يَام  الرَّ لَّ لَُكْم لَْيلَةَ الص   َن اْلَخْيط  ن َسائ ُكْم...أُح  َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّىَٰ يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخيُْط اأْلَْبيَُض م 
يَاَم إ لَى اللَّْيل  ... )البقرة ٢:١٨٧( َن اْلفَْجر  ۖ ثُمَّ أَت مُّ وا الص    اأْلَْسوَ د  م 

َمات  إ نَّ  يَن َواْلُمْسل  َ  ...الُْمْسل م  يَن اَّللَّ ر  يَن فُُروَجُهْم َواْلَحاف َظات  َوالذَّاك  ائ َمات  َواْلَحاف ظ  يَن َوالصَّ ائ م  َوالصَّ
يًما )اْلحزاب ٣٣:٣٥( َرةً َوأَْجًرا َعظ  ْغف  ُ لَهُم مَّ َرات  أََعدَّ اَّللَّ  َكث يًرا َوالذَّاك 
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مظهرين علَن ا  ،ويصومواهل يرغب الرب للناس بأن يَُصلُّوا   

 بين أيدي اآلخرين؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ْندََما ثْلَ  تَُكونُوا لَ  تَُصلُّوَن، َوع  بُّونَ  الَّذ ينَ  اْلُمنَاف ق ينَ  م  ع   ف ي َواق ف ينَ  يَُصلُّوا أَنْ  يُح  َمَجام 
 َزَوايَا َوف ي الْ

ع   َوار  يََراُهمُ  الشَّ ا. ُمَكافَأَتَهُمْ  نَالُوا قَدْ  إ نَُّهمْ : لَكُمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . النَّاسُ  ل  نْدََما أَْنَت، أَمَّ  فَادُْخلْ  تَُصل  ي، فَع 

، ف ي يََرى الَّذ ي َوأَبُوكَ . الَْخفَاء   ف ي الَّذ ي أَب يكَ  إ لَى َوَصل    عَلَْيَك، اْلبَابَ  َوأَْغل ق   ُغْرفَتََك،  ُهوَ  اْلَخفَاء 

ْندََما. يَُكاف ئُكَ  ُروا لَ  تَُصلُّوَن، َوع  ً  تُكَر   ً  َكالَما غا ً  اْلَوثَن يُّوَن، يَْفعَلُ  كََما فَار  ْنُهمْ  ظَن ا ْكثَار   أَنَّهُ  م  نَ  ب اإل   م 
، ثْلَُهْم، تَُكونُوا فاَلَ . لَُهمْ  يُْستََجابُ  اْلَكالَم    .تَْسأَلُوهُ  أَنْ  قَْبلَ  إ لَْيه   تَاُجونَ تَحْ  َما يَعْلَمُ  أَبَاُكمْ  ألَنَّ  م 

 )إِنِْجيُل َمتَّى ٨-٦:٥(

ْندََما ي تَُكونُوا لَ  تَُصوُموَن، َوع   ل َكيْ  ُوُجوَهُهمْ  يُغَي  ُرونَ  الَّذ ينَ  اْلُمنَاف قُونَ  يَْفعَلُ  كََما اْلُوُجوه ، َعاب س 

ينَ  ل لنَّاس   يَْظَهُروا ا. ُمَكافَأَتَُهمْ  نَالُوا قَدْ  إ نَُّهمْ  لَكُمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َصائ م  نْدََما أَنَْت، أَمَّ لْ  تَُصوُم، فَع   فَاْغس 

رْ  َوْجَهَك، لنَّاس   تَْظَهرَ  لَ  ل كَيْ  َرأَْسَك، َوَعط    يََرى الَّذ ي َوأَبُوكَ . اْلَخفَاء   ف ي الَّذ ي ألَب يكَ  بَلْ  َصائ ماً، ل 
، ُهوَ  يُ َكاف ئُكَ . )إِنِْجيلُ َمتَّى ١٨-٦:١٦(  ف ي اْلَخفَاء 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َ ق يَاًما َوقُعُودًا َوَعلَىَٰ ُجنُوب ُكْم ۚ فَإ ذَا اْطَمأْنَنتُْم فَأَق يمُ  اَلةَ فَاذُْكُروا اَّللَّ اَلةَ ۚ إ نَّ فَإ ذَا قََضْيتُُم الصَّ وا الصَّ
ْوقُوتًا )النساء ٤:١٠٣( تَابًا مَّ ن يَن ك  اَلةَ َكانَْت َعلَى الُْمْؤم   الصَّ

ْكر  اَّللَّ  َوذَُروا الْ  ن يَْوم  اْلُجُمعَة  فَاْسعَْوا إ لَىَٰ ذ  اَلة  م  َي ل لصَّ يَن آَمنُوا إ ذَا نُود  ُكْم َخيٌْر يَا أَيَُّها الَّذ  ل  ََٰ بَْيَع ۚ ذ
َ لَُّكْم إ ن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ  ن فَْضل  اَّللَّ  َواذُْكُروا اَّللَّ ُروا ف ي اأْلَْرض  َواْبتَغُوا م  اَلةُ فَانتَش  يَت  الصَّ  فَإ ذَا قُض 

 َكث يًرا لَّعَلَُّكْم تُْفل ُحونَ  )الجمعة ١٠-٦٢:٩(

.صالة الجماعة تفضل عن صالة المنفرد بخمس وعشرين درجة ،لحديث  : بالنسبة مالحظة  
"١١:٦٢٠البخاري " ٱنظر إلى  

١٣٨ 138 

 هل يطلب الرب من الناس أن يصوموا خالل النهار ويفطروا في الليل 

}شهر رمضان{من كل عام؟  كامل شهرلمدة   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ْومُ  أَلَْيسَ  ، قُيُود   فَك    ف ي يَكُونُ  أَْختَاُرهُ  الَّذ ي الصَّ ، ُعقَد   َوَحل    الشَّر    الُْمتََضاي ق يَن، َسَراح   َوإ ْطالَق   الن  ير 

يم   كَ  ُمَشاَطَرة   ف ي يَُكونُ  أَلَ  ن يٍر؟ ُكل    َوتَْحط  د   اْلفَق ير   َوإ ْيَواء   اْلَجائ ع ، َمعَ  ُخبْز   َوُكْسَوة  . بَْيت كَ  ف ي اْلُمتَشَر  
؟ )إَِشعْيَاَء ٧-٥٨:٦( يب كَ  اْلبَائ س  ي عَنْ  قَر   اْلعُْريَان   الَّذ ي تَْلتَق يه ، َوَعدَم   التَّغَاض 

ا ْندََما أَْنَت، أَمَّ لْ  تَُصوُم، فَع  رْ  َوْجَهَك، فَاْغس  َكيْ  َرأَْسَك، َوَعط    ألَب يكَ  بَلْ  َصائ ماً، ل لنَّاس   تَْظَهرَ  لَ  ل 
، ُهوَ  يَُكاف ئُكَ . )إِنِْجيُل َمتَّى ١٨-٦:١٧(  الَّذ ي ف ي اْلَخفَاء  . َوأَبُوكَ  الَّذ ي يََرى ف ي اْلَخفَاء 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ  ن قَبْل  يَن م  يَاُم كََما ُكت َب عَلَى الَّذ  يَن آَمنُوا ُكت َب عَلَْيُكُم الص   عْدُودَاٍت ۚ يَا أَيَُّها الَّذ   أَيَّاًما مَّ

يًضا أَْو عَ  ر  نُكم مَّ يٍن ۖ فََمن َكاَن م  ْسك  يقُونَهُ ف دْيَةٌ َطعَاُم م  يَن يُط  ْن أَيَّاٍم أَُخَر ۚ َوعَلَى الَّذ  دَّةٌ م   لَىَٰ َسفٍَر فَع 
عَ َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَّهُ ۚ َوأَن تَُصوُموا َخيٌْر لَُّكْم ۖ إ ن ُكنتُْم تَْعلَُموَن َشْهُر َرَمَضاَن الَّذ   َل فََمن تََطوَّ ي أُنز 

نكُُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ ۖ َوَمن َكاَن ف يه  اْلقُْرآ دَ م  َن الُْهدَىَٰ َواْلفُْرقَان  ۚ فََمن َشه  لنَّاس  َوبَي  نَاٍت م   ُن ُهدًى ل  

يدُ ب كُُم الْعُْسرَ  ُ ب ُكُم اْليُْسَر َوَل يُر  يدُ اَّللَّ ْن أَيَّاٍم أَُخَر ۗ يُر  دَّةٌ م   يًضا أَْو عَلَىَٰ َسفٍَر فَع  تُ  َمر  دَّةَ َول  لُوا الْع  ْكم 
َ َعلَىَٰ َما َهدَاُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ  )البقرة ١٨٥-٢:١٨٣( تَُكب  ُروا اَّللَّ  َول 

 
 



f 

 

 

 

 

١٣٩  139 

 هل يتوقع الرب من المؤمنين أن يدفعوا العُشور أو أن يخرجوا الزكاة؟
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
. )َمََّلِخي ٣:٨( ْنَساُن هللاَ؟ لَقَدْ َسلَْبتُُمون ي! َوتَْسأَلُوَن: ب َماذَا سَلَْبنَاَك؟ ف ي الْعُُشور  َواْلقََراب ين   أَيَْسلُُب اإل 
فُ  َما تَْفعَلُهُ  اْليُْمنَى. )إِنِْجيلُ َمتَّى ٦:٣( ْندََما تَتََصدَّقُ  عَلَى أََحٍد، فاَلَ  تَدَعْ  يَدَكَ  الْيُْسَرى تَْعر  ا أَْنَت، فَع   أَمَّ

الً، تَُكونَ  أَنْ  أََردْتَ  إ نْ »: يَُسوعُ فَأََجابَهُ  عْ  تَْمل ُك، َما ُكلَّ  َوب عْ  فَاذَْهبْ  َكام  ، َعلَى َوَوز    فَيَُكونَ  اْلفُقََراء 
 لَكَ  َكْنزٌ  ف ي السََّماَوات  . َوتَعَالَ  اتْبَْعن ي!« )إِنِْجيُل َمتَّى ١٩:٢١(

----------------------------------------------------------------------------------------  
َكاةَ...)البقرة ٢:١٧٧( اَلةَ َوآتَى الزَّ  ...َوأَقَاَم الصَّ

ْم ۖ إ نَّ َصاَلتََك َسَكٌن لَُّهمْ  )التوبة ٩:١٠٣( يه م ب َها َوَصل   َعلَيْه  ُرُهْم َوتَُزك   ْم َصدَقَةً تُطَه   ْن أَْمَوال ه   ُخذْ م 
لُونَ  )المؤمنون ٢٣:١,٤( َكاة  فَاع  يَن ُهْم ل لزَّ نُوَن... َوالَّذ   قَدْ أَفْلََح اْلُمْؤم 
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 هل يرغب الرب أن يستمع إلى نفس الصلوات المحفوظة التى تتكرر 

 فى أفواه الناس مرارا  وتكرارا  خمس مرات في نفس األوقات كل يوم؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ْندََما ُروا لَ  تَُصلُّوَن، َوع  ً  تَُكر   ً  َكالَما غا ً  الَْوثَن يُّوَن، يَْفعَلُ  َكَما فَار  نُْهمْ  َظن ا ْكثَار   أَنَّهُ  م  نَ  ب اإل  ، م   اْلَكالَم 
ثْلَُهْم، ألَنَّ  أَبَاُكمْ  يَعْلَمُ  َما تَْحتَاُجونَ  إ لَْيه   قَْبلَ  أَنْ  تَْسأَلُوهُ . )إِنِْجيُل َمتَّى ٨-٦:٧(  يُْستََجابُ  لَُهمْ . فاَلَ  تَُكونُوا م 

ق ين ي»: يَُسوعُ فَأََجابََها  ف ي َولَ  الَْجبَل   َهذَا ف ي لَ  اْلبَ  تَعْبُدُونَ  ف يَها الَّت ي السَّاَعةُ  َستَأْت ي يَااْمَرأَةُ، َصد  

نْ  ُهوَ  اْلَخالصَ  ألَنَّ  نَعْلَُم، َما نَْعبُدُ  َونَْحنُ  تَْجَهلُوَن، َما تَْعبُدُونَ  أَْنتُمْ . أُوُرَشل يمَ  ْند   م   فََستَأْت ي. الْيَُهود   ع 

ينَ  اْلَن، ه يَ  بَلْ  َساَعةٌ، قُونَ  الْعَاب دُونَ  يَْعبُدُ  ح  اد  وح   اْلبَ  الصَّ ي اْلبَ  ألَنَّ . َوب اْلَحق    ب الرُّ ثْلَ  يَْبتَغ   م 
وح   َوب اْلَحق   «. )إِنِْجيلُ يُوَحنَّا ٢٤-٤:٢١( نْ  أَنْ  يَعْبُدُوهُ  ب الرُّ يه   م  ينَ . هللاُ  ُروٌح، فَل ذل كَ  لَبُدَّ  ل عَاب د   َهُؤلَء   اْلعَاب د 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْوقُوتًا )النساء ٤:١٠٣( تَابًا مَّ ن يَن ك  اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤم  اَلةَ ۚ إ نَّ الصَّ  فَأَق يُموا الصَّ

...)هود ١١:١١٤( ي  ئَات  ْبَن السَّ َن اللَّْيل  ۚ إ نَّ اْلَحسَنَات  يُذْه  اَلةَ َطَرفَي  النََّهار  َوُزلَفًا م    َوأَق م  الصَّ
اَلةَ ل دُلُوك  الشَّْمس  إ لَىَٰ َغسَق  اللَّْيل  َوقُْرآَن اْلفَْجر  ...)اإلسراء ١٧:٧٨(  أَق م  الصَّ

 



f 
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 هل يأمر الرب المؤمنين أن يحجوا لمكان مقدس مرة واحدة في حياتهم 

}الحج{األقل؟  على  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ق ين ي يَااْمَرأَةُ، َستَأْت ي السَّاَعةُ الَّت ي ف يَها تَعْبُدُوَن اْلَب لَ ف ي َهذَا الْ »فَأََجابََها يَُسوعُ:  َجبَل  َولَ ف ي َصد  

. ..أُوُرَشل يَم. وح  َوب اْلَحق   قُوَن اْلَب ب الرُّ اد  يَن يَْعبُدُ اْلعَاب دُوَن الصَّ   ..فََستَأْت ي َساَعةٌ، بَْل ه َي اْلَن، ح 
وح   َوب اْلَحق   «.)إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٤-٤:٢١( ْن أَْن يَْعبُدُوهُ ب الرُّ يه  م   هللاُ  ُروٌح، فَل ذل َك لَبُدَّ ل عَاب د 

----------------------------------------------------------------------------------------  

نَّ اْلَحجَّ فاََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوأَت مُّوا اْلَحجَّ َوا ْعلُوَماٌت ۚ فََمن فََرَض ف يه  َّ ... اْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ ْلعُْمَرةَ َّلل   
دَاَل ف ي اْلَحج    )البقرة ١٩٧-٢:١٩٦(  َوَل  ج 

جُّ الْبَْيت  َمن  اْستََطاعَ إ لَْيه  َسب ياًل  )آل عمران ٣:٩٧( َّ  َعلَى النَّاس  ح   َوَّلل 

ْر بَْيت َي ل لطَّائ ف ينَ  ْك ب ي َشْيئًا َوطَه   يَم َمَكاَن اْلبَْيت  أَن لَّ تُْشر  ْبَراه  أْنَا إل   ن ف ي النَّاس  ب اْلَحج    ...َوإ ذْ بَوَّ َوأَذ  
يقٍ  )الحج ٢٧-٢٢:٢٦( ٍ َعم  ن ُكل   فَج  ٍر يَأْت يَن م  َجاًل َوَعلَىَٰ ُكل   َضام   يَأْتُوَك ر 
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 واحدة هل ما يزال الرب اليوم يريد من الناس تقديم أضحيات حيوانية مرة

}القربان{في كل عام؟   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ُمَها كُْنتُ  َوإ لَّ  ب ذَب يَحٍة، تَُسرُّ  لَ  فَإ نَّكَ   ُروحٌ  ه يَ  هللاُ  يَْطلُبَُها الَّت ي الذَّبَائ حَ  إ نَّ . تَْرَضى لَ  ب ُمْحَرقَةٍ . أُقَد  
قَ  يَاهللاُ . )اَلَْمَزاِميُر ١٧-٥١:١٦( رَ  َواْلُمْنَسح  َرةٌ . فاَلَ  تَْحتَق َرنَّ  اْلقَْلبَ  اْلُمنَْكس   ُمْنَكس 

ه   ف ي «األَقْدَاس   قُدْس  » فَإ لَى يحُ  دََخلَ  اْلَخْيَمة ، َهذ  ةً  اْلَمس  دًةً، َمرَّ الً  َواح  ه ، دَمَ  َحام   تُيُوٍس  دَمَ  لَ  نَْفس 
سَالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٩:١٢( ً . )اَلر ِ ي ا ً  َعنَّا. فََحقَّقَ  ف دَاءً  أَبَد  َوضا  َوُعُجولٍ . َوذَل كَ  بَعْدََما َسفَكَ  دََمهُ  ع 

يرَ  أَنَّ  َوب َما يَّة   اْلَخيَْمة   تَْطه  يَّةَ  اْلَخيَْمةَ  فَإ نَّ  اْلَحيََوان يَّة ، الذَّبَائ ح   دَم   َرشَّ  يَتَطَلَّبُ  َكانَ  األَْرض  يق   لَبُدَّ  اْلَحق 

نَ  أَْفَضلَ  ذَب يَحةٍ  دَمَ  تَتَطَلَّبَ  أَنْ  يُح،. األُْخَرى الذَّبَائ ح   م   قُدْس  » إ لَى يَدُْخلْ  لَمْ  َكهَنَت نَا، َرئ يسُ  فَاْلَمس 
ي    «األَْقدَاس   نَا اْلنَ  يَقُومُ  ... َحْيثُ ،األَْرض  مَ  يَدُْخلْ  لَمْ  َوُهوَ . ب الذَّات   هللا   َحْضَرة   ف ي ب تَْمث يل  يُقَد    نَْفَسهُ  ل 

ةً  ذَب يَحةً  ةٍ، بَْعدَ  َمرَّ ةً  يَدُْخلُ  األَْرض   َعلَى األَْعلَى اْلَكاه نُ  َكانَ  َكَما َمرَّ  قُدْس  » إ لَى َسنَةٍ  ُكلَّ  َمرَّ

ه   غَْير   ب دَمٍ  «األَْقدَاس   ةً  َظهَرَ  ...دَم  دَةً  َمرَّ لَ  َواح  يُْبط  ةَ  ل  يئَة   قُوَّ يم   الَْخط  ه   ب تَْقد   ...أَنَّ  فَكََما. َّلل    ذَب يَحةً  نَْفس 

يحُ  َكذَل كَ  ً  الَْمس  ةً  َماتَ : أَْيضا دَةً  َمرَّ الً  َواح  يَن، َخَطايَا َحام  ًما َكث ير  ً  نَْفَسهُ  ُمقَد   َوضا  ل يُعَال جَ  .. لَ .َعْنُهمْ  ع 
سَالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٢٨-٩:٢٣( يه  ! )اَلر ِ ر  يع   ُمْنتَظ  يَُحق  قَ  اْلَخالَصَ  الن  َهائ يَّ  ل َجم   اْلَخَطايَا، بَلْ  ل 

يحَ  فَإ نَّ  ةً  َماتَ  نَْفَسهُ  اْلَمس  دَةً  َمرَّ لَةَ  يَُحلَّ  ل َكيْ  َواح  نْ  تَأَلَّمَ  فَقَدْ  ...اْلَخَطايَا ُمْشك  نَا م   اْلُمذْن ب يَن، نَْحنُ  أَْجل 
سُوِل ٱْْلُولَى ٣:١٨( وح  . )ِرسَالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ ً  ب الرُّ ي  ، ثُمَّ  َعادَ  َحي ا بََشر 

ه   الْ ْسم  بَنَا إ لَى هللا ، فََماتَ  ب ج  َكيْ  يُقَر    ل 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َن الَْهدْي  ۖ َوَل تَْحل قُوا ُرُءوسَكُ  ْرتُْم فََما اْستَْيَسَر م  َّ  ۚ فَإ ْن أُْحص  ْم َحتَّىَٰ يَْبلَُغ َوأَت مُّوا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ َّلل 
َن الَْهدْي   )البقرة ٢:١٩٦( عُْمَرة  إ لَى اْلَحج   فََما اْستَْيَسَر م 

نتُْم فََمن تَمَ تََّع ب الْ لَّهُ ۚ ... فَإ ذَا أَم   اْلَهدُْي َمح 

ن ف ي النَّاس  ب اْلَحج   يَأْتُوَك  رٍ َوأَذ   َجاًل َوَعلَىَٰ ُكل   َضام  يَْشَهدُوا َمنَاف َع لَُهْم َويَذْكُُروا اْسَم اَّللَّ  ف ي ...ر  ل  
ُموا اْلبَائ َس اْلفَق يرَ  )الحج ٢٨-٢٢:٢٧( ْنَها َوأَْطع  يَمة  اأْلَْنعَام  ۖ فَكُلُوا م  ن بَه  عْلُوَماٍت َعلَىَٰ َما َرَزقَُهم م    أَيَّاٍم مَّ

لَُّها إ لَى اْلبَْيت  الْ  ى ثُمَّ َمح  ...  ...عَت يق  لَُكْم ف يَها َمنَاف ُع إ لَىَٰ أََجٍل مُّسَمًّ يَمة  اأْلَْنعَام  ن بَه  َعلَىَٰ َما َرَزقَُهم م  

ن َشعَائ ر  اَّللَّ   َُّكْم  ...َواْلبُدَْن َجعَْلنَاَها لَُكم م   ْرنَاَها لَُكْم لَعَل ل َك َسخَّ ََٰ ُموا اْلقَان َع َواْلُمْعتَرَّ ۚ َكذ نَْها َوأَْطع  فَُكلُوا م 
َرَها لَُكمْ )الحج ٣٧-٢٢:٣٣( ل َك َسخَّ ََٰ نُكمْ  ۚ َكذ ن يَنَالُهُ التَّْقَوىَٰ م  ك 

َماُؤَها َولََٰ َ لُُحوُمَها وَ َل د   تَْشُكُروَن لَن يَنَاَل اَّللَّ
َرب  َك َواْنَحرْ  )الكوثر ١٠٨:٢(  فََصل   ل 
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إذا كان لدى مسلم سؤال عن شيء ما في الكتاب المقدس، هل من المناسب 

يهوديا  عن ذلك؟له أن يسئل مسيحيا  أو   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ا َوَصالَ إ لَيَْها، ذََهبَا إ لَى َمْجمَ  يَّةَ. َولَمَّ يالَ َحالً إ لَى ب ير  ْخَوةُ بُولَُس َوس  َل اإل  ع  اْليَُهود  َوف ي اللَّْيل  َرحَّ

يَّةَ  َمةَ هللا  ب َرْغبٍَة َشد يدَةٍ، َوأََخذُوا ف يَها. َوَكاَن يَُهودُ ب ير  ي، فَقَب لُوا َكل  ْن يَُهود  تََسالُون يك  أَْشَرَف م 

نَ  ْنهُْم، َكَما آَمَن م  . فَآَمَن َعدَدٌ َكب يٌر م  يم  ة  التَّعْل  حَّ ْن ص  ي اً ل يَتَأَكَّدُوا م  تَاَب يَْوم   اْليُونَان ي  يَن يَدُْرُسوَن اْلك 
سُِل ١٢-١٧:١٠( . )أَْعَمالُ ٱلرُّ َجال  َن الر    ن َساٌء نَب يالَ ٌت َوَعدَدٌ َكب يٌر م 

ُسوا َوإ نََّما يحَ  كَر   ً  اْلَمس  ً  َوُكونُوا. قُلُوب ُكمْ  ف ي َرب ا ينَ  دَائ ما د   ُموا ألَنْ  ُمْستَع  ً  تُقَد   ً  َجَوابا ُكل    ُمْقن عا  َمنْ  ل 
سُوِل ٱْْلُولَى ٣:١٥( ل ُكمْ  )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ َجاء   الَّذ ي ف ي دَاخ   يَْسأَلُُكمْ  َعنْ  َسبَب   الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ن قَبْل كَ  )يونس ١٠:٩٤( تَاَب م  يَن يَْقَرُءوَن اْلك  ا أَنَزْلنَا إ لَْيَك فَاْسأَل  الَّذ  مَّ  فَإ ن ُكنَت ف ي َشك ٍ م  

ْكر  إ ن كُنتُْم َل تَْعلَُمونَ  )النحل ١٦:٤٣( ْم ۚ فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ   ي إ لَْيه  َجاًل نُّوح  ن قَبْل َك إ لَّ ر   َوَما أَْرَسلْنَا م 
َهةً يُْعبَدُونَ  )الزخرف ٤٣:٤٥( ن  آل  ْحَمَٰ ن دُون  الرَّ نَا أََجعَْلنَا م  ُسل  ن رُّ ن قَْبل َك م   َواْسأَْل َمْن أَْرسَْلنَا م 
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إذا كان لدى مؤمن سؤال ما سليم وفى نفس الوقت مزعج ومن الممكن أن 

كتصرف صحيح أن يتجنب طرح أسئلة كهذا؟ال يعجبه جوابه، هل يقبل له   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

بَّاُء، أَيَُّها قُوا لَ  األَح  نُوا بَل   ُروحٍ، ُكلَّ  تَُصد   فُوا األَْرَواحَ  اْمتَح  نْ  َكانَتْ  إ ذَا َما ل تَْعر  ْند   م   لَ، أَمْ  هللا   ع 
سُوِل ٱْْلُولَى ٤:١( ال ينَ  قَد   انْتََشرَ  ف ي الْعَالَم  . )ِرَسالَةُ يُوَحنَّا ٱلرَّ نَ  األَْنب يَاء   الدَّجَّ  ألَنَّ  َعدَداً  َكب يراً  م 

----------------------------------------------------------------------------------------  

يدُوَن أَن تَْسأَلُوا َرُسولَكُْم َكَما ُسئ َل ُموسَ  يَمان  أَْم تُر  ن قَْبُل ۗ َوَمن يَتَبَدَّل  اْلُكْفَر ب اإْل  ىَٰ م   
ب يل   )البقرة ٢:١٠٨(  فَقَدْ  َضلَّ َسَواَء السَّ

يَن يُنَ يَن آَمنُوا َل تَْسأَلُوا َعْن أَْشيَاَء إ ن تُْبدَ لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإ ن تَْسأَلُوا َعْنَها ح  ُل يَا أَيَُّها الَّذ  اْلقُْرآُن تُْبدَ زَّ
ُ َغفُوٌر َحل يمٌ  )المائدة ٥:١٠١( ُ َعنَْها ۗ َواَّللَّ  لَُكْم َعفَا اَّللَّ
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 لفهم الكتب المقدسة فهما صحيحا، هل يحتاج إلى كتب الحديث والتفسير؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

؟ نَْفعُ  ُهوَ  َما بَلْ  اْليَُهود ي  ؟ فَْضلُ  ُهوَ  َما إ ذَْن، تَان  نْ  َكث يرٌ  إ نَّهُ  اْلخ  يع   م  ، َجم  َهات  َها اْلج   أَنَّ  ف ْعالً  َوأََهمُّ

عَتْ  هللا   أَْقَوالَ  مْ  بَيْنَ  أََمانَةً  ُوض  لُ  فََهلْ  األََمانَةَ، َخانُوا قَدْ  بَْعُضُهمْ  َكانَ  إ نْ  يَْحدُُث؟ فََماذَا. أَْيد يه   يُعَط  
مْ  دَمُ عَ  يَُكن   َوإ نََّما،! َحاَشا هللا ؟ أََمانَةَ  أََمانَت ه  ً  هللاُ  ل  قا باً، إ ْنَسانٍ  َوُكلُّ  َصاد  رَ  ل َكيْ »: ُكت بَ  قَدْ  َكَما َكاذ   تَتَبَرَّ

سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٤-٣:١( َك، َوتَُسودَ  َمتَى َحكَْمتَ «. )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  يَا هللاُ  ف ي َكالَم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

: كثير المسلمين يفكرون على أن األحاديث ضرورية لفهم القرآن. األكثر أمانا من كتب مالحظة
[ ، سنن أبي داود ٨٧٥[ ، صحيح مسلم ]ه٨٧٠األحاديث هي صحيح محمد البخاري ]ه

[ ٨٣٣[ ، سيرة ابن هشام ]ه٩٢٣[ ، أبو جعفر الطبري ]ه٨٨٦[ ، سنن ابن ماجة ]ه٧٧٥]ه
[. كل هؤالء عاشوا بعد موت محمد ٨٩٢الترمذي ]ه[ وسنن ٧٦٨، سيرة ابن اسحاق ]ه

[ انتقلت أخبارهم من جيل آلخر من حيث الرواية القولية. يعتبر صحيح البخاري أكثر ٦٣٢]ه
[ حديث فى غضون ٦٠٠٠٠٠أمانا بين كتب األحاديث. رغم أنه جمع ست مئة آالف ]  

بالمئة  ٩٨,٦المعلومة  منها كحديث صحيح. إذا بالنسبة لهذه ٧٣٩٧ َقبِّلَ عشر عاما،  ستة  

فيها.موثوق بها ومغالى  غير  
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هم؟ديننتشر يوأن مع بعض  يستطيعوا التعبدلمؤمنين أن لهل يتوقع الرب   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

َماء   ف ي ُسلَْطانٍ  ُكلُّ  إ ليَّ  دُف عَ »: قَائ الً  َوكَلََّمُهمْ  يَُسوعُ فَتَقَدَّمَ  ذُوا إ ذَْن، فَاذَْهبُوا. األَْرض   َوعَلَى السَّ  َوتَْلم 

يعَ  ، َجم  دُوُهمْ  األَُمم  وح   َوالْبن   اْلب   ب اْسم   َوَعم   ؛ َوالرُّ  أَْوَصْيتُُكمْ  َما ب ُكل    يَْعَملُوا أَنْ  َوَعل  ُموُهمْ  اْلقُدُس 
َمان  !« )إِنِْجيلُ َمتَّى ٢٠-٢٨:١٨(  ب ه  . َوَها أَنَا َمعَُكمْ  ُكلَّ  األَيَّام   إ لَى اْنت َهاء   الزَّ

نْ  ُهوَ  َشْيءٍ  َوُكلُّ  ْند   م  ه   َمعَ  َصالََحنَا الَّذ ي هللا   ع  يح ، نَْفس  دَْمةَ  سَلََّمنَا ثُمَّ  ب اْلَمس  ه   خ    .اْلُمَصالََحة   َهذ 
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَهِْل كُوِرنْثُوَس ٥:١٨(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ُسوا َوإ نََّما يحَ  كَر   ً  اْلَمس  ً  َوُكونُوا. قُلُوب ُكمْ  ف ي َرب ا ينَ  دَائ ما د   ُموا ألَنْ  ُمْستَع  ً  تُقَد   ً  َجَوابا ُكل    ُمْقن عا  َمنْ  ل 
سُوِل ٱْْلُولَى ٣:١٥( ل ُكمْ  )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ َجاء   الَّذ ي ف ي دَاخ   يَْسأَلُُكمْ  َعنْ  َسبَب   الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُكونَ  )التوبة ٩:٣٣( هَ اْلُمْشر  َرهُ َعلَى الد  ين  كُل  ه  َولَْو َكر  ين  اْلَحق    ل يُْظه   ُهَو الَّذ ي أَْرَسَل َرُسولَهُ ب اْلهُدَىَٰ َود 

لُْهم ب الَّت ي ه َي أَْحسَنُ  )النحل ١٦:١٢٥( َظة  اْلَحسَنَة  ۖ َوَجاد  ْكَمة  َواْلَمْوع   ادْعُ إ لَىَٰ َسب يل  َرب  َك ب اْلح 
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ينقسموا إلى طوائف وفرق وجماعات شتى؟هل يريد الرب للمؤمنين أن   
 طبقاً للقرآن   ال   ال   طبقاً للكتاب المقدس

َن األَخ  ُسوْستَان يَس، إ لَى كَن يَسة  هللا   يئَة  هللا ، َوم  َمدُْعو   ب َمش 
يح  يَُسوعَ، الْ ْن بُولَُس، َرُسول  اْلَمس  ف ي م 

ْنثُوَس، ينَة  كُور  يح   ...َمد  َمْوُهوبَة  لَُكْم ف ي اْلَمس 
ُكْم دَائ ماً، َوَعلَى ن عَْمة  هللا  الْ ْن أَْجل  إ ن  ي أَْشكُُر هللاَ م 

ْقدَار  َما تََرسََّختْ  فٍَة، ب م  ْرتُْم أَْغن يَاَء ف ي ُكل   َشْيٍء، ف ي ُكل   َكالٍَم، َوُكل   َمْعر   ف يكُْم يَُسوعَ. فَب ه  قَدْ ص 

بٍَة ف يَما تَتََوقَّعُوَن ُظُهوَر َرب  نَا يَُسوعَ الْ َشَهادَةُ الْ  يح . َحتَّى إ نَُّكْم لَ تَْحتَاُجوَن بَْعدُ إ لَى أَيَّة  َمْوه  يح  َمس  َمس 
يح . فَإ نَّ َعلَناً. َوُهَو نَْفُسهُ َسيَْحفَُظُكْم ثَاب ت يَن إ لَى الن  َهايَة  َحتَّى تَُكونُوا ب الَ َعْيٍب ف ي يَْوم  َرب  نَا يَ  َمس 

ُسوعَ الْ

دُ  ْخَوةُ، أُنَاش  َكة  َمَع اْبن ه  يَسُوعَ َرب  نَا. َعلَى أَنَّن ي أَيَُّها اإل  يٌن، َوقَدْ دََعاُكْم إ لَى الشَّر  ُكْم ب اْسم  َرب  نَا هللاَ أَم 

دٌ َوأَْن لَ يَُكوَن بَ  ُكْم َصْوٌت َواح  يع  يح  أَْن يَُكوَن ل َجم  يعاً يَُسوعَ اْلَمس  ْينَُكْم أَيُّ اْنق َساٍم. َوإ نََّما كُونُوا َجم 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٠-١:١( أْي . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ْكر  َوالرَّ د ي اْلف   ُمَوحَّ

ْلتُمْ  فَإ نَُّكمْ  ي  ينَ  َماز  َصامٌ  َحَسدٌ  بَيْنَُكمْ  فََمادَامَ . َجَسد  ي  ينَ  تَُكونُونَ  أَفاَلَ  ،(َواْنق َسامٌ ) َوخ  ً  َوتَْسلُُكونَ  َجَسد   َوْفقا
؟ ْلبََشر  ي  يَن؟ تَكُونُونَ  أَفاَلَ  ،«أَبُلُّوسَ  َمعَ  أَنَا»: َوآَخرُ  ،«بُولُسَ  َمعَ  أَنَا»: يَقُولُ  أََحدُُكمْ  َوَمادَامَ  ل   فََمنْ  َجَسد 

َمان   فَقَطْ  إ نَُّهَما أَبُلُّوُس؟ ُهوَ  َوَمنْ  بُولُُس؟ ُهوَ  َما، َعلَى آَمْنتُمْ  َخاد  بُّ  أَْنعَمَ  َكَما أَْيد يه  ْنهَُما ُكٍل   َعلَى الرَّ . م 

نَّ  َسقَى؛ َوأَبُلُّوسُ  َغَرْستُ  أَنَا سُ  فَلَْيسَ . أَْنَمى هللاَ  َولَك  ً  اْلغَار  ي الَّذ ي هللاُ  بَل   السَّاق ي، َولَ  َشْيئا  يُعْط 

سُ فَاْلغَ. النُُّموَّ  ْنهَُما ُكالًّ  أَنَّ  إ لَّ . َسَواءٌ  َوالسَّاق ي ار  ً  نَْحنُ  فَإ نَّنَا. تَعَب ه   إ لَى ب الن  ْسبَة   أُْجَرتَهُ  َسيَنَالُ  م  يعا  َجم 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٩-٣:٣( ْندَ  هللا ، َوأَْنتُمْ  َحْقلُ  هللا   َوب نَاءُ  هللا  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ً  ع  لُونَ  َمعا  َعام 

----------------------------------------------------------------------------------------  

قُوا ۚ َواذْكُُروا ن ْعَمَت اَّللَّ  عَلَْيُكْم إ ذْ كُنتُْم أَْعدَاًء فَ  يعًا َوَل تَفَرَّ ُموا ب َحْبل  اَّللَّ  َجم  أَلََّف بَيَْن قُلُوب ُكْم َواْعتَص 
ْنَها )آل عمران ٣:١٠٣( َن النَّار  فَأَنقَذَُكم م    فَأَْصبَْحتُم ب ن عَْمت ه  إ ْخَوانًا َوكُنتُْم َعلَىَٰ َشفَا ُحْفَرةٍ م  

نُْهْم ف ي شَْيٍء ۚ إ نََّما أَْمُرُهْم إ لَى اَّللَّ   يَعًا لَّْسَت م  ينَُهْم َوَكانُوا ش  قُوا د  يَن فَرَّ  إ نَّ الَّذ 
 ثُمَّ  يُنَب  ئُُهم ب َما َكانُوا يَْفعَلُونَ  )اْلنعام ٦:١٥٩(
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تحث الناس على أن يكونوا فرحين وسعداء هنا في هذه  آياتهل هناك 

 الحياة على األرض؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

يُّونَ  َوإ َماُؤُكمْ  َوَعب يدُُكمْ  َوبَنَاتُُكمْ  َوأَْبنَاُؤُكمْ  أَْنتُمْ  تَأُْكلُونََها بَلْ  ُكمْ  ف ي الُْمق يُمونَ  َوالالَّو  َوار  ب    لَدَى ج   الرَّ
يكُمْ  )اَلتَّثْنِيَة ١٢:١٨( ُكهُ  أَْيد  لُونَ  أََماَمهُ  ب ُكل    َما تَْمتَل  بُّ  إ لَُهكُْم، َوتَْحتَف  ُكمْ  ف ي اْلَمَكان   الَّذ ي يَْختَاُرهُ  الرَّ  إ لَه 

ي اْلقُلُوب  . )اَلَْمَزاِميُر ٣٢:١١( يعَ  الُْمْستَق يم  ُجوا. اْهت فُوا يَاَجم  ب    أَيَُّها األَبَْرارُ  َواْبتَه   اْفَرُحوا ب الرَّ
يَمةٌ . )إِنِْجيلُ َمتَّى ٥:١٢( َماَوات   عَظ   اْفَرُحوا َوتََهلَّلُوا، فَإ نَّ  ُمَكافَأَتَُكمْ  ف ي السَّ

وح   اْلقُدُس  .)ِرَسالَةُ  إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ١٤:١٧(   لَْيسَ  َملَُكوتُ  هللا   ب أَْكلٍ  َوشُْرٍب، بَلْ  ُهوَ  ب رٌّ  َوَسالَمٌ  َوفََرحٌ  ف ي الرُّ
 إ ذْ

سُوِل إِلَى أَْهِل غَََّلِطيَّةَ ٥:٢٢( وح   فَُهوَ : اْلَمَحبَّةُ  َواْلفََرحُ  َوالسَّالَُم،...)ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ا ثََمرُ  الرُّ  َوأَمَّ
سُوِل إِلَى أَْهِل فِيِلب ِي ٣:١( ب   . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َوبَْعدُ، يَاإ ْخَوت ي، افَْرُحوا ف ي الرَّ

سُوِل إِلَى أَْهِل فِيِلب ِي ٤:٤( ً : افَْرُحوا. )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ب    دَائ ماً، َوأَقُولُ  أَْيضا  اْفَرُحوا ف ي الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يَن ادْ  يَن آَمنُوا ب آيَات نَا َوَكانُوا ُمْسل م  بَاد  َل َخْوٌف َعلَْيُكُم اْليَْوَم َوَل أَنتُْم تَْحَزنُوَن الَّذ  ُخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم يَا ع 

 َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُرونَ  )الزخرف ٧٠-٤٣:٦٨(

: ال توجد فى القرآن آيات كثيرة عن الفرحة والمسرة والسعادة فى الحياة الدنيوية، مالحظة  
هذه الكلمات فقط فى حياة الجنة نجد  
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يث يمنح الرب الشفاء الجسدي للناس؟ح آياتهل هناك   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

صُ  ُكْنتَ  إ نْ »: َوقَالَ  ب    َصْوت   َسَماع   َعلَى تَْحر  َك، الرَّ يعُ  أََماَمهُ، َحقٌّ  ُهوَ  َما َوتَْفعَلُ  إ لَه   َوَصايَاهُ  َوتُط 

يع   َعلَى َوتَُحاف ظُ  ه ، َجم  ي أَدََعكَ  فَلَنْ  فََرائ ض  نْ  تُقَاس  نَ  َمَرٍض  أَي    م   ب َها ابْتَلَْيتُ  الَّت ي األَْمَراض   م 
بُّ  َشاف يكَ «. )اَلُْخُروُج ١٥:٢٦( ي  يَن، فَإ ن  ي أَنَا الرَّ ْصر   اْلم 

ك  . )اَلَْمَزاِميُر ٣-١٠٣:٢( يءُ  ُكلَّ  أَْمَراض  ك   َويُْبر  يعَ  آثَام  ،... إ نَّهُ  يَْغف رُ  َجم  بَّ ي الرَّ ي يَانَْفس  ك   بَار 

ً  َكانَ  أَنَّهُ  إ لَّ  نْ  َمْجُروحا نَا أَْجل   م  ً  آثَام  نْ  َوَمْسُحوقا ينَا، أَْجل   م  يبُ  ب ه   َحلَّ  َمعَاص  نَا، تَأْد  ه   َسالَم  َراح   َوب ج 
ئْنَا. )إَِشعْيَاَء ٥٣:٥( بَر 

 

نَْطقَة   ف ي يَتَنَقَّلُ  يَُسوعُ َوَكانَ  ع   ف ي يُعَل  مُ  ُكل  َها، اْلَجل يل   م  ، َمَجام  ، ب ب َشاَرة   َويُنَاد ي اْليَهُود   اْلَملَُكوت 
لَّةٍ  ف ي الشَّعْب ، )إِنِْجيلُ َمتَّى ٤:٢٣(  َويَْشف ي ُكلَّ  َمَرٍض  َوع 

نَ  اْلُجُموعُ َكانَت   بَلْ  َرة   َواْلقَُرى اْلُمدُن   م  يمَ  إ لَى يَأْتُونَ  اْلُمَجاو  ل ينَ  أُوُرشَل   َواْلُمعَذَّب ينَ  اْلَمْرَضى َحام 
سُِل ٥:١٦( ً  يُبَْرأُونَ . )أَْعَماُل ٱلرُّ يعا َسة ، فََكانُوا َجم   ب األَْرَواح   النَّج 

ً  اْلَكن يَسة   ف ي هللاُ  َرتَّبَ  َوقَدْ  ينَ  أَْشَخاصا لً : َمْخُصوص  ُسَل، أَوَّ ً  الرُّ ً  األَْنب يَاَء، ثَان يا ثا يَن، ثَال   َوبَْعدَ  الُْمعَل  م 
يَّة   الَْمَواه ب   أَْصَحابَ  ذَل كَ  ز  فَاء   َمَواه ب   أَوْ  اْلُمعْج  ينَ  إ َعانَة   أَوْ  الش   ََّكلُّم   أَو   الشُُّؤون   تَدْب ير   أَوْ  اْلَخر   الت

سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٢:٢٨,٣٠( ؟...)ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ فَاء  يعُُهمْ  يَْمل كُونَ  َمَواه بَ  الش    ب اللُّغَات   اْلُمْختَل فَة  ...أََجم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

الجسدي : فى الفترة التي يحتويها القرآن، ال يوجد أي مثال عن الشفاءمالحظة  
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هل هناك آيات يقوم الرب فيها بحث  المؤمنين على استخدام الموسيقى 

 والرقص والغناء أثناء تعبدهم؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

نُوا فَاْلنَ  ُكمْ  دَو   يدَ  َهذَا ألَْنفُس  بَن ي َوَعل  ُموهُ  النَّش  يَكُونَ  أَْفَواه ه مْ  ف ي َضعُوهُ . إ ْسَرائ يلَ  ل  يدُ  َهذَا ل   شََهادَةً  النَّش 

مْ  ع   ف ي ُموَسى فَتاَلَ  ...َعلَْيه  َمات   ُكلَّ  إ ْسَرائ يلَ  َجَماَعة   ُكل    َمسَام  يد   َهذَا أَْبيَات   كَل    .النَّش 
 )اَلتَّثْنِيَة ٣١:١٩,٣٠(

ينَ .)اَلَْمَزاِميُر ٢-١٠٠:١( بَّ  ب بَْهَجٍة، َواْمثُلُوا أََماَمهُ  ُمتََرن  م  ً . اْعبُدُوا الرَّ يعا ب    يَاُسكَّانَ  األَْرض   َجم  لرَّ  اْهت فُوا ل 

لُويَا  َسب  ُحوهُ . بُوقٍ  ب َصْوت   َسب  ُحوهُ . الفَائ قَة   عََظَمت ه   َحَسبَ  ... َسب  ُحوهُ َسب  ُحوهُ . َهْيَكل ه   ف ي هللاَ  َسب  ُحوا! َهل  
بَاب   ْقص   ب الدُّف    َسب  ُحوهُ . َواْلعُود   ب الرَّ ْزَمارٍ  ب أَْوتَارٍ  َسب  ُحوهُ . َوالرَّ نُوج   َوْقع   َعلَى سَب  ُحوهُ . َوم  . الصُّ

لُويَا. )اَلَْمَزاِميُر ٦-١٥٠:١( بَّ  ُكلُّ  نَسََمةٍ . َهل   تَُسب  ح   الرَّ يَّة  . ل  نُوج   اْلُمدَو    َسب  ُحوهُ  بالصُّ

ث ينَ  ً  بَْعُضُكمْ  ُمَحد   يرَ  بَْعضا يدَ  َوتََساب يحَ  ب َمَزام  يٍَّة، َوأَنَاش  ينَ  ُروح  ب  ؛ ب قُلُوب ُكمْ  َوُمَرت  ل ينَ  ُمَرن  م  لرَّ   ل 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٥:١٩(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

تَْسُكنْ  َمةُ  ل  يح   َكل  ل ُكمْ  ف ي اْلَمس  نًى، دَاخ  ْكَمٍة، ُكل    ف ي ب غ  ينَ  ح  ينَ  ُمعَل  م  ظ  ينَ  بَْعَضاً، بَعُْضُكمْ  َوَواع   ُمَرن  م 
يرَ  يدَ  َوتََساب يحَ  ب َمَزام  يَّةٍ  َوأَنَاش  ينَ  َّلل  ، قُلُوب ُكمْ  ف ي ُروح    .اْلَحْمدَ  لَهُ  َراف ع 

سُوِل إِلَى أَْهِل كُولُوس ِي ٣:١٦(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ
يدٌ؟ فَْليَُرت  لْ ! )ِرسَالَةُ يَعْقُوَب ٥:١٣(  َهلْ  بَْينَُكمْ  َمنْ  يَتَأَلَُّم؟ فَْليَُصل   ! َوَهلْ  بَْينَُكمْ  َمنْ  ُهوَ  َسع 

----------------------------------------------------------------------------------------  

آية عن الموسيقى والرقص والغناء  ٤٥٠توجد فى الكتاب المقدس أكثر من : مالحظة  
فى القرآن ال وجود لمثل هذه اآليات وأما  
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يصح للرجل أن يتخذ أكثر من زوجة  هل ،األساسيةلغاية الرب  بالنسبة

 واحدة في نفس الوقت؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

داً. )اَلتَّْكِويُن ٢:٢٤( يَران  َجَسداً َواح  ُق ب اْمَرأَت ه ، َويَص  هُ َويَْلتَص  ُجَل يَتُْرُك أَبَاهُ َوأُمَّ َهذَا، فَإ نَّ الرَّ  ل 
ةً  َوذََهبًا َل  يَُكث  رْ  لَهُ  كَث يًرا. )اَلتَّثْنِيَة ١٧:١٧( يغَ  قَلْبُهُ . َوف ضَّ ئاَلَّ  يَز   َوَل  يَُكث  رْ  لَهُ  ن َساءً  ل 

يُّونَ  إ لَْيه   َوَجاءَ  يس  بُوهُ  ٱْلفَر   لُّ  َهلْ »: لَهُ  قَائ ل ينَ  ل يَُجر   ُجل   يَح  لرَّ  فَأََجابَ . «َسبٍَب؟ ل ُكل    ٱْمَرأَتَهُ  يُطَل  قَ  أَنْ  ل 

نَ  َخلَقَ  ٱلَّذ ي أَنَّ  قََرأْتُمْ  أََما»: لَُهمْ  َوقَالَ  نْ : َوقَالَ  َوأُْنثَى؟ ذََكًرا َخلَقَُهَما ٱْلبَدْء   م  ُجلُ  يَتُْركُ  َهذَا أَْجل   م   ٱلرَّ

هُ  أَبَاهُ  قُ  َوأُمَّ دًا َجَسدًا ٱِل ثْنَان   َويَُكونُ  ب ٱْمَرأَت ه ، َويَْلتَص  دٌ  َجَسدٌ  بَلْ  ٱثْنَْين   بَْعدُ  لَْيَسا إ ذًا. َواح   فَٱلَّذ ي. َواح 
قُهُ  َل  ٱهللُ  َجَمعَهُ  تَابُ  يُْعَطى أَنْ  ُموَسى أَْوَصى فَل َماذَا»: لَهُ  قَالُوا. «إ ْنَسانٌ  يُفَر    قَالَ . «فَتَُطلَُّق؟ َطاَلقٍ  ك 

نْ  ُموَسى إ نَّ »: لَُهمْ  نَ  ُكمْ قُلُوب   قََساَوة   أَْجل   م  نْ . ن َساَءُكمْ  تَُطل  قُوا أَنْ  لَُكمْ  أَذ  نَ  َولَك  . َهَكذَا يَكُنْ  لَمْ  ٱْلبَدْء   م 

نَا ب َسبَب   إ لَّ  ٱْمَرأَتَهُ  َطلَّقَ  َمنْ  إ نَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ  جَ  ٱلز   جُ  َوٱلَّذ ي يَْزن ي، ب أُْخَرى َوتََزوَّ  ب ُمطَلَّقَةٍ  يَتََزوَّ
 يَْزن ي«. )إنجيل َمتَّى ٩-١٩:٣(

ُجل   يَْحُسنُ  فَإ نَّهُ  ْن،. اْمَرأَةً  يََمسَّ  أَلَّ  ب الرَّ ً  َولك  نَا، تََجنُّبا ُكل    َزْوَجتُهُ، َرُجلٍ  ل ُكل    ل يَُكنْ  ل لز    اْمَرأَةٍ  َول 

َها، َعلَى ل لَْمْرأَة   ُسلَْطةَ  فاَلَ  ...َزْوُجَها َها بَلْ  َجَسد  َزْوج  ً  َوَكذَل كَ . ل  ْوج   ُسْلَطةَ  لَ  أَْيضا ه ، عَلَى ل لزَّ  َجَسد 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤-٧:١( َزْوَجت ه  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  بَلْ  ل 

بُ  إ ذَْن، ي يَُكونَ  أَنْ  يَج  اع  ً  عَْيٍب، ب الَ  الرَّ دَةٍ، لْمَرأَةٍ  َزْوجا ً  َواح  ً  َعاق الً  يَق ظا ْضيَافاً، ُمَهذَّبا   م 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٣:٢( ؛ )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ راً  عَلَى التَّْعل يم   قَاد 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َن الن  َساء  َمثْنَىَٰ َوثاَُلَث َوُربَاعَ ۖ ُحوا َما َطاَب لَُكم م   ُطوا ف ي اْليَتَاَمىَٰ فَانك  ْفتُْم أَلَّ تُْقس  ْفتُْم  َوإ ْن خ  فَإ ْن خ 
ل َك أَدْنَىَٰ أَلَّ تَعُولُوا )النساء ٤:٣(

ََٰ دَةً أَْو مَ ا َملََكْت أَيَْمانُُكْم ۚ ذ لُوا فََواح   أَلَّ تَْعد 

ينَتََها فَتَعَالَْيَن أَُمت  عْكُ  دَْن اْلَحيَاةَ الدُّنْيَا َوز  َك إ ن ُكنتُنَّ تُر  َْزَواج  ْحُكنَّ سََراًحا يَا أَيَُّها النَّب يُّ قُل أل   نَّ َوأُسَر  

ياًل... يَا أَيَُّها النَّب يُّ إ نَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَوا ُ َجم  ا أَفَاَء اَّللَّ مَّ ينَُك م  ت ي آتَْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت يَم  َجَك الالَّ

ت ي َهاَجْرَن َمعََك َواْمَرأَةً  ات َك َوبَنَات  َخال َك َوبَنَات  َخاَلت َك الالَّ َك َوبَنَات  َعمَّ نَةً  َعلَْيَك َوبَنَات  َعم   ْؤم  مُّ

لنَّب ي    ن يَن ۗ قَدْ َعل ْمنَا َما  إ ن َوَهبَْت نَْفَسَها ل  ن دُون  اْلُمْؤم  َحَها َخال َصةً لََّك م  إ ْن أََرادَ النَّب يُّ أَن يَْستَنك 

ُ َغفُو َكْياَل يَُكوَن عَلَْيَك َحَرٌج ۗ َوَكاَن اَّللَّ ْم َوَما َملََكْت أَيَْمانُُهْم ل  ه  ْم ف ي أَْزَواج  يًما فََرْضنَا َعلَيْه  ح  ًرا رَّ
ي َمن ل َك أَدْنَ تُْرج  ََٰ مَّْن َعَزلَْت فاََل ُجنَاَح َعلَْيَك ۚ ذ ْنُهنَّ َوتُْؤو ي إ لَْيَك َمن تََشاُء ۖ َوَمن  اْبتَغَيَْت م  ىَٰ تََشاُء م 

ن بَ  ...أَن تَقَرَّ أَْعيُنُُهنَّ َوَل يَْحَزنَّ َويَْرَضْيَن ب َما آتَْيتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ ۚ  لُّ لََك الن  َساُء م  ْعدُ َوَل أَن تَبَدََّل لَّ يَح 
ينَُك ۗ ... )اْلحزاب ٥٢-٥٠, ٣٣:٢٨( ْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُهُنَّ إ لَّ َما َملََكْت يَم  نَّ م   ب ه 

١٥٢   152 

؟أكثر من زوجة رجل أن يعدل بين زوجاته إن امتلكلل أيمكن  
 طبقاً للقرآن  ال    ال   طبقاً للكتاب المقدس

ً  َرُجلٌ  َكانَ  إ نْ  جا ن   ُمتََزو   ، م  نَ  َويَْنفُرُ  إ ْحدَاُهَما يُْؤث رُ  اْمَرأَتَْين  ْلتَاُهَما فََولَدَتْ  األُْخَرى، م   أَْبنَاًء، لَهُ  ك 
نْ  إ ْنَجاب   الَْمْكُروَهة ،... )اَلتَّثْنِيَة ٢١:١٥(  َوَكانَ  الْبنُ  الْب ْكرُ  م 

ثْل   أَلَْيسَ  َ  َهذَا ب م  يرٌ  لَهُ  يَُكنْ  لَمْ  أَنَّهُ  َمعَ  إ ْسَرائ يَل، َمل كُ  ُسلَيَْمانُ  أَْخَطأ  لَقَدْ  َكث يَرةٍ؟ ُشعُوبٍ  ُملُوك   بَْينَ  نَظ 

ً  َكانَ  ْندَ  َمْحبُوبا ه ، ع  ً  هللاُ  َوَجعَلَهُ  إ لَه   َعلَى األَْجنَب يَّاتُ  الن  َساءُ  أَْغَوتْهُ  ذَل كَ  َوَمعَ  إ ْسَرائ يَل، َعلَى َمل كا
ثْم   )نََحْميَا ١٣:٢٦(  اْرت َكاب   اإل 

----------------------------------------------------------------------------------------  

يلُوا ُكلَّ اْلَمْيل  فَ  لُوا بَْيَن الن  َساء  َولَْو َحَرْصتُْم ۖ فاََل تَم  يعُوا أَن تَْعد  تَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَة  ۚ َولَن تَْستَط   
يًما )النساء ٤:١٢٩( ح  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ  َوإ ن تُْصل ُحوا َوتَتَّقُوا فَإ نَّ اَّللَّ

 



f 
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}زواج المتعة{هل يصح الزواج المؤقت أو الذي يفنى بأن يدوم لفترة محدودة؟  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
ه ،  ُجُل َزْوَجتَهُ ب َجْور  ي الرَّ بُّ إ لَهُ إ ْسَرائ يَل: إ ن  ي أَْمقُُت الطَّالََق َوأَْمقُُت أَْن يُغَط   َكَما يَتَغَطَّى َويَقُوُل الرَّ

ُكْم َولَ تَنُْكثُوا َعْهداً. )َمََّلِخي ٢:١٦( ذَل َك اْحتَر  ُسوا َعلَى أَْنفُس   ُهَو ب ثَْوب ه . ل 

ا ُجوَن، أَمَّ مْ  الُْمتََزو   يه  نْ  لَ  فَأُوص  ْند ي م  نْ  بَلْ  ع  ْند   م  ب  ، ع  لَ  أَلَّ  الرَّ ْوَجةُ  تَْنفَص  َها، َعنْ  الزَّ   ...َزْوج 

َراَق، َوإ نْ  كُْنتَ  َغيْرَ  ُمْرتَب طٍ  ب َزْوَجٍة، فاَلَ  تَْطلُبْ  َزْوَجةً .  ً  ب َزْوَجٍة، فاَلَ  تَْطلُب   اْلف  فَإ نْ  ُكْنتَ  ُمْرتَب طا
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٧:١٠,٢٧(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ا َوَراءَ  لَّ لَُكم مَّ تَاَب اَّللَّ  عَلَْيُكْم ۚ َوأُح  َن الن  َساء  إ لَّ َما َملَكَْت أَيَْمانُُكْم ۖ ك  ل كُْم أَن تَْبتَغُوا َواْلُمْحَصنَاُت م   ذََٰ

يَن ۚ فََما اْستَْمتَْعتُم ب ه   ن يَن َغْيَر ُمَساف ح  ْحص  يَضةً ۚ َوَل ُجنَاَح  ب أَْمَوال ُكم مُّ نُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَر  م 
يًما )النساء ٤:٢٤( يًما َحك  َ َكاَن عَل  يَضة  ۚ إ نَّ اَّللَّ ن بَْعد  اْلفَر   َعلَْيُكْم ف يَما تََراَضْيتُم ب ه  م 

َ كَث يًرا... يَا أَيَُّها لَّقَدْ َكاَن لَُكْم ف ي َرُسول  اَّللَّ  أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ل  َمن َكاَن يَْرُجو  َر َوذََكَر اَّللَّ َ َواْليَْوَم اْْلخ  اَّللَّ
ياًل   ينَتََها فَتَعَالَْيَن أَُمت  ْعُكنَّ َوأَُسر   ْحُكنَّ َسَراًحا َجم  دَْن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا َوز  َك إ ن ُكنتُنَّ تُر  َْزَواج  النَّب يُّ قُل أل  

 )اْلحزاب ٣٣:٢١,٢٨(
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 هل يُنظر الى الزوجات من قبل بعولهن كأدوات جنسية فى الكتب المقدسة؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

نُونَ  إ ذْ  األَْزَواُج، أَيَُّها َوأَْنتُْم، ينَ  َزْوَجات كُمْ  تَُساك  م  ْنكُْم، أَْضعَفُ  ب أَنَُّهنَّ  َعال  ُموُهنَّ  م  ه نَّ  أَْكر   ب اْعت بَار 
سُوِل ٱْْلُولَى ٣:٧( َراثَة   ن ْعَمة   اْلَحيَاة ، ل َكيْ  لَ  يَعُوقَ  َصلََوات ُكمْ  َشْيءٌ . )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ يَكاتٍ  لَُكمْ  ف ي و   َشر 

بُّوا األَْزَواُج، أَيَُّها ثْلََما َزْوَجات ُكمْ  أَح  يحُ  أََحبَّ  م  َها، نَْفَسهُ  َوبَذَلَ  الَْكن يَسةَ  اْلَمس    ألَْجل 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٥:٢٥(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ر  ن َساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّىَٰ  اَلقُوهُ ۗ َوبَش   َ َواْعلَُموا أَنَُّكم مُّ ُكْم ۚ َواتَّقُوا اَّللَّ َنفُس  ُموا أل  ئْتُْم ۖ َوقَد   ش 
ن ينَ  )البقرة ٢:٢٢٣(  اْلُمْؤم 

َن الذََّهب   ير  اْلُمقَنطََرة  م  َن الن  َساء  َواْلبَن يَن َواْلقَنَاط  ة  َواْلَخْيل  ُزي  َن ل لنَّاس  ُحبُّ الشَّهََوات  م  َواْلف ضَّ
ندَهُ ُحْسُن اْلَمآب   )آل عمران ٣:١٤( ُ ع  ل َك َمتَاعُ اْلَحيَاة  الدُّْنيَا ۖ َواَّللَّ َمة  َواأْلَْنعَام  َواْلَحْرث  ۗ ذََٰ اْلُمَسوَّ

 

 

[٦:٥١: ٱنظر أيضا الى هذا الحديث ]صحيح البخاري مالحظة  
 



f 
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فتيات عبدات وأن يمارس  يشتريأن  المتزوج للرجل يحلهل   
الجنس؟ معهن  

 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٧:٢٣( . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يُروا َعب يداً ل لْبََشر  دْيٍَة، فاَلَ تَص  يتُْم ب ف  قَد  اْشتُر 

 

يئَةَ  فَإ نَّ  ه   ه يَ  هللا   َمش  نَى، َعن   تَْمتَن عُوا ب أَنْ  َوذَل كَ . قَدَاسَتُُكمْ : َهذ  فَ  َوأَنْ  الز   دٍ  ُكلُّ  يَعْر  نُْكمْ  َواح   َكْيفَ  م 

لشَّْهَوة   ُمْنَساقٍ  َغيْرَ  اَمة  َوالَْكرَ  الطََّهاَرة   ف ي َجَسدَهُ  يَْحفَظُ  َحة   ل  ينَ  َكاْلَوثَن ي  ينَ  اْلَجام  فُونَ  لَ  الَّذ   ، هللاَ  يَْعر 

يه   ُحقُوقَ  يَتَعَدَّى َوأَلَ  يءَ  أَخ  ، َهذَا ف ي إ لَْيه   َويُس  بَّ  ألَنَّ  األَْمر  يع   اْلُمْنتَق مُ  ُهوَ  الرَّ ه   ل َجم  ، َهذ  َساَءات   اإل 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَهِْل تََسالُونِيِكي ٦-٤:٣( دْنَا لَُكمْ  ب َحٍق  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َكَما أَْنذَْرنَاُكمْ  قَْبالً  َوَشه 

----------------------------------------------------------------------------------------  

مْ  ه  ْم َحاف ُظوَن إ لَّ َعلَىَٰ أَْزَواج  ه  يَن ُهْم ل فُُروج  ينَ َوالَّذ     أَْو َما َملََكْت أَيَْمانُُهْم فَإ نَُّهْم َغيُْر َملُوم 
 )المؤمنون ٦-٢٣:٥(

ْم أَْو َما َملََكْت أَيَْمانُُهْم فَإ نَُّهْم َغيُْر َملُ  ه  ْم َحاف ُظوَن إ لَّ َعلَىَٰ أَْزَواج  ه  يَن ُهْم ل فُُروج  ينَ َوالَّذ  فََمن  اْبتَغَىَٰ  وم 
ل َك فَأُولََٰ ئ َك ُهُم الْعَادُونَ  )المعارج ٣١-٧٠:٢٩(  َوَراَء ذََٰ
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؟هنزلاخارج منالحجاب  يضعن عليهنهل يُطلب من النساء أن   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ين   ف ي َها اْلَمْرأَة   إ ْرَخاءَ  أَنَّ  ح  يَ  الشَّْعرَ  ألَنَّ  لََها، َمْفَخَرةٌ  ل َشعْر  َجابٍ  ب َمثَابَة   لََها أُْعط    .ح 
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١١:١٥(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

يحَ  إ نَّ  َرنَا قَدْ  الَْمس  يَّة   َسب يل   ف ي َوأَْطلَقَنَا َحرَّ الْرت بَاك   إ لَى تَعُودُوا َولَ  إ ذَْن، فَاثْبُتُوا. اْلُحر    
سُوِل إِلَى أَْهِل غَََّلِطيَّةَ ٥:١( يَّة  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ   ب ن ير   اْلعُبُود 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َ َخب يٌر  ل َك أَْزكَىَٰ لَُهْم ۗ إ نَّ اَّللَّ
ْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ۚ ذََٰ ه  ْن أَْبَصار  ن يَن يَغُضُّوا م  ْلُمْؤم  ب َما يَْصنَعُوَن قُل ل  

ينَتَُهنَّ إ لَّ  يَن ز  ه نَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوَل يُْبد  ْن أَْبَصار  نَات  يَْغُضْضَن م  ْنَها ۖ َوقُل ل  لُْمْؤم   َما ظََهَر م 

نَّ أَوْ  نَّ أَْو آبَائ ه  بُعُولَت ه  ينَتَُهنَّ إ لَّ ل  نَّ ۖ َوَل يُْبد يَن ز  ه نَّ عَلَىَٰ ُجيُوب ه  ْبَن ب ُخُمر  نَّ أَْو  َوْليَْضر  آبَاء  بُعُولَت ه 

نَّ أَْو بَن ي إ خْ  نَّ أَْو إ ْخَوان ه  نَّ أَْو أَْبنَاء  بُعُولَت ه  نَّ أَْو َما َملََكْت أَْبنَائ ه  نَّ أَْو بَن ي أََخَوات ه نَّ أَْو ن َسائ ه  َوان ه 

يَن لَْم يَْظَهُروا َعلَىَٰ عَ  ْفل  الَّذ  َجال  أَو  الط   َن الر   ْربَة  م  يَن َغْير  أُول ي اإْل  ْوَرات  الن  َساء  ۖ أَْيَمانُُهنَّ أَو  التَّاب ع 

نَّ ل   ْبَن ب أَْرُجل ه  نُوَن َوَل يَْضر  يعًا أَيُّهَ الُْمْؤم  ينَت ه نَّ ۚ َوتُوبُوا إ لَى اَّللَّ  َجم  ن ز  يُْعلََم َما يُْخف يَن م   
 لَعَلَُّكمْ  تُْفل ُحونَ  )النور ٣١-٢٤:٣٠(

ن  نَّ م  ن يَن يُدْن يَن َعلَيْه  َك َوبَنَات َك َون َساء  اْلُمْؤم  َْزَواج  ل َك أَدْنَىَٰ أَن يُْعَرفَْن يَا أَيَُّها النَّب يُّ قُل أل  
ََٰ نَّ ۚ ذ َجاَلب يب ه 

يًما )اْلحزاب ٣٣:٥٩( ح  ُ َغفُوًرا رَّ  فاََل يُْؤذَْيَن ۗ َوَكاَن اَّللَّ

 



f 
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 هل حقوق النساء مساوية لحقوق الرجال؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  المقدس طبقاً للكتاب

 

ب    نَا ُظْلٌم َولَ ُمَحابَاةٌ َوْلتَُكْن َهْيبَةُ الرَّ ب   إ لَه  ْندَ الرَّ ُصوا َعلَى إ قَاَمة  الْعَدْل  ألَنَّهُ لَْيَس ع  َعلَيُْكْم. فَاْحر 
َّاِم ٱلثَّانِي ١٩:٧( ْشَوةٌ «. )أَْخبَاِر ٱْْلَي  َولَ ر 

سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢:١١( ْندَ  هللا   تََحيُّزٌ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  فَلَْيسَ  ع 

ا نَ  يُْعتَبَُرونَ  َكانُوا الَّذ ينَ  أَمَّ يَن، م  ز  ْند ي فَْرقَ  َولَ  الْبَار   يَُحاب ي لَ  هللاُ  َمادَامَ  َمَكانَتُُهمْ  َكانَتْ  َمْهَما ع 
سُوِل إِلَى أَْهِل غَََّلِطيَّةَ ٢:٦( رُ  ب ه  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ً  َعلَى َما أُبَش   يدُوا َشْيئا  إ ْنَساناً، فَإ نَُّهمْ  لَمْ  يَز 

، يَُهود يٍ   بَْينَ  اْلنَ  بَعْدَ  فَْرقَ  لَ  ، َعْبدٍ  أَوْ  َويُونَان يٍ  ً  ألَنَّكُمْ  َوأُْنثَى، ذََكرٍ  أَوْ  َوُحٍر  يعا دٌ  َجم  يح   ف ي َواح  َمس 
 الْ

سُوِل إِلَى أَْهِل َغََّلِطيَّةَ ٣:٢٨(  يَُسوعَ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

نْ  نْدََما َولك  لُونَ  ع  يَاز   النَّاسَ  تُعَام  ، ب الْنح  َّْمي يز  بُونَ  َوالت يئَةً  تَْرتَك  يعَةُ  َعلَيُْكمُ  َوتَْحُكمُ  َخط  ُكمْ  الشَّر   ب اْعت بَار 
 ُمَخال ف ينَ  لََها. )ِرَسالَةُ يَعْقُوَب ٢:٩(

----------------------------------------------------------------------------------------  

ُ ف   لُّ لَُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخلََق اَّللَّ نَّ ثاََلثَةَ قُُروٍء ۚ َوَل يَح  ه  نَّ إ ن ُكنَّ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن ب أَنفُس  ه  ي أَْرَحام 
نَّ  ثْ يُْؤم  ل َك إ ْن أََرادُوا إ ْصاَلًحا ۚ َولَهُنَّ م 

ه نَّ ف ي ذََٰ ر  ۚ َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ ب َرد   ُل الَّذ ي ب اَّللَّ  َواْليَْوم  اْْلخ 
يمٌ  )البقرة ٢:٢٢٨( يٌز َحك  ُ عَز  َجال  َعلَْيه نَّ دََرَجةٌ ۗ َواَّللَّ نَّ ب اْلَمعُْروف  ۚ َول لر    َعلَْيه 

دُ  َهدَاء   واَواْستَْشه  َن الشُّ ن تَْرَضْوَن م  مَّ َجال كُْم ۖ فَإ ن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْين  فََرُجٌل َواْمَرأَتَان  م  ن ر   َشه يدَْين  م 
َر إ ْحدَاُهَما اأْلُْخَرىَٰ  )البقرة ٢:٢٨٢( لَّ إ ْحدَاُهَما فَتُذَك   أَن تَض 

 

ثْ ُل َحظ   اأْلُنثَيَيْن   )النساء ٤:١١( لذََّكر  م  ُكْم ۖ ل  ُ ف ي أَْوَلد  يُكُم اَّللَّ  يُوص 

ُ يُْفت يُكْم ف ي الَْكاَللَة  ۚ إ ن  اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولَدٌ َولَهُ أُْخٌت فَلََها ن صْ  ُف َما تََرَك ۚ َوُهَو يَْستَْفتُونََك قُل  اَّللَّ

ثَُها إ ن لَّْم يَكُن لََّها َولَدٌ ۚ فَإ ن َكانَتَا  َجاًل َون َساًء يَر  ا تََرَك ۚ َوإ ن َكانُوا إ ْخَوةً ر   مَّ اثْنَتَْين  فَلَُهَما الثُّلُثَان  م 
ُ ب ُكل   َشْيٍء َعل يمٌ  )النساء ٤:١٧٦( لُّوا ۗ َواَّللَّ ُ لَُكْم أَن تَض  ثُْل َحظ   اأْلُنثَيَْين  ۗ يُبَي  ُن اَّللَّ لذََّكر  م   فَل 
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زوجته؟ يضربأن  للبعلهل يُؤذن   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

بُّوا األَْزَواُج، أَيَُّها ثْلََما َزْوَجات ُكمْ  أَح  يحُ  أََحبَّ  م  َها، نَْفَسهُ  َوبَذَلَ  الَْكن يَسةَ  اْلَمس  َسَها ل َكيْ  ألَْجل   ُمَطه  راً  يُقَد  
، ب غَْسل   إ يَّاَها ه   إ لَى يَُزفََّها َحتَّى ب اْلَكل َمة ، اْلَماء  يَّةً  َكن يَسةً  نَْفس   نَق يَصةٍ  أَيَّةُ  أَوْ  تََجعُّدٌ  أَوْ  َعْيبٌ  يَُشوبَُها لَ  بَه 

يَةً  ُمقَدََّسةً  تَُكونُ  بَلْ  ُمَشاب َهةٍ  نَ  َخال  ثَال   َهذَا عَلَى. الْعُيُوب   م  بُ  اْلم  بُّوا أَنْ  األَْزَواج   عَلَى يَج  مْ  يُح   َزْوَجات ه 

ه مْ  بُّ  َمنْ  إ نَّ . َكأَْجَساد  بُّ  َزْوَجتَهُ، يُح  يه   بَلْ  الْبَتَّةَ، َجَسدَهُ  يُبْغ ضُ  أََحدَ  فاَلَ . نَْفَسهُ  يُح   ب ه ، َويَعْتَن ي يُغَذ  
سُوِل إِلَى أَهْ ِل أَفَسَُس ٢٩-٥:٢٥( ً  الَْكن يَسةَ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يحُ  أَْيضا لُ  اْلَمس   َكَما يُعَام 

نُونَ  إ ذْ  األَْزَواُج، أَيَُّها َوأَْنتُْم، ينَ  َزْوَجات كُمْ  تَُساك  م  ْنكُْم، أَْضعَفُ  ب أَنَُّهنَّ  َعال  ُموُهنَّ  م  ه نَّ  أَْكر   ب اْعت بَار 
سُوِل ٱْْلُولَى ٣:٧( َراثَة   ن ْعَمة   اْلَحيَاة ، ل َكيْ  لَ  يَعُوقَ  َصلََوات ُكمْ  َشْيءٌ . )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ يَكاتٍ  لَُكمْ  ف ي و   َشر 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ا َكانَا ف يه  ۖ َوقُْلنَا  مَّ اْهب ُطوا بَعُْضُكْم ل بَْعٍض َعدُوٌّ ۖ َولَُكْم ف ي فَأََزلَّهَُما الشَّيَْطاُن َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما م 
ئْتُمْ  )البقرة ٢:٣٦,٢٢٣( يٍن... ن َساُؤكُْم َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّىَٰ ش   اأْلَْرض  ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاعٌ إ لَىَٰ ح 

ُ بَْعَضهُْم  َل اَّللَّ اُموَن عَلَى الن  َساء  ب َما فَضَّ َجاُل قَوَّ ال َحاُت الر   ْم ۚ فَالصَّ ه  ْن أَْمَوال  َعلَىَٰ بَْعٍض َوب َما أَنفَقُوا م 

ُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ف ي ت ي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَع  ُ ۚ َوالالَّ َظ اَّللَّ  قَان تَاٌت َحاف َظاٌت ل  لْغَْيب  ب َما َحف 
َ َكاَن َعل يًّا َكب يًرا )النساء ٤:٣٤( نَّ سَب ياًل ۗ إ نَّ اَّللَّ بُوُهنَّ ۖ فَإ ْن أَطَْعنَُكْم فاََل تَبْ غُوا عَلَْيه  ع  َواْضر   اْلَمَضاج 

 



f 
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 هل يسمح لمسيحي أو لمسلم بأن يتزوجوا أشخاصا  من دين غير دينهم؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

بُّ إ لَُهُكْم إ لَى  ُكْم سَْبَع َوَمتَى أَدَْخلَُكُم الرَّ ْن أََمام  ثُوَها، َوَطَردَ م  األَْرض  الَّت ي أَْنتُْم َماُضوَن إ لَْيَها ل تَر 

يُّوَن َواْلَكنْعَان يُّوَن َوالْ  يُّوَن َواألَُمور  ْرَجاش  ث  يُّوَن َواْلج  ْنكُْم، َوُهُم اْلح  يُّوَن أَُمٍم، أَْكثََر َوأَْعَظَم م  ز   ف ر 

يُّوَن َواْليَبُ  و   ُمونَُهْم. لَ تَْقَطعُوا لَهُْم َعْهداً َواْلح  بُّ إ لَْيُكْم َوَهَزْمتُُموُهْم، فَإ نَُّكْم تَُحر   يُّوَن. َوأَْسلََمهُُم الرَّ ، وس 

ْن بَنَ ْم، َولَ أَْبنَاَءُكْم م  ْن أَبْنَائ ه  ُجوا بَنَات ُكْم م  ْم، َولَ تَُصاه ُروُهْم. فاَلَ تَُزو   ْم، إ ذْ يُْغُووَن ات  َولَ تَْرفُقُوا ب ه  ه 
يعاً. )اَلتَّثْنِيَة ٤-٧:١( ب   َعلَيُْكْم َويُْهل ُكُكْم َسر  ُم َغَضُب الرَّ بَادَت ي ل يَْعبُدُوا آل َهةً أُْخَرى، فَيَْحتَد   أَْبنَاَءُكْم َعْن ع 

ً  ُكْنتَ  فَإ نْ  َراَق، تَْطلُب   فاَلَ  ب َزْوَجٍة، ُمْرتَب طا . َزْوَجةً  تَْطلُبْ  فاَلَ  ب َزْوَجٍة، ُمْرتَب طٍ  َغيْرَ  كُْنتَ  َوإ نْ  اْلف 

ْن، ْجَت، إ نْ  َولك  يءُ  لَ  فَأَْنتَ  تََزوَّ َجت   َوإ نْ . تُْخط  يَ  الْعَذَْراُء، تََزوَّ يءُ  لَ  فَه  ج   َغيْرَ  إ نَّ  ...تُْخط  ُمتََزو  
 الْ

ب    ب أُُمور   يَْهتَمُّ  يَ  أَنْ  َوَهدَفُهُ  الرَّ بَّ  يُْرض  ا. الرَّ جُ  أَمَّ يَ  أَنْ  َوَهدَفُهُ  اْلعَالَم   ب أُُمور   فَيَْهتَمُّ  اْلُمتََزو    يُْرض 

مٌ  فَاْهت َماُمهُ  َزْوَجتَهُ، َجة   َغيْرُ  َكذَل كَ . ُمْنقَس  ان   َواْلعَْزبَاءُ  الُْمتََزو   ب    ب أُُمور   تَْهتَمَّ  تَُكونَا أَنْ  َوَهدَفُُهَما الرَّ
َستَْين   ً  داً َجسَ  ُمَكرَّ ا. َوُروحا َجةُ  أَمَّ يَ  أَنْ  َوَهدَفَُها اْلعَالَم   ب أُُمور   فَتَْهتَمُّ  اْلُمتََزو   نْ  َهذَا أَقُولُ . َزْوَجَها تُْرض   م 

سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ٤٠-٧:٢٧( ً  أََماَمكُْم، )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ا بَ  فَخ   أَْجل   َمْصلََحت ُكْم، لَ  ألَْنص 

ن ينَ  َغيْر   َمعَ  تَدُْخلُوا لَ  دٍ  ن يرٍ  تَْحتَ  الُْمْؤم  ؟ اْلب ر    بَْينَ  اْرت بَاطٍ  فَأَيُّ . َواح  ثْم  َكةٍ  َوأَيَّةُ  َواإل   النُّور   بَيْنَ  شَر 

؟ يح   تََحالُفٍ  َوأَيُّ  َوالظَّالَم  يبٍ  َوأَيُّ  إ ْبل يَس؟ َمعَ  ل ْلَمس  ن   نَص  ؟ َغْير   َمعَ  ل لُْمْؤم  ن  فَاقٍ  َوأَيُّ  اْلُمْؤم  َهيَْكل   و   ل 

؟ َمعَ  هللا   ً  اْلَحي  ، هللا   َهْيَكلُ  نَْحنُ  فَإ نَّنَا األَْصنَام  َما َوْفقا ْم، ف ي َسأَْسُكنُ »: هللاُ  قَالَهُ  ل  ه  يرُ  َوَسط   بَْينَهُْم، َوأَس 

ً  يَُكونُونَ  َوُهمْ  إ لهَُهمْ  َوأَُكونُ  نْ  اْخُرُجوا ل ذل كَ . ل ي شَْعبا ْم، م  ه  ل يَن، َوُكونُوا َوْسط  ، يَقُولُ  ُمْنفَص  بُّ  الرَّ
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٧-٦:١٤( ٌس، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ُسوا َما ُهوَ  نَج   َولَ  تَْلم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

لٌّ لَّهُْم ۖ وَ  لٌّ لَُّكْم َوَطعَاُمُكْم ح  تَاَب ح  يَن أُوتُوا اْلك  ي  بَاُت ۖ َوطَعَاُم الَّذ  لَّ لَُكُم الطَّ َن اْليَْوَم أُح  الُْمْحَصنَاُت م 

ُكْم إ ذَا آتَيْ  ن قَْبل  تَاَب م  يَن أُوتُوا اْلك  َن الَّذ  نَات  َواْلُمْحَصنَاُت م  ن يَن غَْيَر اْلُمْؤم  تُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحص 
ذ ي أَْخدَانٍ  )المائدة ٥:٥( يَن َوَل ُمتَّخ   ُمَساف ح 
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بإعادة اإلقتران؟ ايُسمح لهمأألي سبب باستثناء الزنا،  الزوجان انفصلإذا   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ي  ينَ  بَْعضُ  إ لَْيه   َوتَقَدَّمَ  يس  بُونَهُ، اْلفَر   لُّ  َهلْ »: فََسأَلُوهُ  يَُجر   ُجل   يَح  لرَّ  «َسبٍَب؟ ألَي    َزْوَجتَهُ  يُطَل  قَ  أَنْ  ل 

ْنَسانَ  َجعَلَ  اْلَخال قَ  أَنَّ  تَْقَرأُوا أَلَمْ »: قَائ الً  فَأََجابَُهمْ  ُجلُ  يَتُْركُ  ل ذَل كَ : َوقَالَ  َوأُْنثَى، ذََكراً  اْلبَدْء   ُمنْذُ  اإل   الرَّ

هُ  أَبَاهُ  دُ  َوأُمَّ يرُ  ب َزْوَجت ه ، َويَتَّح  داً؟ َجَسداً  الثْنَان   فَيَص  ، بَْعدُ  َما ف ي فَلَْيَسا َواح  داً  َجَسداً  بَلْ  اثْنَيْن   فاَلَ . َواح 
قَنَّ  ْنَسانُ  يُفَر   ْوَجةُ  تُْعَطى ب أَنْ  ُموَسى أَْوَصى فَل َماذَا»: فََسأَلُوهُ « !هللاُ  َجَمعَهَ  َما اإل   َطالَقٍ  َوث يقَةَ  الزَّ

نَّ . َزْوَجات ُكمْ  ب تَْطل يق   ُموَسى لَكُمْ  َسَمحَ  قُلُوب ُكْم، قََساَوة   ب َسبَب  »: أََجابَ  «فَتَُطلَُّق؟  يَُكنْ  لَمْ  األَْمرَ  َولَك 

ن  ي. اْلبَدْء   ُمْنذُ  َهَكذَا لَّة   ل غَْير   َزْوَجتَهُ  يَُطل  قُ  الَّذ ي إ نَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولَك  نَى، ع  جُ  الز   َها، َويَتََزوَّ  فَإ نَّهُ  ب غَْير 
نَى«. )إِنِْجيُل َمتَّى ١٢-١٩:٣( بُ  الز   جُ  ب ُمطَلَّقٍَة، يَْرتَك  نَى. َوالَّذ ي يَتََزوَّ بُ  الز    يَْرتَك 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يٌح ب إ ْحَسانٍ  )البقرة ٢:٢٢٩( تَان  ۖ فَإ ْمَساٌك ب َمْعُروٍف أَْو تَْسر   الطَّاَلُق َمرَّ

ُكوُهنَّ َوإ ذَا َطلَّْقتُُم  ُحوُهنَّ ب َمعُْروٍف ۚ َوَل تُْمس  ُكوُهنَّ ب َمْعُروٍف أَْو َسر   الن  َساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمس 

ْحَن أَْزَواَجهُ  تَعْتَدُوا... َوإ ذَا َطلَّْقتُُم الن  َساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فاََل تَعُْضلُوُهنَّ أَن يَنك  َراًرا ل   اَضْوا نَّ إ ذَا تَرَ ض 
 بَْينَُهم ب الَْمْعُروف   )البقرة ٢٣٢-٢:٢٣١(

نَاٍت قَان تَاٍت تَائ بَاٍت عَ  ْؤم  َماٍت مُّ نُكنَّ ُمْسل  لَهُ أَْزَواًجا َخْيًرا م   اب دَاٍت َعَسىَٰ َربُّهُ إ ن َطلَّقَُكنَّ أَن يُْبد 
 َسائ َحاٍت ثَي  بَاٍت َوأَْبَكاًرا )التحريم ٦٦:٥(

 



f 
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مثل محمد؟ يصبحمثل يسوع وهدف المسلم أن  يصبحأن  هدف المسيحيأ  
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 
ه  ! )إِنِْجيلُ لُوقَا ٦:٤٠( م  ثْلَ  ُمعَل   يرُ  م  لُ  يَص  ه ، بَلْ  ُكلُّ  َمنْ  يَتَكَمَّ م  نْ  ُمعَل   يذُ  أَْفَضلَ  م   لَْيسَ  الت  ْلم 

بُّونَن ي ُكْنتُمْ  إ نْ  بَّن ي َمنْ »: يَُسوعُ أََجابَهُ . ب َوَصايَايَ  فَاْعَملُوا تُح  بَّهُ  ب َكل َمت ي، يَْعَملْ  يُح   َوإ لَْيه   أَب ي، َويُح 

ْندَهُ  نَأْت ي، لً  لَنَا نَْجعَلُ  َوع  بُّن ي لَ  َوالَّذ ي. َمْنز  ي يَعَْملُ  لَ  يُح   لَْيسَ  تَْسَمعُونَهُ  الَّذ ي الَْكالَمُ  َوَهذَا. ب َكالَم 
نَ  اْلب   الَّذ ي أَْرسَلَن ي، )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢٤-١٤:١٥,٢٣( ْند ي، بَلْ  م  نْ  ع   م 

----------------------------------------------------------------------------------------  
يمٌ  )آل عمران ٣:٣١( ُ َغفُوٌر رَّ ح  ْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ َواَّللَّ ُ َويَْغف  َ فَاتَّب عُون ي يُْحب بُْكُم اَّللَّ بُّوَن اَّللَّ  قُْل إ ن ُكنتُْم تُح 

ْم َحف يًظا )النساء ٤:٨٠( َ ۖ َوَمن تَوَ لَّىَٰ فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَيْه  ُسوَل فَقَدْ أََطاعَ اَّللَّ ع  الرَّ ن يُط   مَّ
رَ ... )اْلحزاب ٣٣:٢١( َ َوالْ يَْوَم اْْلخ   لَّقَدْ َكاَن لَُكْم ف ي َرُسول  اَّللَّ  أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ل  َمن َكاَن يَْرُجو اَّللَّ

ْلٌم ل  لسَّاَعة  فاََل تَْمتَُرنَّ ب َها  يمٌ َوإ نَّهُ لَع  ْستَق  َراٌط مُّ ذَا ص  َوَل يَُصدَّنَّكُُم الشَّْيَطاُن ۖ إ نَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ  َواتَّب عُون  ۚ َهَٰ
ب ينٌ  ُبَي  َن لَُكم بَْعَض الَّذ ي تَْختَل فُوَن ف   مُّ ْكَمة  َوأل  ئْتُُكم ب اْلح  يَسىَٰ ب اْلبَي  نَات  قَاَل قَدْ ج  ا َجاَء ع  يه  ۖ فَاتَّقُوا َولَمَّ

يعُون   )الزخرف ٦٣-٤٣:٦١( َ  َوأَط   اَّللَّ

 

 

 

 

 األعداء و الجهاد
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يهدف إلى إخضاع كل األديان  معينا  هل توجد فكرة أساسية مفادها أن دينا  

 األخرى باستخدام الجبر والقوة؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

يُّونَ  َسأَلَهُ  َوإ ذْ  يس   ب عاَلََمةٍ  يَأْت ي لَ  هللا   َملَُكوتَ  إ نَّ »: قَائ الً  أََجابَُهمْ  «هللا ؟ َملَكُوتُ  يَأْت ي َمتَى»: اْلفَر  

ُكمْ  ف ي هللا   َملَُكوتَ  إ نَّ  فََها! ُهنَاكَ  ُهوَ  َها: أَوْ  ُهنَا، ُهوَ  َها: يُقَالُ  َولَ . َمْنُظوَرةٍ  ل  «!دَاخ   
 )إِنِْجيُل لُوقَا ٢١-١٧:٢٠(

وح   ف ي َوفََرحٌ  َوَسالَمٌ  ب رٌّ  ُهوَ  بَلْ  َوشُْرٍب، ب أَْكلٍ  هللا   َملَُكوتُ  لَْيسَ  إ ذْ    .اْلقُدُس   الرُّ
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ١٤:١٧(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُكونَ  )التوبة ٩:٣٣( هَ اْلُمْشر  َرهُ َعلَى الد  ين  كُل  ه  َولَْو َكر  ين  اْلَحق   ل يُْظه   ُهَو الَّذ ي أَْرَسَل َرُسولَهُ ب اْلهُدَىَٰ َود 
ُكونَ  )الصف ٦١:٩( هَ اْلُمْشر  َرهُ َعلَى الد  ين  كُل  ه  َولَْو َكر  ين  اْلَحق   ل يُْظه   ُهَو الَّذ ي أَْرَسَل َرُسولَهُ ب اْلهُدَىَٰ َود 
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الدينية، هل ينبغي استخدام القوة واإلكراه؟في الشؤون   
 طبقاً للقرآن  ال    ال   طبقاً للكتاب المقدس

ب    َوَعْبدُ  بُ  الرَّ ً  يَُكونَ  أَنْ  بَلْ  يَتََشاَجَر، أَلَ  يَج  يع ، تَُجاهَ  ُمتََرف  قا راً  اْلَجم  ، َعلَى قَاد  يم  لُ  التَّعْل   يَتََحمَّ

 ، فُوا اْلَحقَّ  ب التََّمام  يَن، َعَسى أَنْ  يَْمنََحُهمُ  هللاُ  التَّْوبَةَ، فَيَْعر  م  حُ  ب اْلَودَاَعة   الُْمقَاو  اْلَمَشقَّات   ب َصْبٍر، َويَُصح  
سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٢٥-٢:٢٤(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ً  َوُكْنتُ  با ي، ب ه   الْحت فَاظ   ف ي َراغ  نَْفس  َكيْ  ل  َمن ي ل  يل   قُيُود   ف ي َعْنكَ  ن يَابَةً  يَْخد  ْنج  ن  ي. اإل  دْ  لَمْ  َولك   أَنْ  أُر 
ً  أَْفعَلَ  نْ  َشْيئا ي َك، دُون   م 

َرارٍ  َعن   َكأَنَّهُ  لَ  َمْعُروفُكَ  ل يَُكونَ  َرأْ   .اْخت يَارٍ  َعن   بَلْ  اْضط 
سُوِل إِلَى فِِليُموَن ١٤-١:١٣(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ن ب اَّللَّ  فَقَد   َن اْلغَي   ۚ فََمن يَْكفُْر ب الطَّاُغوت  َويُْؤم  ْشدُ م  ين  ۖ قَد تَّبَيََّن الرُّ اْستَْمَسَك ب الْعُْرَوة   َل إ ْكَراهَ ف ي الد  
يٌع َعل يمٌ  )البقرة ٢:٢٥٦( ُ سَ م   اْلُوثْقَىَٰ َل انف َصاَم لََها ۗ َواَّللَّ

ي  ينَ  تَاَب َواأْلُم   يَن أُوتُوا اْلك  َّبَعَن  ۗ َوقُل ل  لَّذ  َّ  َوَمن  ات َي َّلل  وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجه  أَأَْسلَْمتُْم ۚ فَإ ْن  فَإ ْن َحاجُّ
بَاد   )آل عمران ٣:٢٠( يٌر ب الْ ع  ُ بَص  إ ن تََولَّْوا فَإ نََّما َعلَْيَك الْباََلغُ ۗ َواَّللَّ أَْسلَُموا فَقَد  اْهتَدَوا ۖ وَّ

 

يد   )ق ٥٠:٤٥( ْر ب اْلقُْرآن  َمن يََخاُف َوع   نَّْحُن أَْعلَُم ب َما يَقُولُوَن ۖ َوَما أَنَت َعلَْيه م ب َجبَّاٍر ۖ فَذَك  
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 هل يشجع الرب المؤمنين اليوم على قتال ومحاربة أصحاب األديان األخرى

؟ا عليهاغالب دينهيصبح  لكي  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

اً  ألََحدٍ  تَُردُّوا لَ  ، ُمقَاب لَ  َشر  يم   ف ي اْجتَه دُوا بَل   َشٍر  يع   أََمامَ  َحَسنٌ  ُهوَ  َما تَْقد  ناً، َكانَ  إ نْ . النَّاس   َجم   ُمْمك 
يشُوا ب ُكْم، يَتَعَلَّقُ  األَْمرُ  فََمادَامَ  يع   َمعَ  َسالَمٍ  ف ي ع  ُموا لَ . النَّاس   َجم  ُكْم، تَْنتَق  بَّاُء، أَيَُّها ألَْنفُس   بَلْ  األَح 

ي، أَنَا الْنت قَاُم، ل يَ »: ُكت بَ  قَدْ  ألَنَّهُ  َّلل  ، اْلغََضبَ  دَُعوا بُّ  يَقُولُ  أَُجاز  كَ  َجاعَ  إ نْ » َوإ نََّما. «الرَّ  َعدُوُّ

ْمهُ، شَ  َوإ نْ  فَأَْطع  ه   َعلَى تَْجَمعُ  َهذَا ب عََمل كَ  فَإ نََّك،. فَاْسق ه   َعط  الً  َجْمراً  َرأْس   الشَّرَّ  تَدَع   لَ . «ُمْشتَع 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢١-١٢:١٧( بَُك، بَل   اْغل ب   الشَّرَّ  ب اْلَخيْر  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  يَْغل 

يعَ  تَُسال ُموا أَنْ  َهدَفَكُمْ  اْجعَلُوا ، َجم  يُشوا النَّاس  رُ  لَ  قَدَاَسٍة، فَب غَيْر  . ُمقَدََّسةً  َحيَاةً  َوتَع    أََحدٌ  يَْقد 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ١٢:١٤( بَّ . )اَلر ِ  أَنْ  يََرى الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

يَن يُقَات لُونَُكْم َوَل تَعْتَدُوا ۚ إ   بُّ الُْمْعتَد ينَ َوقَات لُوا ف ي َسب يل  اَّللَّ  الَّذ  َ َل يُح  َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَق ْفتُُموُهْم  نَّ اَّللَّ

د  الْ  ندَ اْلَمْسج  َن اْلقَتْل  ۚ َوَل تُقَات لُوُهْم ع  تْنَةُ أََشدُّ م  ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم ۚ َواْلف  ُجوُهم م   َحَرام  َحتَّىَٰ َوأَْخر 

ينَ يُقَات لُوُكْم ف يه  ۖ فَإ ن قَاتَلُو ل َك َجَزاُء الَْكاف ر 
يمٌ  ُكْم فَاْقتُلُوُهْم ۗ كَذََٰ ح  َ َغفُوٌر رَّ َوقَات لُوُهْم  فَإ ن  انتََهْوا فَإ نَّ اَّللَّ

ينَ  )البقرة ١٩٣-٢:١٩٠( م  َّ  ۖ فَإ ن  انتََهْوا فاََل ُعدَْواَن إ لَّ َعلَى الظَّال  يُن َّلل   َحتَّىَٰ َل تَُكوَن ف تْنَةٌ َويَكُوَن الد  
تَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَّكُْم ۖ َوَعَسىَٰ أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسىَٰ أَن تُح   بُّوا شَْيئًا ُكت َب َعلَيُْكُم اْلق 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم َل تَْعلَُمونَ  )البقرة ٢:٢١٦(  َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َواَّللَّ

نُو يَن قَات لُوا الَّذ يَن َل يُْؤم  ينُوَن د  ُ َوَرسُولُهُ َوَل يَد  َم اَّللَّ ُموَن َما َحرَّ ر  َوَل يَُحر   َن ب اَّللَّ  َوَل ب اْليَْوم  اْْلخ 
ُرونَ  )التوبة ٩:٢٩( ْزيَةَ َعن يٍَد َوُهْم َصاغ  تَاَب َحتَّىَٰ يُعُْطوا اْلج  يَن أُوتُوا اْلك  َن الَّذ   اْلَحق   م 

 

آية تتعلق بالجهاد.  ٤٥أكثر املواضيع ذكرا فى القرآن. كل آية من بين كل : موضوع الجهاد مالحظة

باملئة من األحاديث فى الجهاد. تحتوي السيرة ]حياة محمد[  ٢١آية فى الجهاد.  ٦٢٣٦آية من  ١٣٩

باملئة من آيات القرآن فى الكافرين بشكل سلبي. ٦٤باملئة.  ٦٧على الجهاد بنسبة   
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 إذا أصبح شخص ما مرتدا  عن دينه أو قرر تبديل دينه، أينبغي قتله؟
 }الرتداد{

 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ينَ  ألَنَّ  ذَل كَ  ُضوا قَدْ  الَّذ  ةً  تَعَرَّ نُور   َمرَّ يَمان   ل  يح ، اإل  يَّةَ  فَذَاقُوا ب اْلَمس  يَّةَ، الْعَط  َماو  نْ  َوَصاُروا السَّ  م 

وح   ُشَرَكاء   ، الرُّ َمةَ  َوذَاقُوا اْلقُدُس  َزات   َْوَشاَهدُوا الطَّي  بَةَ، هللا   َكل   اْرتَدُّوا، ثُمَّ  ،«اْلت ي اْلعَالَم  » ُمْعج 

يلُ  أُولَئ كَ  مْ  َعلَى يَْجنُونَ  فَُهمْ . التَّْوبَة   إ لَى فَيَعُودُوا ثَان يَةً  يَتََجدَّدُوا أَنْ  عَلَْيه مْ  يَْستَح  ه   اْبنَ  يَْصل بُونَ  إ ذْ  أَْنفُس 
سَالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ٦-٦:٤( ةً  ثَان يَةً  َويَْجعَلُونَهُ  عُْرَضةً  ل لْعَار  . )اَلر ِ  هللا   َمرَّ

نَا َعْمداً  أَْخَطأْنَا فَإ نْ  يح   ب َرْفض  َمس 
نَا بَْعدَ  ل لْ فَة   عَلَى ُحُصول  ، َمْعر  غُْفَران   ذَب يَحةٌ  ُهنَاكَ  تَْبقَى لَ  اْلَحق    ل 

قَاب   اْنت َظارُ  بَل   اْلَخَطايَا، يد   الْع  مُ  الَّت ي النَّار   لَه يب   ف ي األَك  د ينَ  َستَْلتَه  ن   لَهُ  َويَا. اْلُمتََمر    اْنت َظارٍ  م 

يفٍ  يعَةَ  َخالَفَ  َمنْ  أَنَّ  تَعْلَُمونَ ! ُمخ  قَابَهُ  َكانَ  ُموَسى، َشر   يَُؤي  دَ  أَنْ  َعلَى َرْحَمٍة، دُونَ  الَْمْوتُ  ع 

قَابُ  ذَل كَ  َكث يراً  أََشدَّ  يَُكونُ  َكمْ  َظن  ُكْم، فَف ي. ثاَلَثَةٌ  أَوْ  َشاه دَان   ُمَخالَفَتَهُ  قُّهُ  الَّذ ي اْلع   اْبنَ  يَدُوسُ  َمنْ  يَْستَح 
، دَمَ  أَنَّ  رُ يَْعتَب   إ ذْ  هللا ، ٌس، دَمٌ  ُهوَ  ب ه ، يَتَقَدَّسُ  الَّذ ي اْلعَْهد  فُ  فَنَْحنُ  الن  ْعَمة ؟ ُروحَ  يُه ينُ  َوب ذَل كَ  نَج      نَْعر 

ي، أَنَا الْنت قَاُم، ل يَ »: قَالَ  بُّ  يَقُولُ  أَُجاز  ً « !الرَّ بَّ  إ نَّ »: َوأَْيضا مُ  َسْوفَ  الرَّ   «!شَْعبَهُ  يَُحاك 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن   (١٠:٢٦-٣٠)اَلر ِ

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ُروا ف ي يَاَء َحتَّىَٰ يَُهاج  ْنُهْم أَْول  ذُوا م  َسب يل  اَّللَّ  ۚ  َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن سََواًء ۖ فاََل تَتَّخ 
يًرا )النساء ٤:٨٩( يًّا َوَل نَص  ْنُهْم َول  ذُوا م  فَإ ن تََولَّْوا فَُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث َوجَ دتُُّموُهْم ۖ َوَل تَتَّخ 

 

: األحاديث التالية تؤكد على ذلك، مالحظة  

{، ٣٠١٧{، رقم }١٧٣/٦صحيح البخاري ]بشرح فتح الباري[، كتاب: الجهاد والسير باب: ال يعذب بعذاب هللا }

والقصاص والديات، باب: ما يباح به دم املسلم  القسامة واملحاربينكتاب:  ،صحيح املسلم ]بشرح النووي[

{٤٢٩٦{، رقم }٢٦٠٨/٦}  
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إلى القتال ضد عائلته وإخوته وأصدقائه؟ المؤمن يُْضَطرَّ  من الممكن أن هل  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ا بُّ  لَ  أَنَا، لَهُمْ  فَأَقُولُ  اْلَخُروَن، َوأَمَّ نٍَة، َغْيرُ  َزْوَجةٌ  ألَخٍ  َكانَ  إ نْ : الرَّ ي ُمْؤم  نَهُ، أَنْ  َوتَْرتَض   فاَلَ  تَُساك 

ٍن، غَْيرُ  َزْوجٌ  لْمَرأَةٍ  َكانَ  َوإ نْ . يَتُْرْكَها ي ُمْؤم  نََها، أَنْ  َويَْرتَض  ْوجَ  ألَنَّ  ذَل كَ . تَتُْرْكهُ  فاَلَ  يَُساك   َغْيرَ  الزَّ
ن   ْوَجةُ  َزْوَجت ه ، ف ي تَقَدَّسَ  قَدْ  اْلُمْؤم  نَة   َغيْرُ  َوالزَّ َها ف ي تَقَدََّستْ  قَدْ  الُْمْؤم   ف ي األَْولَدُ  َكانَ  َوإ لَّ . َزْوج 

ثْل   َواج   َهذَا م  يَن، الزَّ س  نْ . ُمقَدَُّسونَ  أَنَُّهمْ  َواْلَحالُ  نَج  ، َغْيرُ  الطََّرفُ  اْنفََصلَ  إ ن   َولَك  ن  ْل؛ اْلُمْؤم   فَْليَْنفَص 

ثْل   ف ي اْرت بَاطٍ  تَْحتَ  األُْختُ  أَو   األَخُ  فَلَْيسَ  ه   م  ، َهذ   فََكْيفَ . ب َسالَمٍ  الْعَْيش   إ لَى دََعاُكمْ  هللاُ  َوإ نََّما الَْحالَت 

يَن، ْوَجةُ، أَيَّتَُها تَْعلَم  ؟ َعلَى َسيَْخلُصُ  َزْوُجك   َكانَ  إ ذَا َما الزَّ ْوُج، أَيَُّها تَعْلَُم، َكْيفَ  أَوْ  يَد ك   إ ذَا َما الزَّ
سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٦-٧:١٢( َك؟ )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َكانَتْ  َزْوَجتُكَ  َستَْخلُصُ  َعلَى يَد 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ر  يَُوادُّوَن َمْن حَ  نُوَن ب اَّللَّ  َواْليَْوم  اْْلخ  دُ قَْوًما يُْؤم  َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم لَّ تَج  ادَّ اَّللَّ

ْنهُ ۖ َويُدْخ   يَماَن َوأَيَّدَُهم ب ُروحٍ م   ُم اإْل  ئ َك َكتََب ف ي قُلُوب ه 
يَرتَُهْم ۚ أُولََٰ ي أَْو إ ْخَوانَُهْم أَْو َعش  لُُهْم َجنَّاٍت تَْجر 

ينَ  د  ن تَْحت َها اأْلَنَْهاُر َخال  ْزَب اَّللَّ  م  ْزُب اَّللَّ  ۚ أََل إ نَّ ح  ئ َك ح 
ُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ أُولََٰ َي اَّللَّ  ف يَها ۚ َرض 

 ُهُم اْلُمْفل ُحونَ  )المجادلة ٥٨:٢٢(
ا لَُّكْم  ُكْم َعدُوًّ ُكْم َوأَْوَلد  ْن أَْزَواج  يَن آَمنُوا إ نَّ م  فَاْحذَُروُهْم ۚ َوإ ن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَْغف ُروا يَا أَيَُّها الَّذ 

يمٌ  )التغابن ١٥-٦٤:١٤( ندَهُ أَْجٌر َعظ  ُ ع  يمٌ  إ نََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوَلدُُكْم ف تْنَةٌ ۚ َواَّللَّ ح  َ َغفُوٌر رَّ  فَإ نَّ اَّللَّ

 



f 
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 لو كانوهل يريد الرب من المؤمنين اليوم أن يقتلوا آخرين من أديان أخرى 

؟ى أنفسهمذلك بعكس ما تمليه ضمائرهم عل  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

سُِل ٢٤:١٦( . )أَْعَماُل ٱلرُّ يٍر نَق يٍ  أََماَم هللا  َوالنَّاس  َكْي أَْحيَا دَائ ماً ب َضم  ي ل  ُب نَْفس  ذَل َك أَنَا أَْيضاً أُدَر    ل 

ا ا الْغَايَةُ  أَمَّ مَّ يَ  ب ه ، أَْوَصيْتُكَ  م  نْ  النَّاب عَةُ  الَْمَحبَّةُ  فَه  يرٍ  َطاه رٍ  قَلْبٍ  م  نَ  َخالٍ  َوإ يَمانٍ  َصال حٍ  َوَضم   م 

يَاء   ه  . الر   لَة ، اْلُمَجادَلَت   إ لَى فَاْنَحَرفُوا بَعُْضُهْم، َعْنَها َزاغَ  قَدْ  اْلفََضائ لُ  َهذ    اْلبَاط 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٦-١:٥(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

تَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَّكُْم ۖ َوَعَسىَٰ أَن  بُّوا شَْيئًا ُكت َب َعلَيُْكُم اْلق  تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسىَٰ أَن تُح 
ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم َل تَْعلَُمونَ  )البقرة ٢:٢١٦(  َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َواَّللَّ

 َ نَّ اَّللَّ ك 
َ قَتَلَهُْم ۚ َوَما َرَمْيَت إ ذْ َرَميَْت َولََٰ نَّ اَّللَّ ك 

ْنهُ باََلًء َحَسنًا ۚ فَلَْم تَْقتُلُوُهْم َولََٰ ن يَن م  يُبْل َي اْلُمْؤم   َرَمىَٰ ۚ َول 
يٌع َعل يمٌ  )اْلنفال ٨:١٧( َ سَم   إ نَّ اَّللَّ

 

[٤٦٦١،  ٤٦٦٢: صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: األنفال ]مالحظة  
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أناس من دين مختلف كشيء جيد؟ مشاجرة ومحاربة هل يُْنَظُر للسعي إلى  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ا َرةٌ، اْلَجَسد   أَْعَمالُ  أَمَّ نَى: َوه يَ  فََظاه  بَادَةُ  َوالدََّعاَرةُ، َوالنََّجاَسةُ  الز   ْحُر، األَْصنَام   َوع   َواْلعَدَاَوةُ  َوالس  

بُ  َوالْغََضُب، َوالْغَْيَرةُ  َوالن  َزاعُ  يُْشب هُ  َوَما َوالْعَْربَدَةُ، َوالسُّْكرُ  َواْلَحسَدُ  َوالتَّعَصُُّب، َوالْنق َسامُ  َوالتََّحزُّ

ه   ينَ  إ نَّ  أَْيضاً، قُْلتُ  أَنْ  َسبَقَ  َكَما اْلَن، لَكُمْ  أَقُولُ  إ لَْيَها، َوب النََّظر  . هذ  ثْلَ  يَْفعَلُونَ  الَّذ  ه   م  ثُو لَنْ  هذ   ايَر 
سُوِل إِلَى أَهِْل َغََّلِطيَّةَ ٢١-٥:١٩(  َملَُكوتَ  هللا  ! )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

نْ  َصامُ  الن  َزاعُ أَْينَ  م  نْ  أَلَْيسَ  بَْينَُكْم؟ َوالْخ  َعة   ت ْلكَ  لَذَّات ُكمْ  م   ف ي تَْرَغبُونَ  فَأَْنتُمْ  أَْعَضائ ُكْم؟ ف ي اْلُمتََصار 

ُكْم، لَ  َما اْمت الَك   نَّ  يَُخصُّ نْ  تَتََمكَّنُونَ  َولَ  َوتَْحُسدُوَن، فَتَْقتُلُوَن، لَُكْم، يَتََحقَّقُ  لَ  ذَل كَ  لَك  وغ   م 
. َغايَت كُمْ  بُلُ

يدُونَهُ، َما تَْمتَل ُكونَ  لَ  إ نَُّكمْ ! َوتَتََصاَرُعونَ  تَتََخاَصُمونَ  َوَهَكذَا نَ  تَْطلُبُونَهُ  لَ  ألَنَُّكمْ  تُر  بُوا. هللا   م   اْقتَر 

بَ  هللا   إ لَى ئُونَ  أَيَُّها. إ لَيُْكمْ  فَيَْقتَر  فُوا اْلَخاط  يَُكْم، نَظ   يَْين   َويَاأَْصَحابَ  أَْيد 
أْ   .قُلُوبَكُمْ  َطه  ُروا الرَّ

 )ِرَسالَةُ يَعْقُوبَ  ٢,٨-٤:١(

----------------------------------------------------------------------------------------  

كُْم ف ي  فَافًا َوث قَاًل َوَجاه دُوا ب أَْمَوال كُْم َوأَنفُس  ُكْم َخيٌْر لَّكُْم إ ن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ انف ُروا خ  ل 
ََٰ   َسب يل  اَّللَّ  ۚ ذ

 )التوبة ٩:٤١(
ينَ  )العنكبوت ٢٩:٦( َ لَغَن يٌّ َعن  اْلعَالَم  ه  ۚ إ نَّ اَّللَّ نَْفس  دُ ل   َوَمن َجاَهدَ فَإ نََّما يَُجاه 

ل ُكْم َخيٌْر لَّكُْم إ ن كُنتُْم تَْعلَُمونَ  
ُكْم ۚ ذََٰ نُوَن ب اَّللَّ  َوَرُسول ه  َوتَُجاه دُوَن ف ي سَب يل  اَّللَّ  ب أَْمَوال ُكْم َوأَنفُس  تُْؤم 

 )الصف ٦١:١١(

 

 



f 
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على البدء بحروب عديدة من العدوان لينشر اإلسالم؟ محمداهل حثَّ الرب   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ي »يَُسوعُ: أََجاَب  اس  ، لََكاَن ُحرَّ ْن َهذَا اْلعَالَم  . َولَْو َكانَْت َمْملََكت ي م  ْن َهذَا الْعَالَم  لَْيَسْت َمْملََكت ي م 
ْن ُهنَا«. )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ١٨:٣٦(  ا اْلَن فََمْملََكت ي لَْيَسْت م  . أَمَّ َكْي لَ أَُسلََّم إ لَى اْليَُهود  يَُجاه دُوَن ل 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

التي بادر اليها محمد : الحروبمالحظة  

 ٨:٥-١٩, ٤١-٤٤, األنفال ٣:١٣,١٢٣[ آل عمران ٦٢٤بدر: ]مارس  معركة (１

 ٣:١٢١-١٢٢, ١٤٠,١٦٥-١٧٢[ آل عمران  ٦٢٥: ]مارس أحد معركة (２

 ٣٣:٩-١٢, ٢٥-٢٧[ األحزاب ٦٢٧خندق ]فبراير ال معركة (３

 ٤٨:١-٣, ٢٢-٢٧[ الفتح ٦٢٨ديبية ]مارس الح صلح (４

 ٢:١٩١-١٩٣[ البقرة ٦٢٩: ]أغستس مؤتة معركة (５

 ٩:٢٥-٢٧[ التوبة ٦٣٠حنين: ]يناير  معركة (６

 ٩:٣٨-٤٠, ٤٢-٥٢, ٦٥-٦٦, ٨١-٨٣, ٨٦-٨٧,٩٠,٩٣,١١٧[ التوبة ٦٣٠تبوك: ]أكتوبر  معركة (７

 ١١٠:١-٣, النصر ٦١:١٣, الصف ٢٨:٨٥القصص  ,٩:١٢[ التوبة ٦٣٠مبر مكة: ]ديس فتح (８
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 هل مقاتلة أهل الكتاب، أمر مشجع عليه؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ناً، َكانَ  إ نْ  يُشوا ب ُكْم، يَتَعَلَّقُ  األَْمرُ  فََمادَامَ  ُمْمك  يع   َمعَ  َسالَمٍ  ف ي ع  .النَّاس   َجم   
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ١٢:١٨(   )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

يُكمْ  َمنْ  ينَ  ُكْنتُمْ  إ نْ  يُْؤذ  س  ؟ ُمتََحم   ، َسب يل   ف ي تَتَأَلَُّموا أَنْ  لَبُدَّ  َكانَ  َوإ نْ  ل ْلَخْير   لَ ! لَُكمْ  فَُطوبَى اْلب ر  
نْ  تََخافُوا يد   م  ينَ  تَْهد  دُونَُكْم، الَّذ  سُوا َوإ نََّما. تَْقلَقُوا َولَ  يَْضطَه  يحَ  َكر   ً  اْلَمس  ً  َوُكونُوا. قُلُوب ُكمْ  ف ي َرب ا  دَائ ما

د  ينَ  ُموا ألَنْ  ُمْستَع  ً  تُقَد   ً  َجَوابا َجاء   َسبَب   َعنْ  يَْسأَلُُكمْ  َمنْ  ل ُكل    ُمْقن عا ل ُكمْ  ف ي الَّذ ي الرَّ  تَْفعَلُوا أَنْ  َعلَى دَاخ 

ينَ  َواْحت َراٍم، ب َودَاَعةٍ  ذَل كَ  ُكْم، طََهاَرة   عَلَى ُمَحاف ظ  ينَ  َضَمائ ر  ك  يح   ف ي َسال  ً  اْلَمس   َصال حاً، ُسلُوكا

ْندَئ ذٍ  يبُ  َوع  ينَ  يَخ  ُهونَ  الَّذ  بَةَ  التَُّهمَ  إ لَْيكُمُ  يَُوج   اً  تَْفعَلُونَ  ُكمْ َكأَنَّ  ويَْشتُُمونَُكمْ  اْلَكاذ  يدُ  هللاُ  َكانَ  فَإ نْ . َشر   يُر 
سُوِل ٱْْلُولَى ١٧-٣:١٣( نَ  األَْفَضل   أَنْ  تَتَأَلَُّموا َوأَنْتُمْ  تَْفعَلُونَ  اْلَخْيرَ  لَ  الشَّرَّ .)ِرَسالَةُ بُطُْرَس ٱلرَّ  لَُكمْ  أَنْ  تَتَأَلَُّموا، فَم 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُ َوَرسُولُهُ وَ  َم اَّللَّ ُموَن َما َحرَّ ر  َوَل يَُحر   نُوَن ب اَّللَّ  َوَل ب اْليَْوم  اْْلخ  يَن قَات لُوا الَّذ يَن َل يُْؤم  ينُوَن د  َل يَد 

ُرونَ  )التوبة ٩:٢٩( ْزيَةَ َعن يٍَد َوُهْم َصاغ  تَاَب َحتَّىَٰ يُعُْطوا اْلج  َن الَّذ  يَن أُوتُوا اْلك   اْلَحق   م 

تَاَل ۚ َوَكاَن  ن يَن اْلق  ُ اْلُمْؤم  ْم لَْم يَنَالُوا َخْيًرا ۚ َوَكفَى اَّللَّ ه  يَن َكفَُروا ب غَيْظ  ُ الَّذ  يًّا َوَردَّ اَّللَّ ُ قَو  اَّللَّ

يًزا يقًا َوأَنَزَل الَّ  َعز  ْعَب فَر  ُم الرُّ ْم َوقَذََف ف ي قُلُوب ه  يه  ن َصيَاص  تَاب  م  ْن أَْهل  اْلك  ذ يَن َظاَهُروُهم م  

يقًا ُروَن فَر  ُ  تَْقتُلُوَن َوتَأْس  يَاَرُهْم َوأَْمَوالَهُْم َوأَْرًضا لَّْم تََطئُوَها ۚ َوَكاَن اَّللَّ َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َود   
يًرا )اْلحزاب ٢٧-٣٣:٢٥(  َعلَىَٰ  ُكل   َشْيٍء قَد 

 



f 
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ع المؤمنون اليوم في الكتب المقدسة على الحرب العدوانية   هل يَُشجَّ

}الجهاد{غير المؤمنين؟  ضد  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

دَّ ذَو ي اللَّْحم   دُّ أَْسيَاد  الْعَالَم  ُحكَّام  فَإ نَّ َحْربَنَا لَْيَسْت ض  ، ض  لَُطات  دُّ السُّ ، ض  ئَاَسات  دُّ الر   ، بَْل ض  َوالدَّم 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٦:١٢( . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ يَّة  ف ي السََّماَوات  وح  دُّ ق َوى الشَّر   الرُّ ، ض   َهذَا الظَّالَم 

ْلبَات   تُق يُموا أَنْ  َشْيٍء، ُكل    قَْبلَ  فَأَْطلُُب، ةَ  الط   لََوات   اْلَحارَّ َعات   َوالصَّ  ألَْجل   َوالتَّشَكَُّرات   َوالتََّضرُّ

يع   ، َجم  يشَ  ل َكيْ  السُّْلَطة ، َوأَْصَحاب   اْلُملُوك   َوألَْجل   النَّاس  ئَةً  ُمْطَمئ نَّةً  َحيَاةً  نَع  يَّةَ  َهاد   التَّْقَوى ُكل  
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ٣-٢:١( نَا، )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َواْلَوقَار  . فَإ نَّ  َهذَا األَْمرَ  َجي  دٌ  َوَمْقبُولٌ  ف ي نََظر   هللا   ُمَخل  ص 

----------------------------------------------------------------------------------------  

يَن َكفَُروا يُقَات لُوَن ف ي َسب يل  الطَّاُغوت  فَقَات لُوا أَ  يَن آَمنُوا يُقَات لُوَن ف ي َسب يل  اَّللَّ  ۖ َوالَّذ  يَاَء الَّذ  ْول 

يفًا ْيَطان  ۖ إ نَّ َكْيدَ الشَّيَْطان  َكاَن َضع  اَلةَ َوآتُوا أَلَْم تََر إ   الشَّ يَُكْم َوأَق يُموا الصَّ يَن ق يَل لَُهْم ُكفُّوا أَْيد  لَى الَّذ 

ْنهُْم يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشيَة  اَّللَّ  أَْو أََشدَّ  يٌق م   تَاُل إ ذَا فَر  ُم اْلق  ا كُت َب َعلَيْه  َكاةَ فَلَمَّ َخْشيَةً ۚ َوقَالُوا َربَّنَا الزَّ
َم َكتَْبَت َعلَْينَ َمن  اتَّقَ ل  َرةُ َخْيٌر ل   يٌل َواْْلخ  يٍب ۗ قُْل َمتَاعُ الدُّْنيَا قَل  ْرتَنَا إ لَىَٰ أََجٍل قَر  تَاَل لَْوَل أَخَّ ىَٰ ا اْلق   

 َوَل  تُْظلَُموَن فَت ياًل  )النساء ٧٧-٤:٧٦(

ر  َوَل يُحَ  نُوَن ب اَّللَّ  َوَل ب اْليَْوم  اْْلخ  يَن قَات لُوا الَّذ يَن َل يُْؤم  ينُوَن د  ُ َوَرسُولُهُ َوَل يَد  َم اَّللَّ ُموَن َما َحرَّ ر  
ُرونَ  )التوبة ٩:٢٩( ْزيَةَ َعن يٍَد َوُهْم َصاغ  تَاَب َحتَّىَٰ يُعُْطوا اْلج  يَن أُوتُوا اْلك  َن الَّذ   اْلَحق   م 

 

لق بالجهاد. آية تتع ٤٥: موضوع الجهاد أكثر املواضيع ذكرا فى القرآن. كل آية من بين كل مالحظة

باملئة من األحاديث فى الجهاد. تحتوي السيرة ]حياة محمد[  ٢١آية فى الجهاد.  ٦٢٣٦آية من  ١٣٩

باملئة من آيات القرآن فى الكافرين بشكل سلبي. ٦٤باملئة.  ٦٧على الجهاد بنسبة   
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 هل هناك آيات تشجع المؤمنين اليوم على نهب وسلب أناس 

دين مختلف؟ من  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ئاَلَّ  تَقُولَ : أَنَا أَْغنَْيتُ  أَْبَرامَ   ذَاٍء، ل  يطَ  ح  ً  أَوْ  َشر  ا ُهوَ  لََك، َولَوْ  َكانَ  َخْيطا مَّ ً  م  َوَعاَهدْتُهُ  أَلَّ  آُخذَ  َشْيئا
 )اَلتَّْكِويُن ١٤:٢٣(

قْ  لَ  َك، بَْيتَ  تَْشتَه   لَ  ...تَْسر  َماَرهُ، َولَ  ثَْوَرهُ، َولَ  أََمتَهُ، َولَ  َعْبدَهُ، َولَ  َزْوَجتَهُ، َولَ  َجار    ح 
ا لَهُ «. )اَلُْخُروُج ٢٠:١٥,١٧( مَّ ً  م   َولَ  َشْيئا

ْبل يسَ  فُْرَصةً  تُت يُحوا َولَ  قاً، َكانَ  َوَمنْ ! إل  قْ  فاَلَ  َسار  دَّ  ب األَْحَرى بَلْ  بَعْدُ، َما ف ي يَْسر  يَك  مْ  ل   َويَْستَْخد 
سُوِل إِلَى أَْهِل أَفَسَُس ٢٨-٤:٢٧( ينَ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ كُ  ف يه   اْلُمْحتَاج  ْندَهُ  َما يَُشار  يفٍ  ل يَُكونَ  ع   يَدَْيه   ف ي عََملٍ  َشر 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 َ ُسول  ۖ فَاتَّقُوا اَّللَّ َّ  َوالرَّ َ  يَْسأَلُونََك َعن  اأْلَنفَال  ۖ قُل  اأْلَنفَاُل َّلل  يعُوا اَّللَّ َوأَْصل ُحوا ذَاَت بَْين ُكْم ۖ َوأَط 
ن ينَ  )اْلنفال ٨:١( ْؤم   َوَرُسولَهُ إ ن ُكنتُم مُّ

ُسول  َول ذ ي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َوالَْمسَ  َّ  ُخُمَسهُ َول لرَّ ن شَْيٍء فَأَنَّ َّلل  ين  َواْبن  َواْعلَُموا أَنََّما َغن ْمتُم م   اك 

ب يل  إ   نَا يَْوَم اْلفُْرقَان  يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَان  ۗ السَّ ن ُكنتُْم آَمنتُم ب اَّللَّ  َوَما أَنَزلْنَا َعلَىَٰ َعبْد   
ُ  َعلَىَٰ ُكل   َشْيٍء قَد يرٌ  )اْلنفال ٨:٤١(  َواَّللَّ
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 هل يريد الرب من المؤمنين اليوم أن يستخدموا الرهبة والقسوة 

أعدائهم؟ ضد  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

يب  َوالْيَت يم  َواألَرْ  ب ، َولَ تَُجوُروا عَلَى الْغَر  ْن يَد  اْلُمْغتَص  َملَة ، أَْجُروا اْلعَدَْل َوأَْنق ذُوا الُْمْغتََصَب م   
ع . )إِْرِميَا ٢٢:٣( يئاً ف ي َهذَا اْلَمْوض  ُكوا دَماً بَر  ْم، َولَ تَْسف   َولَ  تَتَعَسَّفُوا َعلَيْه 

ْعتُمْ  بُّ : ق يلَ  أَنَّهُ  َوَسم  يبَكَ  تُح  كَ  َوتُبْغ ضُ  قَر  ا. َعدُوَّ بُّوا: لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا أَمَّ ُكوا أَْعدَاَءُكْم، أَح   َوبَار 

ن يُكْم، نُوا لَع  ينَ  ُمعَاَملَةَ  َوأَْحس  ُضونَُكْم، الَّذ  يئُونَ  الَّذ ينَ  ألَْجل   َوَصلُّوا يُْبغ  دُونَُكْم، إ لَيُْكمْ  يُس   َويَْضَطه 

قُ  فَإ نَّهُ : السََّماَوات   ف ي الَّذ ي أَب يُكمُ  أَبْنَاءَ  فَتَُكونُوا ه   يُْشر  يَن، األَْشَرار   عَلَى ب َشْمس  ال ح  رُ  َوالصَّ  َويُْمط 
بُّونَُكْم، الَّذ ينَ  أَْحبَْبتُمُ  فَإ نْ . األَْبَرار   َوَغيْر   األَْبَرار   َعلَى  ُجبَاةُ  َحتَّى ذَل كَ  يَْفعَلُ  أََما لَُكْم؟ ُمَكافَأَةٍ  فَأَيَّةُ  يُح 

َرائ ب ؟ ْبتُمْ  َوإ نْ  الضَّ  اْلَوثَن يُّوَن؟ َحتَّى ذَل كَ  يَْفعَلُ  أََما تَْفعَلُوَن؟ ل ْلعَادَة   فَائ قٍ  َشْيءٍ  فَأَيَّ  فَقَْط، ب إ ْخَوان ُكمْ  َرحَّ
لٌ ! )إِنِْجيُل َمتَّى ٤٨-٥:٤٣( ل يَن، َكَما أَنَّ  أَبَاُكمُ  السََّماو يَّ  ُهوَ  َكام   فَُكونُوا أَْنتُمْ  َكام 

ا ً  فَتََجنَّْبَها، الَْحْمقَاُء، اْلغَب يَّةُ  الُْمَجادَلَتُ  أَمَّ ما دُ  أَنََّها َعال  ب    َوَعْبدُ . الُْمَشاَجَرات   تَُول   بُ  الرَّ  أَلَ  يَج 

ً  يَكُونَ  أَنْ  بَلْ  يَتََشاَجَر، يع ، تَُجاهَ  ُمتََرف  قا راً  اْلَجم  ، عَلَى قَاد  لُ  التَّْعل يم  حُ  ب َصْبٍر، اْلَمَشقَّات   يَتََحمَّ  َويَُصح  
يَن، ب اْلَودَاَعة   م  فُوا التَّْوبَةَ، هللاُ  يَْمنََحهُمُ  أَنْ  َعسَى اْلُمقَاو  ، اْلَحقَّ  فَيَعْر  ََّمام  َواب   إ لَى فَيَعُودُوا ب الت  الصَّ

سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٢٦-٢:٢٣( يَعَْملُوا إ َرادَتَهُ . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ْم، ل  نْ  فَخ    إ ْبل يسَ  الَّذ ي أَْطبَقَ  عَلَْيه  ينَ  م   نَاج 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها فََجاَءَها بَأُْسنَا بَيَاتًا أَْو ُهْم قَائ لُونَ  )اْلعراف ٧:٤(  َوَكم م  

يَن َكفَُروا إ ذْ  يَن آَمنُوا ۚ َسأُْلق ي ف ي قُلُوب  الَّذ  ي َربَُّك إ لَى الَْماَلئ َكة  أَن  ي َمعَُكْم فَثَب  تُوا الَّذ  ْعَب يُوح  الرُّ
ْنُهْم ُكلَّ بَنَانٍ  بُوا م  بُوا فَْوَق اأْلَْعنَاق  َواْضر  َ َوَرسُولَهُ ۚ َومَ  فَاْضر  ل َك ب أَنَّهُْم َشاقُّوا اَّللَّ
َ ذََٰ ن يَُشاق ق  اَّللَّ

قَاب   )اْلنفال ١٣-٨:١٢( يدُ الْع  َ َشد   َوَرُسولَهُ فَإ نَّ اَّللَّ

يدُ  ُ يُر  يدُوَن َعَرَض الدُّْنيَا َواَّللَّ َن ف ي اأْلَْرض  ۚ تُر  ٍ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرىَٰ َحتَّىَٰ يُثْخ  نَب ي  َرةَ ۗ  َما َكاَن ل  اْْلخ 
يمٌ  )اْلنفال ٨:٦٧( يٌز َحك  ُ َعز   َواَّللَّ
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للمؤمنين اليوم أن ينجزوا قانون العقاب؟  الربهل يود   
 }العين بالعين والسن بالسن / القصاص{

 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس
ْعتُمْ  نٌّ  ب عَْينٍ  َعْينٌ : ق يلَ  أَنَّهُ  َوَسم  ٍن   َوس  ا. ب س  ُموا لَ : لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا أَمَّ ثْل ه ، الشَّرَّ  تُقَاو   لَطََمكَ  َمنْ  بَلْ  ب م 

، َخد  كَ  َعلَى رْ  األَْيَمن  يَأُْخذَ  ُمَحاَكَمتَكَ  أََرادَ  َوَمنْ  اْلَخَر؛ اْلَخدَّ  لَهُ  فَأَد  دَاَءكَ  لَهُ  فَاتُْركْ  ثَْوبََك، ل   أَْيضاً؛ ر 

َركَ  َوَمنْ  يرَ  أَنْ  َسخَّ يالً، تَس  رْ  م  يلَْين   َمعَهُ  فَس  ْنكَ  طَلَبَ  َمنْ . م  ه   َشيْئاً، م  ضُ  َجاءَ  َوَمنْ . فَأَْعط  ْنَك، يَْقتَر   م 
ً ! )إِنِْجيُل َمتَّى ٤٢-٥:٣٨(  فاَلَ  تَُردَّهُ  َخائ با

ناً، َكانَ  إ نْ  يُشوا ب ُكْم، يَتَعَلَّقُ  األَْمرُ  فََمادَامَ  ُمْمك  يع   َمعَ  َسالَمٍ  ف ي ع  ُموا لَ . النَّاس   َجم  ُكْم، تَْنتَق   أَيَُّها ألَْنفُس 
بَّاُء، ي، أَنَا الْنت قَاُم، ل يَ »: كُت بَ  قَدْ  ألَنَّهُ  َّلل  ، اْلغََضبَ  دَُعوا بَلْ  األَح  بُّ  يَقُولُ  أَُجاز   إ نْ » َوإ نََّما. «الرَّ

كَ  َجاعَ  ْمهُ، َعدُوُّ شَ  َوإ نْ  فَأَْطع  ه   َعلَى تَْجَمعُ  َهذَا ب عََمل كَ  فَإ نََّك،. فَاْسق ه   َعط  الً  َجْمراً  َرأْس  . «ُمْشتَع   
سُوِل إِلَى أَهِْل ُروِميَةَ ٢١-١٢:١٨( بَُك، بَل   اْغل ب   الشَّرَّ  ب اْلَخْير  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  لَ  تَدَع   الشَّرَّ  يَغْل 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ثْل  َما اْعتَدَىَٰ الشَّْهُر اْلَحَراُم ب الشَّْهر  اْلَحَرام  َواْلُحُرَماُت ق َصاٌص ۚ فََمن   اْعتَدَىَٰ َعلَْيُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْيه  ب م 
َ َمَع اْلُمتَّق ينَ  )البقرة ٢:١٩٤( َ َواْعلَُموا أَنَّ اَّللَّ  َعلَْيُكْم ۚ َواتَّقُوا اَّللَّ

ينَ  )الشورى ٤٢:٤٠( م  بُّ الظَّال  ثْلَُها ۖ فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى اَّللَّ  ۚ إ نَّهُ َل يُح   َوَجَزاُء َسي  ئٍَة َسي  ئَةٌ م  

 



f 

١٧٥   175 

 هل كان رٌب مقدس ليشجع المؤمنين على أخذ ثأرهم بأيديهم؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

لُّ  ي. َوف ي الَْوْقت  اْلُمعَيَّن  تَز  يُرُهُم ل َي النَّْقَمةُ َوأَنَا أَُجاز  يكاً، َوَمص  ْم بَاَت َوش  ه  أَْقدَاُمُهْم فَيَْوُم َهالَك 
ه . )اَلتَّثْنِيَة ٣٦-٣٢:٣٥( يُن شَ عْبَهُ َويَْرأَُف ب عَب يد  بَّ يَد  ْم، ألَنَّ الرَّ عُ إ لَْيه   اْلَمْحتُوُم يُْسر 

ْنَسانُ  أَيَُّها لَكَ  ُعذْرَ  لَ  إ ذَْن، ينُ  الَّذ ي اإل  يَن، يَد  ً  اْلَخر  ينُ  َغيَْرَك، تَد ينُ  ب َما فَإ نَّكَ . كُْنتَ  َمنْ  َكائ نا  تَد 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢:١( ينُ  تَْفعَلُ  ت ْلكَ  األُُمورَ  نَْفَسَها. )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  نَْفَسكَ : ألَنَّكَ  أَْنتَ  الَّذ ي تَد 

يَاءٍ  ب الَ  اْلَمَحبَّةُ  َوْلتَُكن   نَ  اْنفُُروا. ر  ، م  ر   قُوا الشَّ بُّوا. ب اْلَخْير   َواْلتَص  ً  بَْعُضُكمْ  أَح  يَّةً، َمَحبَّةً  بَْعضا  أََخو 
ل ينَ  ً  بَعُْضُكمْ  ُمفَض   ، ف ي تَتََكاَسلُوا لَ . الَْكَراَمة   ف ي بَْعضا ب ينَ  ُكونُوا بَلْ  الْجت َهاد  وح ، ف ي ُمْلتَه   الرُّ

ينَ  ب  ، َعاب د  ينَ  ل لرَّ ح  ، فَر  َجاء  ينَ  ب الرَّ ، ف ي َصاب ر  يق  ب ينَ  الض   ن ينَ  الصَّالَة ، َعلَى ُمَواظ   َسد    عَلَى ُمتَعَاو 

يَن، َحاَجات   يس  د   ينَ  اْلق  م  ُكوا. الْغَُربَاء   إ َضافَة   َعلَى ُمدَاو  ينَ  بَار  دُونَُكمْ  الَّذ  ُكوا. يَْضَطه  ! تَْلعَنُوا َولَ  بَار 

يَن، َمعَ  اْفَرُحوا ح  ينَ  َمعَ  َوابُْكوا اْلفَر  ينَ  َغْيرَ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعُضكُمْ  ُمتََواف ق ينَ  ُكونُوا. اْلبَاك   ب األُُمور   ُمْهتَم  

يَة ، ينَ  بَلْ  اْلعَال  ز   ذَو ي ُمَساي ر  يعَة   اْلَمَراك   ألََحدٍ  تَُردُّوا لَ . ُكمْ أَْنفُس   نََظر   ف ي ُحَكَماءَ  تَُكونُوا لَ . الَْوض 
اً  ، ُمقَاب لَ  َشر  دُوا بَل   َشٍر  يم   ف ي اْجتَه  يع   أََمامَ  َحَسنٌ  ُهوَ  َما تَْقد  ناً، َكانَ  إ نْ . النَّاس   َجم   األَْمرُ  فََمادَامَ  ُمْمك 

يشُوا ب ُكْم، يَتَعَلَّقُ  يع   َمعَ  َسالَمٍ  ف ي ع  ُموا لَ . النَّاس   َجم  ُكْم، تَْنتَق  بَّاُء، أَيَُّها ألَْنفُس   الْغََضبَ  دَُعوا بَلْ  األَح 

ي، أَنَا الْنت قَاُم، ل يَ »: ُكت بَ  قَدْ  ألَنَّهُ  َّلل  ، بُّ  يَقُولُ  أَُجاز  كَ  َجاعَ  إ نْ » َوإ نََّما. «الرَّ ْمهُ، َعدُوُّ  َوإ نْ  فَأَْطع 

شَ  ه   َعلَى تَْجَمعُ  َهذَا ب عََمل كَ  فَإ نََّك،. فَاْسق ه   َعط  الً  َجْمراً  َرأْس   اْغل ب   بَل   يَْغل بَُك، الشَّرَّ  تَدَع   لَ . «ُمْشتَع 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢١-١٢:٩(  الشَّرَّ  ب اْلَخْير  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

فََمْن  آَمنُوا ُكت َب عَلَْيُكُم اْلق َصاُص ف ي اْلقَتْلَى ۖ اْلُحرُّ ب اْلُحر   َوالْعَْبدُ ب الْعَْبد  َواأْلُنثَىَٰ ب اأْلُنثَىَٰ ۚيَا أَيَُّها الَّذ يَن 

ب  كُ  ن رَّ ل َك تَْخف يٌف م  
يه  شَْيٌء فَات  بَاعٌ ب اْلَمعُْروف  َوأَدَاٌء إ لَْيه  ب إ ْحَساٍن ۗ ذََٰ ْن أَخ  ْم َوَرْحَمةٌ ۗ فََمن  ُعف َي لَهُ م 

ل َك فَلَهُ َعذَاٌب أَل يمٌ  )البقرة ٢:١٧٨( ََٰ  اْعتَدَىَٰ بَْعدَ ذ

ْم ف يَها أَنَّ النَّْفَس ب النَّْفس  َوالْعَْيَن ب الْعَْين  َواأْلَنَف ب اأْلَنف  َواأْلُذَُن ب اأْلُذُ  ن   َوَكتَْبنَا َعلَْيه  نَّ ب الس   ن  َوالس  
ئ َك ُهُم الظَّال ُمونَ   ُ فَأُولََٰ َواْلُجُروَح ق َصاصٌ  ۚ فََمن تََصدََّق ب ه  فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَّهُ ۚ َوَمن لَّْم يَْحُكم ب َما أَنَزَل اَّللَّ

 )المائدة ٥:٤٥(
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 هل كان رٌب مقدس ليشجع المؤمنين على لعن أعدائهم؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

عُوَن، أَيَُّها لَكُمْ  َوأَمَّا» بُّوا: فَأَقُولُ  السَّام  نُوا أَْعدَاَءُكْم؛ أَح  ينَ  ُمعَاَملَةَ  أَْحس  ُضونَُكْم؛ الَّذ  ُكوا يُْبغ   بَار 
يئُونَ  إ لَْيكُمْ . )إِنِْجيلُ لُوقَا ٢٨-٦:٢٧( ينَ  يُس  ن يُكْم؛ َصلُّوا ألَْجل   الَّذ   لَع 

نَّ  نَ  أََحداً  َولَك  رُ  لَ  النَّاس   م  م    ُمْمتَل يءٌ  يَْنَضب ُط، لَ  َشرٌّ  فَُهوَ . الل  َسانَ  يَُرو  ضَ  أَنْ  يَْقد   ب ه  ! اْلقَتَّال   ب السَّ

ب    َوالشُّْكرَ  اْلَحْمدَ  نَْرفَعُ  هُ  َوب ه   َواْلب ، ل لرَّ تَائ مَ  نَُوج   ينَ  النَّاس   إ لَى الشَّ ثَال ه   َعلَى هللاُ  َخلَقَُهمُ  الَّذ   َوَهَكذَا،. م 

نَ  َواللَّعَنَاتُ  الْبََرَكاتُ  تَْخُرجُ  د   اْلفَم   م  بُ  يَاإ ْخَوت ي، َوَهذَا،. اْلَواح  ً  يَْحدُثَ  أَلَ  يَج  ْعتُمْ  َهلْ ! أَبَدا ً  أَنَّ  َسم   نَبْعا

داً  ي َواح  ً  َماءً  يُْعط  اً  َوَماءً  َعذْبا نْ  ُمر  دَةٍ؟ َعيْنٍ  م  ُن، َهلْ  أَمْ  َواح  رَ  أَنْ  يَاإ ْخَوت ي، يُْمك   َزْيتُوناً، الت  ينَةُ  تُثْم 
ً . )ِرسَالَةُ يَعْقُوَب ١٢-٣:٨( يَ  النَّْبعُ  اْلَمال حُ  َماءً  َعذْبا نُ  أَنْ  يُْعط   أَو   الَْكْرَمةُ  ت يناً؟ َكذَل كَ  ل يُْمك 

----------------------------------------------------------------------------------------  

تَاب  ۙ أُوإ نَّ  ن بَعْد  َما بَيَّنَّاهُ ل لنَّاس  ف ي اْلك  َن اْلبَي  نَات  َوالُْهدَىَٰ م  يَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا م  ُ الَّذ  ئ َك يَلْعَنُهُُم اَّللَّ
لََٰ

نُونَ  )البقرة ٢:١٥٩( ع   َويَْلعَنُُهُم الالَّ

ْلم   َن اْلع  ن بَْعد  َما َجاَءَك م  َك ف يه  م   فَقُْل تَعَالَْوا نَدْعُ أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َون َساَءنَا َون َساَءُكْم فََمْن َحاجَّ
ب ينَ  )آل عمران ٣:٦١( ْل فَنَْجعَل لَّْعنََت اَّللَّ  َعلَى الَْكاذ   َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَه 
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كأمة؟ أو ملعونونهل يعتبر الرب اليهود بأنهم تحت لعنة   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ي ب ُرُسلٍ  بَعَثَ  ثُمَّ  ن ه   ف ي الُْمق يمَ  بَعُوَر، بْنَ  بَْلعَامَ  يَْستَدْع   اْلفَُرات   نَْهر   عَلَى اْلَواق عَة   فَتُوَر، ف ي َمْوط 

نْ  َشْعبٌ  َخَرجَ  قَدْ  َها»: قَائ الً  ْصرَ  م  ي م  رٌ  َوُهوَ  ب َكثَْرت ه ، األَْرض   َوْجهَ  يُغَش   ي ُمْنتَش   اْلنَ  فَتَعَالَ . أََمام 

ن  ي، أَْعَظمُ  ألَنَّهُ  الشَّعْبَ  َهذَا ل ي َواْلعَنْ  نْ  أَتََمكَّنُ  لَعَل  ي م  ه   م  ه   دَْحر  نَ  َوَطْرد  ، م   أَنَّ  َعَرْفتُ  ألَن  ي األَْرض 

ُكهُ  َمنْ  ً  يَُكونُ  تُبَار  ً  يَكُونُ  تَلْعَنُهُ  َوَمنْ  ُمبَاَركا بَْلعَامَ  هللاُ  فَقَالَ . «َملْعُونا  تَْلعَن   َولَ  َمعَهُمْ  تَْمض   لَ »: ل 
 الشَّْعبَ  ألَنَّهُ  ُمبَاَركٌ «. )اَلْعَدَد ٦,١٢-٢٢:٥(

يَاَمكَ  أَْجَملَ  َما نَكَ  أَْبَهى َوَما يَايَْعقُوُب، خ   يَْجُرؤُ  فََمنْ . َكلَبَْوةٍ  َويَْرب ضُ  َكأََسٍد، يَْجث مُ ! يَاإ ْسَرائ يلُ  َمَساك 
ً «. )اَلْعَدَد ٢٤:٥,٩( ُككَ  يَُكونُ  ُمبَاَركاً، َوَمنْ  يَْلعَنُكَ  يَُكونُ  َمْلعُونا  َعلَى إ ثَاَرت ه ؟ َمنْ  يُبَار 

ه   َكانَتْ  إ نْ » نْ  تَُزولُ  األَْحَكامُ  َهذ  ي م  يَّةَ  فَإ نَّ  أََمام  ةً  ل ي تَُكونَ  أَنْ  َعنْ  تَُكفُّ  إ ْسَرائ يلَ  ذُر    َما َوَهذَا. «أُمَّ

نُهُ  بُّ  يُْعل  نْ  السََّماَوات   ق يَاسُ  أَْمَكنَ  إ نْ »: الرَّ َّْنق يبُ  فَْوُق، م  نْ  األَْرض   أُُسس   َعنْ  َوالت نْدَئ ذٍ  تَْحُت، م   ع 
يَّةَ  إ ْسَرائ يلَ  ب َسبَب   ُكل    َما اْرتََكبُوهُ «. )إِْرِميَا ٣٧-٣١:٣٦(  أَْنب ذُ  ذُر  

ْند   اْليَهُود  . )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٤:٢٢( نْ  ع   أَْنتُمْ  تَْعبُدُونَ  َما تَْجَهلُوَن، َونَْحنُ  نَْعبُدُ  َما نَْعلَُم، ألَنَّ  الَْخالصَ  ُهوَ  م 

ً  فَأَنَا! َحاَشا َشْعبَهُ؟ هللاُ  َرفَضَ  َهلْ : أَقُولُ  َوُهنَا ، أَْيضا نْ  إ ْسَرائ يل يٌّ نْ  إ ْبَراه يمَ  نَْسل   م  ْبط   َوم  ينَ  س  . بَْنيَام 
سُوِل إِلَى أَْهِل ُروِميَةَ ٢-١١:١(  إ نَّ  هللاَ  لَمْ  يَْرفُضْ  َشْعبَهُ  الَّذ ي َكانَ  قَد   اْختَاَرهُ . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ه  ۙ وَ  ع  َم َعن مََّواض  فُوَن اْلكَل  يَةً ۖ يَُحر   يثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاس  م م   ه  ا فَب َما نَْقض  مَّ نَُسوا َحظًّا م  

ْنهُ  ْنهُْم إ لَّ قَل ياًل م   ل ُع َعلَىَٰ َخائ نٍَة م   ُروا ب ه  ۚ َوَل تََزاُل تَطَّ ْم ۖ فَاْعُف َعْنهُْم َواْصفَْح ۚ ذُك    
ن ينَ  )المائدة ٥:١٣( بُّ الُْمْحس  َ يُح   إ نَّ  اَّللَّ

نُوا ب َما قَالُوا ۘ بَْل يَدَاهُ َمْبُسوَطتَان  يُ  ْم َولُع  يه  ُق َكْيَف يََشاُء ۚ َوقَالَت  اْليَُهودُ يَدُ اَّللَّ  َمغْلُولَةٌ ۚ غُلَّْت أَْيد  نف 

يدَنَّ َكث ي ب  َك ُطغْيَانًا َوُكْفًرا ۚ َوأَْلقَْينَا بَْينَُهُم الْعَدَاَوةَ َوالْبَْغَضاَء إ  َولَيَز  ن رَّ َل إ لَْيَك م  ا أُنز  ْنُهم مَّ لَىَٰ يَْوم  ًرا م  
ُ ۚ َويَْسعَْوَن ف ي اأْلَْرض  فََسادًا...)المائدة ٥:٦٤( ْلَحْرب  أَْطفَأََها اَّللَّ يَاَمة  ۚ ُكلََّما أَْوقَدُوا نَاًرا ل    اْلق 
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ْندَ َواد ي الْبَُسور   ير  َوَراَءهُ فََخلَّفُوُهْم ع  يَن أَْعيَْوا َعن  اْلَمس  ئَتَْي َرُجٍل الَّذ  فََخَرُجوا ، َوَعادَ دَاُودُ إ لَى اْلم 

ْم. َغْيرَ  يَْطَمئ نَّ عَلَى َسالََمت ه  ْم ل  َن الشَّْعب ، فَتَقَدََّم دَاُودُ إ لَْيه  ْست ْقبَال  دَاُودَ َوَمْن َمعَهُ م  َن  ل  أَنَّ ف ئَةً م 

ن  اْشتََرُكوا َمعَهُ ف ي اْلَحْرب  اْعتََرُضوا قَائ ل يَن:  مَّ َجال  دَاُودَ م  ْن ر  ب يَن م  ْنُهُم »الُمَشاغ  يَأُْخذْ ُكلُّ َرُجٍل م  ل 

ْنَها ألَنَُّهْم لَْم  يُهْم م  ا اْلغَن يَمةُ الَّت ي اْستَْردَدْنَاَها، فاَلَ نُْعط  ، أَمَّ فَقَاَل «. يَذَْهبُوا َمعَنَااْمَرأَتَهُ َوأَبْنَاَءهُ َويَْمض 

بَّ قَدْ »دَاُودُ:  َظنَا َونََصَرنَا َعلَى الْغَُزاة  الَّذ يَن لَ تَْفعَلُوا َهَكذَا يَاإ ْخَوت ي، ألَنَّ الرَّ أَنْعََم َعلَيْنَا َوَحف 
َراَست َها  ْندَ األَْمت عَة  ل ح  يم  ع  يَب اْلُمق  ؟ ألَنَّ نَص  يب  َمْن أََغاُروا عَلَْينَا. َوَمْن يَُواف قُُكْم َعلَى َهذَا األَْمر  َكنَص 

يَّة  َخاَض اْلَحْرَب، إ ذْ تُْقَسُم اْلغَن يَمةُ بَ  يَضةَ ُسنَّةً «. ْينَُهْم ب السَّو  ه  اْلفَر  ين  َجعََل دَاُودُ َهذ  َوُمْنذُ ذَل َك اْلح 
لُ ٢٥-٣٠:٢١( . )َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ ي َعلَى إ ْسَرائ يَل إ لَى َهذَا اْليَْوم   تَْسر 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َرر  َوالُْمَجاه دُوَن ف ي َسب   ن يَن غَْيُر أُول ي الضَّ َن اْلُمْؤم  دُوَن م  ْم ۚ لَّ يَْستَو ي اْلقَاع  ه  ْم َوأَنفُس  يل  اَّللَّ  ب أَْمَوال ه 
ُ اْلُحْسنَ يَن دََرَجةً ۚ َوُكالًّ َوَعدَ اَّللَّ د  ْم َعلَى اْلقَاع  ه  ْم َوأَنفُس  يَن ب أَْمَوال ه  د  ُ اْلُمَجاه  َل اَّللَّ ُ فَضَّ َل اَّللَّ ىَٰ ۚ َوفَضَّ

يًما )النساء ٤:٩٥( يَن أَْجًرا َعظ  د  يَن عَلَى اْلقَاع  د   اْلُمَجاه 

ندَ اَّللَّ  ۚ ْم أَْعظَُم دََرَجةً ع  ه  ْم َوأَنفُس  يَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا ف ي َسب يل  اَّللَّ  ب أَْمَوال ه    الَّذ 
ئ كَ  ُهُم اْلفَائ ُزونَ  )التوبة ٩:٢٠(  َوأُولََٰ
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هل تحض الكتب المقدسة عل الحرب من خالل التصريح بأن العقاب في 

الجحيم موعودٌ به من ال يقاتلون ومن خالل إعطاء ضمانة بدخول الجنة 

}الجهاد{لمن يقاتل ويموت في سبيل الرب أو هللا؟   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

يدُهُ  هللاُ . )ِرسَالَةُ يَعْقُوَب ١:٢٠( َب، لَ  يَْعَملُ  الصَّالَحَ  الَّذ ي يُر  ْنَساَن، إ ذَا َغض   ألَنَّ  اإل 

ُكْم، لَ  َما اْمت الَك   ف ي تَْرغَبُونَ  فَأَْنتُمْ  نَّ  يَُخصُّ نُونَ  َولَ  َوتَْحُسدُوَن، فَتَْقتُلُوَن، لَُكْم، يَتََحقَّقُ  لَ  ذَل كَ  لَك   تَتََمكَّ

نْ  وغ   م 
يدُونَهُ، َما تَْمتَل ُكونَ  لَ  إ نَّكُمْ ! َوتَتََصاَرُعونَ  تَتََخاَصُمونَ  َوَهَكذَا. َغايَت كُمْ  بُلُ  تَْطلُبُونَهُ  لَ  ألَنَّكُمْ  تُر 

نَ  بُوا ...هللا   م  بَ  هللا   إ لَى اْقتَر  ئُونَ  أَيَُّها. إ لَْيُكمْ  فَيَْقتَر  فُوا اْلَخاط  يَكُْم، نَظ   يَيْن   َويَاأَْصَحابَ  أَْيد 
أْ   الرَّ

ُروا قُلُوبَُكمْ . )ِرسَالَةُ يَعْقُوَب ٤:٢,٨(  َطه  

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْم يَْوَمئ ٍذ دُبُرَ  َن اَّللَّ  َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َۖوَمن يَُول  ه  تَاٍل أَْو ُمتََحي  ًزا إ لَىَٰ ف ئٍَة فَقَدْ بَاَء ب غََضٍب م   فًا ل  ق   هُ إ لَّ ُمتََحر  
يرُ  )اْلنفال ٨:١٦(  َوب ئَْس اْلَمص 

يٍد  َن اأْلَْعَراب  سَتُدَْعْوَن إ لَىَٰ قَْوٍم أُول ي بَأٍْس َشد  ْلُمَخلَّف يَن م  يعُوا قُل ل   تُقَات لُونَُهْم أَْو يُْسل ُموَن ۖ فَإ ن تُط 
يًما )الفتح ٤٨:١٦( ْبُكْم عَذَابًا أَل  ن قَْبُل يُعَذ   ُ أَْجًرا َحَسنًا ۖ َوإ ن تَتََولَّْوا كََما تََولَّيْتُم م    يُْؤت ُكُم اَّللَّ

٥٢:٥٤: انظر الى البخاري مالحظة  
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١٨٠   180 

 بعد خلق العالم، هل استراح الرب في اليوم السابع ليترك مثاال  مهما  

السبت أو شابات( }يوم البشري لكي يتَّبِّعوه؟ للعرق  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

َسهُ، السَّْبت   يَْومَ  اذُْكرْ  تَّةَ  ل تُقَد   يع   َوتَقُومُ  تَعَْملُ  أَيَّامٍ  س  ل َك، ب َجم  ا َمَشاغ  ً  فَتَْجعَلُهُ  السَّاب عُ  اْليَْومُ  أَمَّ ب    َسْبتا  ل لرَّ

َك، يَمتُكَ  أَوْ  أََمتُكَ  أَوْ  َعْبدُكَ  أَو   اْبنَتُكَ  أَوْ  اْبنُكَ  أَو   أَْنتَ  َعَملٍ  ب أَي    ف يه   تَقُمْ  فاَلَ  إ لَه  يلُ  أَو   بَه   اْلُمق يمُ  النَّز 
لَ  بَّ  ألَنَّ . أَْبَواب كَ  دَاخ  َماءَ  َصنَعَ  قَدْ  الرَّ تَّة   ف ي ف يَها َما َوُكلَّ  َواْلبَْحرَ  َواألَْرضَ  السَّ  اْستَراحَ  ثُمَّ  أَيَّاٍم، س 

ً . )اَلُْخُروُج ١١-٢٠:٨( بُّ  يَْومَ  السَّْبت   َوَجعَلَهُ  ُمقَدَّسا َهذَا بَاَركَ  الرَّ يَْوم   اْلسَّاب ع  . ل 
 ف ي الْ

ا ينَ  نَْحُن، أَمَّ اَحةَ  نَدُْخلُ  فََسْوفَ  ب اْلب َشاَرة ، آَمنَّا الَّذ  يَّةَ  الرَّ لَه  ينَ  َعن   قَالَ  إ ذْ . اإل  نُوا لَمْ  الَّذ   َوَهَكذَا،»: يُْؤم 

ه  « !َراَحت ي َمَكانَ  يَدُْخلُوا لَنْ  إ نَّهُمْ : قَائ الً  أَْقَسْمتُ  َغَضب ي، ف ي اَحةُ، َهذ  َزةً  َكانَتْ  الرَّ  أَتَمَّ  أَنْ  ُمْنذُ  َجاه 

يسَ  هللاُ  عٍ  ف ي قَالَ  فَقَدْ . اْلعَالَم   تَأْس  نَ  َمْوض  تَاب   م  يراً  اْلك  نْ  هللاُ  اْستََراحَ  ثُمَّ »: السَّاب ع   اْليَْوم   إ لَى ُمش   م 

يع   اَحةُ  َماَزالَت   إ ذَْن،. «السَّاب ع   اْليَْوم   ف ي أَْعَمال ه   َجم  يَّةُ  الرَّ يق   يَدُْخلُ  فَالَّذ ي. هللا   ل َشعْب   َمْحفُوَظةً  اْلَحق 
َسالَةُ إِلَى ٱلِْعبَْرانِي ِيَن ١٠-٩, ٤-٤:٣( نْ  أَْعَمال ه  .)اَلر ِ نْ  أَْعَمال ه ، كََما اْستََراحَ  هللاُ  م  ً  م  يحُ  ُهوَ  أَْيضا اَحةَ، يَْستَر   ت ْلكَ  الرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ن لُّغُوبٍ  )ق ٥٠:٣٨( نَا م  تَّة  أَيَّاٍم َوَما َمسَّ َماَوات  َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما ف ي س   َولَقَدْ َخلَْقنَا السَّ

 



f 

 

 

 

١٨١  181 

 هل خلق الرب الناس مثله و على صورته؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

ْنَساَن َعلَى ُصوَرت ه . عَلَى ُصوَرة  هللا  َخلَقَهُ. ذََكراً َوأُْنثَى َخلَقَُهْم. )اَلتَّكِْويُن ١:٢٧(  فََخلََق هللاُ اإل 
ُجلَ  ألَنَّ  ذَل كَ  يَ  أَلَّ  عَلَْيه   الرَّ ه   َرأَْسهُ، يُغَط   ا. َوَمْجدَهُ  هللا   ُصوَرةَ  ب اْعت بَار  يَ  اْلَمْرأَةُ  َوأَمَّ ُجل   َمْجدُ  فَه  . الرَّ

ُجلَ  فَإ نَّ  نَ  يُْؤَخذْ  لَمْ  الرَّ ذَتْ  الَْمْرأَةُ  بَل   اْلَمْرأَة ، م  نَ  أُخ  ؛ م  ُجل  ُجلُ  الرَّ  بَل   اْلَمْرأَة ، ألَْجل   يُوَجدْ  لَمْ  َوالرَّ

دَتْ  اْلَمْرأَةُ  ُجل   ألَْجل   ُوج  بُ  ل ذَا. الرَّ َها عَلَى تََضعَ  أَنْ  اْلَمْرأَة   عَلَى يَج  نْ  اْلُخُضوع ، َعالََمةَ  َرأْس   أَْجل   م 

ب    ف ي أَنَّهُ  َغْيرَ . اْلَمالَئ َكة   نْ  الَْمْرأَةُ  لَْيَست   الرَّ ، دُون   م  ُجل  ُجلُ  َولَ  الرَّ نْ  الرَّ  أَنَّ  فََكَما. اْلَمْرأَة   دُون   م 
ذَتْ  اْلَمْرأَةَ  نَ  أُخ  ، م  ُجل  ُجلَ  فَإ نَّ  الرَّ لُ  الرَّ نَ  ُهوَ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َوإ نََّما ب الَْمْرأَة ، يَْكتَم    .هللا   م 

سُوِل ٱْلُولَى إِلَى أَْهِل كُوِرنْثُوَس ١٢-١١:٧(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
يفًا )النساء ٤:٢٨( نَساُن َضع  ُ أَن يَُخف  َف َعنكُْم ۚ َوُخل َق اإْل  يدُ اَّللَّ  يُر 

نَساَن لََظلُوٌم َكفَّارٌ )إبراهيم ١٤:٣٤( ن ُكل   َما َسأَْلتُُموهُ ۚ َوإ ن تَعُدُّوا ن عَْمَت اَّللَّ  َل تُْحُصوَها ۗ إ نَّ اإْل   َوآتَاُكم م  

َماَوات  َواأْلَْرض  ۚ جَ  ُر السَّ َن اأْلَْنعَام  أَْزَواًجا ۖ يَذَْرُؤُكْم ف يه  ۚ لَْيَس فَاط  ُكْم أَْزَواًجا َوم  ْن أَنفُس  عََل لَُكم م  
يرُ  )الشورى ٤٢:١١( يُع اْلبَص  ثْل ه  شَْيٌء ۖ َوُهَو السَّم   َكم 

ال َحات  ...)العصر ٣-١٠٣:٢( لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوعَم  نَساَن لَف ي ُخْسرٍ  إ لَّ الَّذ   إ نَّ اإْل 
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عندما أخرج الرب آدم وحواء من جنة عدن، هل ذكر بأنه ستكون هناك 

 عداوة بين الرجل والمرأة؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

بُّ  فََسأَلَ  لَهُ  الرَّ ؟ َماذَا»: الَْمْرأَةَ  اإل  بُّ  فَقَالَ . «فَأََكلْتُ  اْلَحيَّةُ  أَْغَوتْن ي»: فَأََجابَتْ  «فَعَْلت  لَهُ  الرَّ : ل لَْحيَّة   اإل 

نْ  أَْنت   َمْلعُونَةٌ  َهذَا، فَعَْلت   ألَنَّك  » يع   بَْينَ  م  نْ  اْلبََهائ م   َجم  يع   َوم  يَّة ، ُوُحوش   َجم   بَْطن ك   عَلَى اْلبَر  

نَ  تَْسعَْيَن، َُّراب   َوم  ، َطَوالَ  تَأُْكل ينَ  الت  بَْينَ  َوَكذَل كَ  اْلَمْرأَة ، َوبَْينَ  بَيْنَك   دَائ َمةً  َعدَاَوةً  َوأُث يرُ  َحيَات ك 
بَهُ «. )اَلتَّْكِويُن ١٥-٣:١٣( ينَ  َعق   نَْسلَْيكَُما. ُهوَ  يَْسَحقُ  َرأَْسك   َوأَْنت   تَْلدَغ 

----------------------------------------------------------------------------------------  
ينٍ  )اْلعراف ٧:٢٤(  قَاَل اْهب ُطوا بَْعُضُكْم ل بَْعٍض َعدُوٌّ ۖ َولَكُْم ف ي اأْلَْرض  ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاعٌ إ لَىَٰ ح 

ن  ي ُهدًى فََمن  اتَّبََع ُهدَايَ  ا يَأْت يَنَُّكم م   بَْعٍض عَدُوٌّ ۖ فَإ مَّ يعًا ۖ بَْعُضُكْم ل  ْنَها َجم  لُّ  قَاَل اْهب َطا م  فاََل يَض   
 َوَل  يَْشقَىَٰ  )طه ٢٠:١٢٣(

 



f 
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سفينة نوح في قصة الطوفان، بعد أن غرق أحد أوالد نوح، هل استقرت 

 على جبل الجودي؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

الً ف ي َزَمان ه ، َوَساَر نُوٌح َمَع هللا . َوأَْنَجَب نُوٌح ثاَلَ  يد  نُوحٍ: َكاَن نُوٌح َصال حاً َكام  لُّ َمَوال  ج  ثَةَ َوَهذَا س 

ْلُم، نََظَر هللاُ َوإ   َها الظُّ دَةٌ أَْبنَاٍء ُهْم َساٌم َوَحاٌم َويَافَُث. َوإ ذْ َسادَ الشَّرُّ األَْرَض أََماَم هللا  َوَعمَّ ذَا ب َها فَاس 

نُوحٍ:  . فَقَاَل هللاُ ل  م 
ثْ يق  اإل  يعاً »ألَنَّ ُكلَّ بََشٍر َعلَى األَْرض  قَدْ َسلََك ف ي طَر  فَْت ن َهايَةُ اْلبََشر  َجم  قَدْ أَز 

. ابْن  لََك فُلْ  ي، ألَنَُّهْم َمألُوا األَْرَض ظُْلماً. ل ذَل َك َسأُب يدُُهْم َمَع األَْرض  ، أََمام  ْن َخَشب  السَّْرو   ...كاً م 
بُّ ب ه . )اَلتَّْكِويُن ١٤,٢٢-٦:٩(  َوفَعََل نُوٌح تََماماً َحَسَب ُكل   َما أََمَر الرَّ

يَاه   الطُّوفَان  . )اَلتَّْكِويُن ٧:٧( نْ  م  يَْنُجوا( م  مْ  )ل   فَدََخلَ  نُوحٌ  إ لَى اْلفُْلك   َمعَ  َزْوَجت ه   َوأَْبنَائ ه   َوَزْوَجات ه 

بَال   عَلَى اْلفُْلكُ  َواْستَقَرَّ  نَ  َعَشرَ  السَّاب عَ  اْليَْوم   ف ي أََراَراطَ  ج   نُوحٌ  َوَخَرجَ . ل لطُّوفَان   السَّاب ع   الشَّْهر   م 
 َوبَنُوهُ  َواْمَرأَتُهُ  َوَزْوَجاتُ  بَن يه   َمعَهُ . )اَلتَّْكِويُن ٨:٤,١٨(

لُّ  َهذَا ج  دَ  َوَمنْ  نُوحٍ، أَْبنَاء   َويَافَثَ  َوَحامٍ  َسامٍ  َمَوال يد   س  نْ  لَُهمْ  ُول   ُجوَمرُ : يَافَثَ  أَْبنَاءُ . الطُّوفَان   بَْعد   م 

ْصَراي مُ  ُكوشُ : َحامٍ  َوأَبْنَاءُ . َوت يَراسُ  َوَماَشكُ  َوتُوبَالُ  َويَاَوانُ  َوَمادَايُ  َوَماُجوجُ  . َوَكْنعَانُ  َوفُوطُ  َوم 
يعُ  بَن ي َعاب رَ . )اَلتَّْكِويُن ٢,٦,٢١-١٠:١( ْنهُ  تََحدَّرَ  َجم   َوأَنْ َجبَ  َساٌم، أَُخو يَافَثَ  األَْكبَُر، أَْبنَاءً . َوم 

ْندََما نُوحٍ، أَيَّام   ف ي الْب َشاَرةَ  َرفَُضوا بَْعدََما َوذَل كَ   نُوحٌ  َكانَ  الَّت ي الُمدَّة   طََوالَ  َصاب راً  يَتَأَنَّى هللاُ  َكانَ  ع 
ينَةَ، ف يَها يَْبن ي نَ  قَل يلٌ  َعدَدٌ  ب َها نََجا الَّت ي السَّف  ، َعْبرَ  النَّاس   م  يَّةُ ! فَقَطْ  أَْشَخاٍص  ثََمان يَةُ  اْلَماء   َوعََمل 

ه   النََّجاة   َرةٌ  َهذ  يَّة   ف ي ُمَصوَّ دُ  لَ  الَّت ي اْلَمعُْمود  لَ  أَنْ  ب َها نَْقص  نْ  نَْغتَس  نَا، أَْوَساخ   م  دُ  ه يَ  بَلْ  أَْجَسام   تَعَهُّ
سُوِل ٱْْلُولَى ٢١-٣:٢٠( يح ، )ِرَسالَةُ بُطُْرَس ٱلرَّ يرٍ  َصال حٍ  أََمامَ  هللا   ب فَْضل   ق يَاَمة   يَُسوعَ  اْلَمس   َضم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

عَنَا َوَل  ٍل يَا بُنَيَّ اْركَب مَّ بَال  َونَادَىَٰ نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن ف ي َمْعز  ْم ف ي َمْوجٍ َكاْلج  ي ب ه  َع َوه َي تَْجر  تَُكن مَّ

ينَ  نْ  اْلَكاف ر  َم اْليَْوَم م  َن اْلَماء  ۚ قَاَل َل َعاص  ُمن ي م  َم ۚ قَاَل َسآو ي إ لَىَٰ َجبٍَل يَْعص  ح   أَْمر  اَّللَّ  إ لَّ َمن رَّ

َن اْلُمْغَرق ينَ  يَض اْلَماُء  َوَحاَل بَْينَُهَما الَْمْوُج فََكاَن م  ي َوغ  ي َماَءك  َويَا َسَماُء أَْقل ع  َوق يَل يَا أَْرُض ابْلَع 
ينَ  )هود ٤٤-١١:٤٢( م  ْلقَْوم  الظَّ ال  َي اأْلَْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُجود ي   ۖ َوق يَل بُْعدًا ل    َوقُض 
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 هل قال الرب بأن الوعد بالبركة لذرية ابراهيم سوف يأتي بشكل محدد 

خالل نسل اسحاق وليس اسماعيل؟ من  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

ب    َمالَكُ  َوأََضافَ  ٌل، أَْنت   ُهَوذَا»: الرَّ ينَ  َحام  د  ً  َوَستَل  ينَهُ  اْبنا يلَ  تَدْع   ألَنَّ ( يَْسَمعُ  هللاُ : َوَمْعنَاهُ ) إ ْسَماع 

بَّ  عَ  قَدْ  الرَّ ً  َويَُكونُ . َشقَائ ك   َصْوتَ  َسم  ً  إ ْنَسانا ي ا يعَ  يُعَاد ي َوْحش  يعُ  اْلَجم  يشُ  يُعَادُونَهُ، َواْلَجم   َويَع 
ً  ُكلَّ  إ ْخَوت ه  «. )اَلتَّكِْويُن ١٢-١٦:١١( يا ً  ُمتََحد   شا ُمْستَْوح 

 

يلَ  لَْيتَ »: َّلل    إ ْبَراه يمُ  َوقَالَ  يشُ  إ ْسَماع  دُ  ْمَرأَتُكَ ٱ َساَرةُ  بَلْ »: هللُ ٱ فَقَالَ «. !أََماَمكَ  يَع   َوتَدُْعو ْبنًاٱ لَكَ  تَل 

يًّا َعْهدًا َمعَهُ  َعْهد ي َوأُق يمُ . إ ْسَحاقَ  ْسَمهُ ٱ نَْسل ه   أَبَد  نْ  ل  ه   م  ا. بَْعد  يلُ  َوأَمَّ ْعتُ  فَقَدْ  إ ْسَماع   أَنَا َها. ف يه   لَكَ  سَم 
ُكهُ  ُرهُ  أُبَار  دًّا َكث يًرا َوأُكَث  ُرهُ  َوأُثْم  ةً  َوأَْجعَلُهُ  يَل دُ، َرئ يًسا َعَشرَ  ا ثْنَيْ . ج  نْ . َكب يَرةً  أُمَّ  َمعَ  أُق يُمهُ  َعْهد ي َولَك 

نَة   ٱْْلت يَة  «. )اَلتَّكِْويُن ٢١-١٧:١٨( دُهُ  لَكَ  َساَرةُ  ف ي َهذَا ٱلَْوْقت   ف ي ٱلسَّ  إ ْسَحاقَ  ٱلَّذ ي تَل 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ه  ۚ َوأَْوَحْينَا إ   ن بَْعد  يَل َوإ ْسَحاَق إ نَّا أَْوَحْينَا إ لَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إ لَىَٰ نُوحٍ َوالنَّب ي  يَن م  يَم َوإ ْسَماع  لَىَٰ إ بَْراه 
يَسىَٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسلَيَْماَن ۚ َوآتَيْنَا دَاُوودَ َزبُوًرا )النساء ٤:١٦٣(  َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاط  َوع 

َق اْلَوْعد  َوَكاَن َرُسوًل نَّب يًّا )مريم ١٩:٥٤( يَل ۚ إ نَّهُ َكاَن َصاد  تَاب  إ ْسَماع   َواذُْكْر ف ي اْلك 
 



f 

١٨٥   185 

 هل سافر ابراهيم إلى مكة ليقدم قربان عند الكعبة؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 مالحظة: بالنسبة للكتاب المقدس لم يذهب إبراهيم إلى "مكة" قط. ومات فى قرية "حبرون"
 [٧:٢-٤, أعمال الرسل ١١:٣١الكلدانيين ]التكوين من أور  (1

 [٧:٤,  أعمال الرسل ١٢:١-٤إلى حاران ]التكوين  (2

 [١٥:٢إلى دمشق ]التكوين  (3

 [١٢:٦-٧إلى شكيم ]التكوين  (4

 [١٢:٨إلى بيت إيل ]التكوين  (5

 [١٢:٩-٢٠إلى مصر ]التكوين  (6

 [١٣:١-٩إلى بيت إيل ]التكوين  (7

 [١٣:١٠-١٨إلى حبرون ] التكوين  (8

 [١٤:١-١٤إلى دان ]التكوين  (9

 [١٤:١٥,١٦إلى حوبة ]التكوين  (10

 [١٤:١٧-٢١إلى شاليم ]التكوين  (11

 [١٥:١-٢١, ١٦, ١٧:١-٢٧إلى الجنوب ]التكوين  (12

 [٢٠:١-١٨إلى جرار ]التكوين  (13

 [٢١:١-٣٤إلى بئر سبع ]التكوين  (14

 [٢٢:١-١٨إلى املريا ]التكوين  (15

 [٢٣:١-٢٠إلى حبرون ]التكوين  (16

يَن َواْلقَائ   ْر بَْيت َي ل لطَّائ ف  ْك ب ي َشْيئًا َوطَه   يَم َمَكاَن اْلبَْيت  أَن لَّ تُْشر  ْبَراه  أْنَا إل   كَّع  َوإ ذْ بَوَّ يَن َوالرُّ م 
ٍ  السُُّجود   ن ُكل   فَج  ٍر يَأْت يَن م  َجاًل َوَعلَىَٰ ُكل   َضام  ن ف ي النَّاس  ب اْلَحج   يَأْتُوَك ر  يقٍ َوأَذ     عَم 

 )الحج ٢٧-٢٢:٢٦(

١٨٦   186 

 هل كان ابراهيم مستعدا  للتضحية بابنه الشرعي الوحيد كقربان للرب؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

ه   بَْعدَ  َوَحدَثَ  يَم، ٱْمتََحنَ  ٱهللَ  أَنَّ  ٱأْلُُمور   َهذ   ُخذ  »: فَقَالَ . «َهأَنَذَا»: فَقَالَ «. !إ ْبَراه يمُ  يَا»: لَهُ  فَقَالَ  إ ْبَراه 
يدََك، ٱْبنَكَ  بُّهُ، ٱلَّذ ي َوح  يَّا، أَْرض   إ لَى َوٱذَْهبْ  إ ْسَحاَق، تُح  دْهُ  ٱلُْمر   أََحد   َعلَى ُمْحَرقَةً  ُهنَاكَ  َوأَْصع 

بَال    ب قَْرنَْيه ، ٱلْغَابَة   ف ي ُمْمَسًكا َوَراَءهُ  كَْبشٌ  َوإ ذَا َونَظَرَ  َعيْنَْيه   إ بَْراه يمُ  فََرفَعَ . «لَكَ  أَقُولُ  ٱلَّذ ي ٱْلج 

َوًضا ُمْحَرقَةً  َوأَْصعَدَهُ  ٱلَْكْبشَ  َوأََخذَ  إ ْبَراه يمُ  فَذََهبَ  ع   ذَل كَ  ٱْسمَ  إ ْبَراه يمُ  فَدََعا. ٱْبن ه   َعن   ع  َمْوض 
 ٱلْ
ب    يَُرى«. )اَلتَّْكِويُن ١٤-١٣, ٢-٢٢:١(  »يَْهَوهْ  ي ْرأَهْ «. َحتَّى إ نَّهُ  يُقَ الُ  ٱْليَْومَ : »ف ي َجبَل   ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ينَ  ال ح  َن الصَّ ا بَلََغ  فَبَشَّْرنَاهُ ب غاَُلٍم َحل يمٍ  َرب   َهْب ل ي م  َمعَهُ السَّْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إ ن  ي أََرىَٰ ف ي الَْمنَام  فَلَمَّ

اب   َن الصَّ ُ م  دُن ي إ ن َشاَء اَّللَّ ينَ أَن  ي أَذْبَُحَك فَانُظْر َماذَا تََرىَٰ ۚ قَاَل يَا أَبَت  افْعَْل َما تُْؤَمُر ۖ َستَج    ...ر 
يمٍ  )الصافات ١٠٧-١٠٦, ١٠٢-٣٧:١٠٠( ْبحٍ َعظ  ذَا لَهَُو الْباََلُء اْلُمب ينُ  َوفَدَْينَاهُ ب ذ   إ نَّ  َهَٰ

: فى القرآن ال يوجد أي تصريح بأنه، أي الولدين إلبراهيم كان مقدما كقربان؟!مالحظة  
 



f 

١٨٧   187 

 هل كان اسماعيل ابن ابراهيم يعتبر نبيا ؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

؟ َوإ لَى أَْيَن تَذَْهب يَن؟»فَقَاَل:  ئْت  ْن أَْيَن ج  يَةَ َساَراَي، م  ْن »فَأََجابَْت: «. يَاَهاَجُر َجار  بَةٌ م  إ نَّن ي َهار 

ب  : «. َوْجه  َسي  دَت ي َساَرايَ  ٌل، »َوأََضاَف َمالَُك الرَّ يَل ُهَوذَا أَْنت  َحام  ينَهُ إ ْسَماع  يَن اْبناً تَدْع  د  َوَستَل 

ي ي اً يُعَاد ي اْلَجم  . َويَُكوُن إ ْنَساناً َوْحش  َع َصْوَت َشقَائ ك  بَّ قَدْ َسم  َع )َوَمْعنَاهُ: هللاُ يَْسَمُع( ألَنَّ الرَّ

ياً ُكلَّ إ ْخَوت ه   شاً ُمتََحد   يُش ُمْستَْوح  يُع يُعَادُونَهُ، َويَع  ثُمَّ َولَدَْت َهاَجُر ألَْبَراَم اْبناً، فَدََعا أَبَْراُم  «.َواْلَجم 
يَل. )اَلتَّكِْويُن ١٥, ١٢-١١, ١٦:٨(  اْبنَهُ الَّذ ي أَْنَجبَتْهُ لَهُ َهاَجُر إ ْسَماع 

ُجوع   ف ي تَْرَغبُونَ  يَاَمنْ  ل ي، قُولُوا يَّة   إ لَى الرُّ يعَة ، اْلعُبُود  يعَة ؟ ف ي َجاءَ  َما تَْسَمعُونَ  أَلَْستُمْ  ل لشَّر   الشَّر 

نَ  أََحدُُهَما: اْبنَان   لَهُ  َكانَ  إ ْبَراه يمَ  أَنَّ  ُكت بَ  قَدْ  فَإ نَّهُ  يَة ، م  نَ  َواْلَخرُ  اْلَجار  ة   الَْمْرأَة   م  ا. اْلُحرَّ  ابْنُ  أَمَّ

يَة ، دَ  فَقَدْ  اْلَجار  ا. اْلَجَسد   َحَسبَ  ُول  ة   اْبنُ  َوأَمَّ ً  ،اْلُحرَّ ه  . ل لَْوْعد   فَإ تَْماما يقَةُ  َوَهذ  يٌّ  َمْعنًى لََها اْلَحق  . َرْمز 

لُ : عَْهدَْين   إ لَى تَْرُمَزان   الَْمْرأَتَان   فََهاتَان   ينَاَء، َجبَلُ  َمْصدَُرهُ  األَوَّ  َحال   ف ي تَْحتَهُ  اْلَمْولُود ينَ  يَْجعَلُ  س 
يَّة ، ينَاَء، َجبَل   عَلَى تُْطلَقُ  َهاَجرَ  َولَْفَظةُ . َهاَجرُ  َوَرْمُزهُ  اْلعُبُود   أُوُرشَل يمَ  َوتَُمث  لُ  اْلعََرب ، ب الَد   ف ي س 

يَّةَ، يَّة   ف ي بَن يَها َمعَ  فَإ نََّها اْلَحال  ا. اْلعُبُود  ةُ  فََرْمُزهُ  الثَّان ي، أَمَّ يَّةَ  أُوُرَشل يمَ  تَُمث  لُ  الَّت ي اْلُحرَّ  الَّت ي السََّماو 
سُوِل إِلَى أَْهِل َغََّلِطيَّةَ ٣١-٤:٢١( ي أَيَّتَُها اْلعَاق رُ  الَّت ي لَ  تَل دُ،...)ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ نَا. فَإ نَّهُ  قَدْ  ُكت بَ : »اْفَرح   ه يَ  أُمُّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

يَم وَ  ه  ۚ َوأَْوَحْينَا إ لَىَٰ إ بَْراه  ن بَْعد  يَل َوإ ْسَحاَق إ نَّا أَْوَحْينَا إ لَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إ لَىَٰ نُوحٍ َوالنَّب ي  يَن م  إ ْسَماع 
يَسىَٰ َوأَيُّوَب َويُونُسَ  َوَهاُروَن َوُسلَيَْماَن ۚ َوآتَيْنَا دَاُوودَ َزبُوًرا )النساء ٤:١٦٣(  َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاط  َوع 

َق اْلَوْعد  َوَكاَن َرُسوًل نَّب يًّا )مريم ١٩:٥٤( يَل ۚ إ نَّهُ َكاَن َصاد  تَاب  إ ْسَماع   َواذُْكْر ف ي اْلك 

 

١٨٨   188 

األصنام؟عبد ت رفضي بأن ،هل كان ابراهيم من أُلقي في النار  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

نْ  َوَطلَبَ  َجال   بَْعض   م  ه   ر  يَشخَ  شَدَْرخَ  يُْوث قُوا أَنْ  الشُّْجعَان   َجْيش   أَتُون   ف ي َويَْطَرُحوُهمْ  َوعَْبدَنَغُوَ  َوم 
دَة   النَّار   ً  اْلَمل ك   أَْمرُ  َكانَ  َوإ ذْ . اْلُمتَّق  ما مَ  قَدْ  َواألَتُونُ  َصار   أَْحَرقَ  النَّار   لَه يبَ  فَإ نَّ  إ ْضَراٍم، أََشدَّ  أُْضر 

َجالَ  ينَ  الر   يَشخَ  َشدَْرخَ  َحَملُوا الَّذ  َجالُ  َهُؤلَء   فََسقَطَ . النَّار   ف ي َوَطَرُحوُهمْ  َوَعبْدَنَغَُو، َوم   الثَّالَثَةُ  الر  

دَة   النَّار   أَتُون   َوَسطَ  ُمْوثَق ينَ  َر، اْعتََرتْ  أَن   اْلَحيَْرةُ  لَب ثَت   َوَما. اْلُمتَّق  ً  فََهبَّ  نَبُوَخذْنَاصَّ عا  َوقَالَ  ُمْسر 

يه   ير  ُمش  َجالٍ  ثاَلَثَةَ  نَْطَرحْ  أَلَمْ »: ل  ؟ َوَسط   ف ي ُمْوثَق ينَ  ر  يحٌ »: فَأََجابُوا «النَّار  : فَقَالَ . «الَْمل كُ  أَيَُّها َصح 

َجالٍ  أَْربَعَةَ  َرىأَ  إ ن  ي» يق ينَ  ر  ، َوَسط   ف ي يَتََمشَّْونَ  َطل  اب ع   َوَمْنظَرُ  أَذًى، يَنَلُْهمْ  لَمْ  النَّار   ب اْبن   َشب يهٌ  الرَّ
َهة   رُ  دَنَا ثُمَّ . «اْلل  نْ  نَبُوَخذْنَاصَّ د   األَتُون   بَاب   م  يَشخُ  يَاَشدَْرخُ »: َوَهتَفَ  ب النَّار   اْلُمتَّق   َوَعبْدَنَغُو َوم 

.)دَانِيآل ٣٠-٣:١( نْ  َوَسط   االنَّار  يَشخُ  َوَعْبدَنَغُو م   يَاَعب يدَ  هللا   اْلعَل ي  ، اْخُرُجوا َوتَعَالَْوا«. فََخَرجَ  َشدَْرخُ  َوم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ينَ  م  ن قَْبُل َوُكنَّا ب ه  عَال  يَم ُرْشدَهُ م  ه  مَ  َولَقَدْ آتَْينَا إ بَْراه  َب يه  َوقَْوم  ه  التََّماث يُل الَّت ي أَنتُْم لََها إ ذْ قَاَل أل  ذ  ا َهَٰ

ينَ  م  َن الظَّال  َهت نَا إ نَّهُ لَم  ذَا ب آل  فُوَن... قَالُوا َمن فَعََل َهَٰ يُم...  َعاك  عْنَا فَتًى يَذُْكُرُهْم يُقَاُل لَهُ إ ْبَراه  قَالُوا َسم 
ي ل  قُوهُ َوانُصُروا آل َهتَُكْم إ ن كُنتُْم فَاع    قُْلنَا يَا نَاُر ُكون ي بَْردًا َوَساَلًما َعلَىَٰ إ ْبَراه يمَ  نَ قَالُوا َحر  

 )اْلنبياء ٧١-٢١:٥١(

 

: بالنسبة للكتاب املقدس، إن من ألقي فى النار لرفض تعبد التمثال، لم يكن إبراهيم بل كانمالحظة  

٣٧:٨٣,٩٧والصافات , ٢٩:١٦-٢٤" انظر الى العنكبوت َومِّيَشُخ َوَعْبَدَنُغو َشْدَرخُ "   

 



f 

 

 

١٨٩   189 

سمح الرب لموسى بأن يرى  هل عندما طلب موسى أن يرى بهاء الرب،

 الجانب الخلفي للرب في هيئة بشرية؟
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

 

بُّ  فََكانَ  ً  ُموَسى يَُكل  مُ  الرَّ ْنَسانُ  يَُكل  مُ  َكَما ل َوْجهٍ  َوْجها بَهُ  اإل  ، إ لَى ُموَسى َرَجعَ  َوإ ذَا. َصاح   َكانَ  اْلُمَخيَّم 
ُمهُ  لَ  يَْمُكثُ  نُونَ  ْبنُ  يَُشوعُ الشَّابُ  َخاد  ن ي»: ُموَسى َوقَالَ . اْلَخيَْمة   دَاخ  بُّ  فَقَالَ . «َمْجدَكَ  أَر  : الرَّ

يزُ » ي َوأُذ يعُ  أََماَمَك، إ ْحَسانَات ي أُج  بَّ ) اْسم  َ ( الرَّ  َعلَى َوَرْحَمت ي أََشاءُ  َمنْ  َعلَى َرأْفَت ي أُْغد قُ . َماَمكَ أ

يدُ  َمنْ  نَّكَ »: َوأََضافَ  ،«أُر  ي، تََرى لَنْ  َولَك  ْنَسانَ  ألَنَّ  َوْجه  يشُ  لَ  يََران ي الَّذ ي اإل  بُّ  قَالَ  ثُمَّ . «يَع  : الرَّ

يبٌ  َمَكانٌ  لَدَيَّ » ن  ي قَر  ْخَرة ، َعلَى فَق فْ . م  ْندََما الصَّ نَ  نُْقَرةٍ  ف ي أََضعُكَ  َمْجد ي، يَعْبُرُ  َوع  ، م   الصَّْخر 

يَان  «.  ً  َعن   الْع  ي فَيََظلُّ  َمْحُجوبا ا َوْجه  َوأَْحُجبُكَ  ب يَد ي َحتَّى أَْعبَُر، ثُمَّ  أَْرفَعُ  يَد ي فَتَْنظُرُ  َوَرائ ي، أَمَّ
 )اَلُْخُروُج ٢٣-١٨, ٣٣:١١(

----------------------------------------------------------------------------------------  

ن   ك 
ن ي أَنظُْر إ لَْيَك ۚ قَاَل لَن تََران ي َولََٰ يقَات نَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب   أَر  ا َجاَء ُموَسىَٰ ل م  انظُْر إ لَى َولَمَّ

ا تََجلَّىَٰ َربُّهُ ل ْلَجبَل  َجعَلَ اْلَجبَل  فَإ ن   ا اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََران ي ۚ فَلَمَّ قًا ۚ فَلَمَّ هُ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسىَٰ َصع 
ن ينَ  )اْلعراف ٧:١٤٣( ُل الُْمْؤم   أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إ لَْيَك َوأَنَا أَوَّ
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لزمنية التي عاش فيها موسى وفرعون؟هل عاش هامان في نفس الفترة ا  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

ب يَّ  َهذَا ُخذ ي»: ف ْرعَْونَ  اْبنَةُ  لََها فَقَالَتْ  يه   الصَّ ع  يك   َوأَنَا ل ي، َوأَْرض   اْلَمْرأَةُ  فَأََخذَت  . «أُْجَرتَك   أُْعط 
ب يَّ  ا. َوأَْرَضعَتْهُ  الصَّ ( ُمنْتََشلٌ  َوَمْعنَاهُ ) ُموسَى َودََعتْهُ  فَتَبَنَّتْهُ  ف ْرَعْونَ  ابْنَة   إ لَى َردَّتْهُ  اْلَولَدُ، كَبُرَ  َولَمَّ

نَ  الَْماء  «. )اَلُْخُروُج ١٠-٢:٩(  قَائ لَةً : »إ ن  ي اْنتَشَْلتُهُ  م 

يُروشُ  الَْمل كُ  َرفَّعَ  ذَل كَ  َوبَْعدَ  نْ  أََحْشو  ي    َهَمدَاثَا ْبن   َهاَمانَ  َمقَام   م   فَْوقَ  َمْرتَبَتَهُ  َوَجعَلَ  َوَعظََّمهُ، األََجاج 
يَن، )أَْستِير ٣:١( يع   ُرَؤَسائ ه   اْلَخر   َمَرات ب   َجم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

وَسىَٰ ب اْلبَي  نَات  فَاْستَْكبَُروا ف ي اأْلَْرض  َومَ ا َكانُوا َساب ق ينَ   َوقَاُروَن َوف ْرَعْوَن َوَهاَماَن ۖ َولَقَدْ َجاَءُهم مُّ
 )العنكبوت ٢٩:٣٩(

ب ينٍ  ٌر كَذَّابٌ  َولَقَدْ أَْرَسلْنَا ُموَسىَٰ ب آيَات نَا َوُسلَْطاٍن مُّ   إ لَىَٰ ف ْرعَْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساح 
 )غافر ٢٤-٤٠:٢٣(

 

 ق.م.[ ١٤٤٥-١٤١٠] : بالنسبة للقرآن هامان عاش فى نفس الفترة التي عاش فيها موسىمالحظة
 ق.م.[ ٤٨٦-٤٦٥] ولكن بالنسبة للكتاب المقدس عاش فى زمان الملكة أستير والملك أحشويروش

!ويفيد هذا إلى أن هامان عاش بعد موسى بألف عام  
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الرب عيد الفصح اليهودي إلحياء ذكرى إنقاذ أول ابن إلسرائيل  هل جعل

على مصر؟ ابتالءات أرسلها ١٠حيث مرَّ مالك الموت فوقهم أثناء آخر   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  للكتاب المقدس طبقاً 

ه   فَف ي ْصرَ  ب الَد   ف ي أَْجتَازُ  اللَّيْلَة   َهذ  نَ  ف يَها ب ْكرٍ  ُكلَّ  َوأَْقتُلُ  م  ي َواْلبََهائ م   النَّاس   م   ُكل    َعلَى قََضاءً  َوأُْجر 

َهة   ي  ينَ  آل  ْصر  بُّ  ُهوَ  أَنَا. اْلم  ا. الرَّ ينَ  بُيُوت ُكمُ  َعلَى الَّذ ي الدَّمَ  فَإ نَّ  أَنْتُمْ  أَمَّ  الَّت ي اْلعاَلَمةَ  يَُكونُ  ف يَها الُْمق يم 

لُ  فاَلَ  َعنُْكْم، َوأَْعبُرُ  الدَّمَ  فَأََرى تَُمي  ُزُكْم، يَّةُ  ب ُكمْ  تَنْز  ينَ  اْلَهالَك   بَل  ْصرَ  أَْرضَ  ب َها أَْبتَل ي ح   َويَُكونُ . م 
ُكمْ .)اَلُْخُروُج ١٤-١٢:١٢( لُونَ  ب ه   ف ي أَْجيَال  يَّةً  تَْحتَف  يَضةً  أَبَد  ب  ، فَر  يداً  ل لرَّ لُونَ  ب ه   ع   لَُكمْ  َهذَا اْليَْومُ  تَذَْكاراً  تَْحتَف 

ل   اْليَْوم   َوف ي نْ  األَوَّ ، أَيَّام   م  ير  يذُ  تَقَدَّمَ  اْلفَط  يدُ  أَْينَ »: يَْسأَلُونَ  يَُسوعَ  إ لَى التَّالَم   اْلف ْصحَ  لَكَ  نَُجه  زَ  أَنْ  تُر 

تَأُْكَل؟ ينَةَ، اُدُْخلُوا»: أََجابَُهمْ  «ل   اْقتََربَتْ  قَد   َساَعت ي إ نَّ  يَقُولُ  الُْمعَل  مُ : لَهُ  َوقُولُوا فاُلَنٍ  إ لَى َواذَْهبُوا الَْمد 

يذُ  َما أََمَرُهمْ  ب ه   يَسُوعُ، َوَجهَُّزوا اْلف ْصحَ  ُهنَاكَ .  يذ ي«. فَفَعَلَ  التَّالَم  ْندَكَ  َسأَْعَملُ  اْلف ْصحَ  َمعَ  تاَلَم  َوع 
 )إِنِْجيُل َمتَّى ١٩-٢٦:١٧(

----------------------------------------------------------------------------------------  

  أَلَظُنُّكَ  إ ن  ي ف ْرعَْونُ  لَهُ  فَقَالَ  َجاَءُهمْ  إ ذْ  إ ْسَرائ يلَ  بَن ي فَاْسأَلْ   ۖبَي  نَاتٍ  آيَاتٍ  ت ْسعَ  ُموَسىَٰ  آتَْينَا َولَقَدْ 
 يَا ُموَسىَٰ  َمْسُحوًرا )اإلسراء ١٧:١٠١(

لْ  نْ  بَْيَضاءَ  تَْخُرجْ  َجْيب كَ  ف ي يَدَكَ  َوأَدْخ  ه   ف ْرَعْونَ  إ لَىَٰ  آيَاتٍ  ت ْسع   ف ي  ُۖسوءٍ  َغْير   م   َكانُوا إ نَُّهمْ   َۚوقَْوم 
ق ينَ  )النمل ٢٧:١٢(  قَْوًما فَاس 
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هو من امتحن جنده  ]طالوت[شاؤول  أكان عند الذهاب إلى الحرب،  

خالل الكمية التي شربوها من الماء؟ من  
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

بُّ  َوقَالَ  دُْعونَ  الرَّ ب ينَ  َعدَدُ  يََزلْ  لَمْ »: ل ج  لْ . َكب يراً  اْلُمَحار  مْ  اْنز   فَيَذَْهبَ . لَكَ  فَأَُغْرب لَُهمْ  الَْماء   إ لَى ب ه 

فُ  لَكَ  أَْختَاُرهُ  َمنْ  َمعَكَ  دُْعونُ  فَنََزلَ . أَْرفُُضهُ  َمنْ  عَْنكَ  َوتَْصر  بُّ  َوقَالَ . الَْماء   إ لَى ب اْلَجْيش   ج   الرَّ

دُْعونَ  نَ  ب ل َسان ه   قُ يَْلعَ  َمنْ  ُكلُّ »: ل ج   ُرْكبَتَْيه   عَلَى َجثَا َمنْ  َوُكلُّ  َوْحدَهُ، أَْوق ْفهُ  الَْكْلبُ  يَْلعَقُ  كََما اْلَماء   م 

لشُّْرب   ً  َوْحدَهُ  أَْوق ْفهُ  ل  ينَ  َعدَدُ  فََكانَ . «أَْيضا مْ  الَْماءَ  َغَرفُوا الَّذ  يه  ئَة   ثاَلَثَ  َولَعَقُوهُ  ب أَْيد  ا. َرُجلٍ  م   َوأَمَّ
بُّ  فَقَالَ . الَْماء   ل ُشْرب   ُرَكب ه مْ  َعلَى فََجثَْوا اْلَجْيش   بَاق ي دُْعونَ  الرَّ  َوأُْظف ُركَ  َسأَُخل  ُصُكمْ »: ل ج 

...)اَلْقَُضاة ٧-٧:٤( فْ  َسائ رُ  اْلقَْوم  ئَة   َرُجلٍ  الَّذ ينَ  لَعَقُوا الَْماءَ . َوْليَنَْصر  دْيَان ي  ينَ  ب الثَّالَث   م   ب اْلم 

----------------------------------------------------------------------------------------  

َ  إ نَّ  نَب يُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ  ه   آيَةَ  إ نَّ  نَب يُُّهمْ  لَُهمْ  ...َوقَالَ َمل ًكا َطالُوتَ  لَُكمْ  بَعَثَ  قَدْ  اَّللَّ  ف يه   التَّابُوتُ  يَأْت يَُكمُ  أَنْ  ُملْك 
ينَةٌ  نْ  َسك  اَرب  ُكمْ  م  َ  إ نَّ  قَالَ  ب الُْجنُود   َطالُوتُ  فََصلَ  ...فَلَمَّ بَ  فََمنْ  ب نََهرٍ  ُمْبتَل يُكمْ  اَّللَّ ْنهُ  شَر  ن  ي فَلَْيسَ  م   م 

ن  ي فَإ نَّهُ  يَْطعَْمهُ  لَمْ  َوَمنْ  ه   غُْرفَةً  اْغتََرفَ  َمن   إ لَّ  م  بُوا  ۚب يَد  ْنهُ  فََشر  ْنهُمْ  قَل ياًل  إ لَّ  م  ا...م   بََرُزوا َولَمَّ
غْ  َعلَيْنَا َصْبًرا )البقرة ٢٥١-٢:٢٤٧( ه   قَالُوا َربَّنَا أَْفر   ل َجالُوتَ  َوُجنُود 

 

بل  ]طالوت[ شرب الماء ليس له أي عالقة مع شاؤولفى الكتاب المقدس موضوع : مالحظة
ْدُعوَن. فى كتاب ق.م.  ١٠١٠-٩٧٠، داود وجليات عاشوا فى شاؤول صموئيل األول يتعلق بجِّ

ْدُعونَ ، القضاةفى كتاب  ق.م. ١١٧٦-١١٣٥من قبل فى  توحادثة شرب الماء قد حصل جِّ  
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لحم؟هل ولد يسوع في اسطبل في بيت   
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  المقدس طبقاً للكتاب

ا يَرةٌ  قَْريَةٌ  أَنَّك   َمعَ  أَْفَراتَةَ، لَْحم   يَابَيْتَ  أَْنت   أَمَّ ْنك   أَنَّ  إ لَّ  يَُهوذَا، قَُرى أُلُوف   بَْينَ  َصغ   َمنْ  ل ي يَْخُرجُ  م 
، ُمْنذُ  األََزل  . )ِميَخا ٥:٢( يم  ً  ف ي إ ْسَرائ يلَ  َوأَْصلُهُ  ُمْنذُ  اْلقَد   يُْصب حُ  َمل كا

َماٍط، َولَفَّتْهُ  اْلب ْكَر، اْبنََها فََولَدَت   ل تَل دَ، َزَمانَُها تَمَّ  ُهنَاَك، َكانَا َوبَْينََما ذَْوٍد، ف ي َوأَنَاَمتْهُ  ب ق   يَُكنْ  لَمْ  إ ذْ  م 

ل   ف ي ُمتََّسعٌ  لَُهَما ه  . الَْمْنز  دُونَ . لَُكمْ  اْلعاَلََمةُ  ه يَ  َوَهذ  ْفالً  تَج  ً  ط  َماطٍ  َمْلفُوفا ً  ب ق  ذَْودٍ  ف ي َونَائ ما  ...«م 

نَ  ُجْمُهورٌ  الَْمالَك   َمعَ  َظَهرَ  َوفَْجأَةً  َماو ي  ، اْلُجْند   م   األََعال ي، ف ي َّلل    اْلَمْجدُ »: قَائ ل ينَ  هللاَ  يَُسب  ُحونَ  السَّ

ةُ  َوب النَّاس   السَّالُم؛ األَْرض   َوَعلَى ا« !الَْمَسرَّ َعاة   َعن   الَْمالَئ َكةُ  اْنَصَرفَ  َولَمَّ ، إ لَى الرُّ َماء   قَالَ  السَّ
بُّ  ب ه   أَْعلََمنَا َوقَدْ  َحدَثَ  الَّذ ي األَْمرَ  َهذَا َونَْنُظرْ  لَْحٍم، بَْيت   إ لَى إ ذَنْ  ل نَذَْهبْ »: ل بَْعٍض  بَْعُضُهمْ  « !الرَّ

ذَْود  . )إِنِْجيُل لُوقَا ١٦-١٢, ٧-٢:٦( ً  ف ي اْلم  ْفلَ  نَائ ما يَن، فََوَجدُوا َمْريَمَ  َويُوُسَف، َوالط   ع   َوَجاُءوا ُمْسر 

----------------------------------------------------------------------------------------  

يًّا َمَكانًا ب ه   فَاْنتَبَذَتْ  فََحَملَتْهُ  ذْع   إ لَىَٰ  اْلَمَخاضُ  فَأََجاَءَها قَص  تُّ  لَْيتَن ي يَا قَالَتْ  النَّْخلَة   ج  ذَا قَْبلَ  م   َوُكْنتُ  َهَٰ

يًّا نَْسيًا نْ  فَنَادَاَها َمْنس  يًّا تَْحتَك   َربُّك   َجعَلَ  قَدْ  تَْحَزن ي أَلَّ  تَْحت َها م  ي َسر  ذْع   إ لَْيك   َوُهز    تَُساق طْ  النَّْخلَة   ب ج 
 َعلَْيك   ُرَطبًا َجن يًّا )مريم ٢٥-١٩:٢٢(

 
 

١٩٤   194 

 هل تبع ثالثة رجال حكماء من الشرق، نجم المسيح إلى بيت لحم 

وجدوا الطفل يسوع وسجدوا أمامه عابدين؟ حيث  
 طبقاً للقرآن   ال     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

دَ  َوبَْعدََما ْنَطقَة   ف ي اْلَواق عَة   لَْحمٍ  بَْيت   ف ي يَُسوعُ ُول  يَّة   م   إ لَى َجاءَ  ه يُرودَُس، اْلَمل ك   عَْهد   ف ي اْليَُهود 

ينَ  اْلَمُجوس   بَْعضُ  أُوُرَشل يمَ  م  نَ  اْلقَاد  ، م  ؟ َمل كُ  اْلَمْولُودُ  ُهوَ  أَْينَ »: يَْسأَلُونَ  الشَّْرق   َرأَْينَا فَقَدْ  اْليَُهود 
ً  نَْجَمهُ  عا ، ف ي َطال  ئْنَا الشَّْرق  نَْسُجدَ  فَج  ا. لَهُ  ل  عَ  َولَمَّ  َواْضطََربَتْ  اْضَطَربَ  ب ذل َك، ه يُرودُسُ  اْلَمل كُ  َسم 

اً، اْلَمُجوسَ  ه يُرودُسُ  فَاْستَدَْعى ...ُكلَُّها أُوُرَشل يمُ  َمعَهُ  ر  ْنهُمْ  َوتََحقَّقَ  س   ثُمَّ . النَّْجم   ُظُهور   َزَمنَ  م 

ب ي    َعن   َجي  داً  َواْبَحثُوا اذَْهبُوا»: َوقَالَ  لَْحٍم، بَْيت   إ لَى أَْرَسلَُهمْ  ْندََما. الصَّ دُونَهُ  َوع   ألَذَْهبَ  أَْخب ُرون ي، تَج 

ً  أَنَا ا. «لَهُ  َوأَْسُجدَ  أَْيضا عُوا فَلَمَّ مْ  ف ي َمَضْوا اْلَمل ُك، قَالَهُ  َما َسم  ه   َرأَْوهُ  أَنْ  َسبَقَ  الَّذ ي النَّْجُم، َوإ ذَا. َسب يل 

، ف ي ب يُّ  َكانَ  الَّذ ي الَْمَكان   فَْوقَ  َوتََوقَّفَ  َجاءَ  َحتَّى يَتَقَدَُّمُهمْ  الشَّْرق  ا. ف يه   الصَّ ُحوا النَّْجمَ  َرأَْوا فَلَمَّ  فَر 
 ً ً  فََرحا يما دًّا؛ َعظ  ب يَّ  فََوَجدُوا اْلبَْيتَ  َودََخلُوا ج  ُ  َمعَ  الصَّ ه  أ  فَتَُحوا ثُمَّ  لَهُ، َوَسَجدُوا فََجثَْوا. َمْريَمَ  م  

ً  َهدَايَا، لَهُ  َوقَدَُّموا ُكنُوَزُهمْ  اً  َوبَُخوراً  ذََهبا يَ  ثُمَّ . َوُمر  مْ  أُْوح  عُوا أَلَّ  ُحْلمٍ  ف ي إ لَيْه   ه يُرودَُس، إ لَى يَْرج 
يقٍ  أُْخَرى. )إِنِْجيُل َمتَّى ١٢-٧, ٣-٢:١( ه مْ  ف ي طَر   فَاْنَصَرفُوا إ لَى ب الَد 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

هذه القصة فى القرآن لمثل ذكرال : مالحظة  
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الكتب المقدسة أبدا  باقتباس خرافات يهودية كأنها أحداث هل قام كتبة 

 تاريخية فعلية؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

يَ  ن ينَ  َوتُوص  لُوا أَلَ  الُْمْؤم  ير   يَْنشَغ  ل   ب األََساط   الُْمَجادَلَت   تُث يرُ  األُُمورُ  فَت ْلكَ . الُْمتََشاب َكة   النََّسب   َوَسالَس 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ١:٤( يَمان  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َولَ  تَْعَملُ  َعلَى تَقَدُّم   تَدْب ير   هللا   اْلقَائ م   َعلَى اإل 

سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٤:٤( ف ينَ  إ لَى اْلُخَرافَات  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ، ُمْنَحر  يداً  َعن   الَحق   لُونَ  آذَانَُهمْ  بَع   فَيَُحو  

يُرونَ  لَ  يَّةٍ  ُخَرافَاتٍ  إ لَى ُعقُولَُهمْ  يُد  لُوا أُنَاٍس  َوَوَصايَا يَُهود  يداً  اْلَحق    َعن   تََحوَّ   .بَع 
سُوِل إِلَى تِيطَُس ١:١٤(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ْندََما فَنَْحُن، يح ، يَُسوعَ  َرب  نَا ب قُدَْرة   أَْخبَْرنَاكُمْ  ع  يدَة ، َوب عَْودَت ه   اْلَمس  يرَ  َعنْ  نَْنقُلُ  نَكُنْ  لَمْ  اْلَمج   أََساط 
سُوِل ٱلثَّانِيَةُ ١:١٦( يح  . )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ يَانٍ  ل عََظَمة   اْلَمس  نَا ُشُهودَ  ع  ْمنَا ب اْعت بَار 

 ُمْختَلَقَةٍ  ب َمَهاَرةٍ . َوإ نََّما، تََكلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ل ينَ  )اْلنفال ٨:٣١( يرُ  اأْلَوَّ ذَا إ لَّ  أََساط  ذَا ۙ إ نْ  َهَٰ ثْلَ  َهَٰ ْعنَا لَوْ  نََشاءُ  لَقُْلنَا م  مْ  آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ  سَم   َوإ ذَا تُتْلَىَٰ  عَلَْيه 

يدة، مفادها أن محمدا قد اقتبس : تذكر فى القرآن اتهامات عدمالحظة  
وأساطير اليهود كأنها أحداث واقعية.  خرافات  

٦:٢٥, ١٦:٢٤, ٢٣:٨٣, ٢٥:٤-٥, ٢٧:٦٨, ٤٦:١٧, ٦٨:١٥, ٨٣:١٣انظر الى   
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عندما كان طفال ؟هل قام يسوع أبدا  بأية معجزات مسجلة   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

ا دَْمتَهُ ) يَُسوعُ بَدَأَ  َولَمَّ نَ  الثَّالَث ينَ  ف ي َكانَ  ،(خ  يباً، اْلعُْمر   م  ً  وَكانَ  تَْقر   ْبن   يُوُسفَ  اْبنُ  أَنَّهُ  َمعُْروفا
ي ْبن   يَنَّا، ْبن   يُوُسفَ  )إِنِْجيلُ لُوقَا ٢٤-٣:٢٣(  َهال ي، ْبن   َمتْثَاتَ  ْبن   لَو ي، ْبن   َملْك 

يذُهُ .  ، َوأَْظَهرَ  َمْجدَهُ، فَآَمنَ  ب ه   تاَلَم  َزةُ  ه يَ  اْليَةُ  األُولَى الَّت ي أَْجَراَها يَُسوعُ ف ي قَانَا ب اْلَجل يل  ه   اْلُمْعج  َهذ 
 )إِنِْجيُل يُوَحنَّا ٢:١١(

----------------------------------------------------------------------------------------  
ُ  قَالَ  إ ذْ  يسَى يَا اَّللَّ  النَّاسَ  تُكَل  مُ  اْلقُدُس   ب ُروح   أَيَّدْتُكَ  إ ذْ  َوال دَت كَ  َوَعلَىَٰ  عَلَْيكَ  ن عَْمت ي اذْكُرْ  َمْريَمَ  اْبنَ  ع 

تَابَ  َعلَّْمتُكَ  َوإ ذْ   َۖوَكْهاًل  الَْمْهد   ف ي ْكَمةَ  الْك  يلَ  َوالتَّْوَراةَ  َواْلح  ْنج  نَ  تَْخلُقُ  َوإ ذْ   َۖواإْل  ين   م   الطَّيْر   كََهْيئَة   الط  

ئُ   ۖب إ ذْن ي طَْيًرا فَتَُكونُ  ف يَها فَتَْنفُخُ  ب إ ذْن ي جُ  َوإ ذْ   ۖب إ ذْن ي َواأْلَْبَرصَ  اأْلَْكَمهَ  َوتُبْر    ۖب إ ذْن ي اْلَمْوتَىَٰ  تُْخر 

ئْتَُهمْ  إ ذْ  َعْنكَ  إ ْسَرائ يلَ  بَن ي َكفَْفتُ  َوإ ذْ  ينَ  فَقَالَ  ب اْلبَي  نَات   ج  ْنُهمْ  َكفَُروا الَّذ  ذَا إ نْ  م  ْحرٌ  إ لَّ  َهَٰ   ُمب ينٌ  س 
 )المائدة ٥:١١٠(

لُهُ  قَْوَمَها ب ه   فَأَتَتْ  ئْت   لَقَدْ  َمْريَمُ  يَا قَالُوا  ۖتَْحم  يًّا َشيْئًا ج   َسْوءٍ  اْمَرأَ  أَبُوك   َكانَ  َما َهاُرونَ  أُْختَ  يَا فَر 

ك   َكانَتْ  َوَما يًّا أُمُّ  آتَان يَ  اَّللَّ   َعبْدُ  إ ن  ي قَالَ  َصب يًّا الَْمْهد   ف ي َكانَ  َمنْ  نَُكل  مُ  َكْيفَ  قَالُوا  ۖإ لَْيه   فَأََشاَرتْ  بَغ 

تَابَ  اَلة   َوأَْوَصان ي ُكْنتُ  َما أَْينَ  ُمبَاَرًكا َوَجعَلَن ي نَب يًّا َوَجعَلَن ي اْلك  َكاة   ب الصَّ ا َحيًّا دُْمتُ  َما َوالزَّ  َوبَرًّ

دَت ي يًّا َجبَّاًرا يَْجعَلْن ي َولَمْ  ب َوال  ل كَ  َحيًّا أُْبعَثُ  َويَْومَ  أَُموتُ  َويَْومَ  ُول دْتُ  يَْومَ  َعلَيَّ  َوالسَّاَلمُ  َشق  يَسى ذََٰ  ع 
 اْبنُ  َمْريَمَ  ۚ قَْولَ  اْلَحق    الَّذ ي ف يه   يَْمتَُرونَ  )مريم ٣٤-١٩:٢٧(

: فى العهد الجديد قد تحققت أول معجزة المسيح عندما كان عمره ثالثين سنة. مالحظة  
اليهود. أساطيرالمذكورة فى القرآن، مصدرها يرجع إلى كتب  ،ةطفولال معجزة التكلم فى أما  
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النوم في كهف بعد أن ناموا فيه  هل استيقظ سبعة رجال وكلب فعال  من  
سنة؟ [٣٠٩] وتسعثالث مئة   

 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

يَ  ن ينَ  َوتُوص  لُوا أَلَ  الُْمْؤم  ير   يَْنشَغ  ل   ب األََساط   الُْمَجادَلَت   تُث يرُ  األُُمورُ  فَت ْلكَ . الُْمتََشاب َكة   النََّسب   َوَسالَس 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ١:٤( يَمان  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َولَ  تَْعَملُ  َعلَى تَقَدُّم   تَدْب ير   هللا   اْلقَائ م   َعلَى اإل 

سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٤:٤( ف ينَ  إ لَى اْلُخَرافَات  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ، ُمْنَحر  يداً  َعن   الَحق   لُونَ  آذَانَُهمْ  بَع   فَيَُحو  
يُرونَ  لَ  يَّةٍ  ُخَرافَاتٍ  إ لَى ُعقُولَُهمْ  يُد  لُوا أُنَاٍس  َوَوَصايَا يَُهود  يداً  اْلَحق    َعن   تََحوَّ   .بَع 

سُوِل إِلَى تِيطَُس ١:١٤(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ْندََما فَنَْحُن، يح ، يَُسوعَ  َرب  نَا ب قُدَْرة   أَْخبَْرنَاكُمْ  ع  يدَة ، َوب عَْودَت ه   اْلَمس  يرَ  َعنْ  نَْنقُلُ  نَكُنْ  لَمْ  اْلَمج   أََساط 
سُوِل ٱلثَّانِيَةُ ١:١٦( يح  . )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ يَانٍ  ل عََظَمة   اْلَمس  نَا ُشُهودَ  ع  ْمنَا ب اْعت بَار 

 ُمْختَلَقَةٍ  ب َمَهاَرةٍ . َوإ نََّما، تََكلَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  

ْبتَ  أَمْ  ق يم   الَْكْهف   أَْصَحابَ  أَنَّ  َحس  نْ  َكانُوا َوالرَّ تْيَةُ  أََوى إ ذْ  َعَجبًا آيَات نَا م   َربَّنَا فَقَالُوا اْلكَْهف   إ لَى اْلف 
ن ينَ  َواْزدَادُوا ت ْسعًا  ائَةٍ  س  مْ  ثاََلثَ  م  ه  نَا َرَشدًا... َولَب ثُوا ف ي َكْهف  نْ  أَْمر  نْ  لَدُْنكَ  َرْحَمةً  َوَهي  ئْ  لَنَا م  آت نَا م 

 )الكهف ٢٥, ١٠-١٨:٩(

 

: فى الكتاب المقدس ال توجد هذه القصة. بل يبرز فيه عدم قبول مثل هذه األساطير. مالحظة
باسم "النائمون السبعة من أفسوس" للقديس غريغوري من تورز  القرآنقبل  القصةقد وجدت 

  بعد الميالد[ ٥٣٨-٥٩٤]
 فى ويكيبيديا The Seven Sleepersانظر إلى مادة 
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والبشر والطيور معا   [الجن]هل قام سليمان فعال  بحشد جيش من الشياطين 

 للقيام بمعركة؟
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

 

يُرونَ  لَ  يَّةٍ  ُخَرافَاتٍ  إ لَى ُعقُولَُهمْ  يُد  لُوا أُنَاٍس  َوَوَصايَا يَُهود  يداً  اْلَحق    َعن   تََحوَّ   .بَع 
سُوِل إِلَى تِيطَُس ١:١٤(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

----------------------------------------------------------------------------------------  
ْنس   َوالطَّيْر   فَُهمْ  يُوَزُعونَ  )النمل ٢٧:١٧( ن    َواإْل  نَ  اْلج  رَ  ل ُسلَْيَمانَ  ُجنُودُهُ  م   َوُحش 

 

الكتاب المقدس ال توجد هذه القصة. بل يبرز فيه عدم قبول مثل هذه األساطير. فى :  مالحظة
، وقصة حشد الجن والطيور ترجعان إلى كتاب سبأ ملكة بلقيس قصة سليمان مع  

( ]القرن الثاني ب.م.[אסתר על שני תרגום) "ترجوم الثاني على أستير"  
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الناس الذين خرقوا يوم السبت إلى قردة؟هل قام الرب فعال  بتحويل   
 طبقاً للقرآن    نعم   ال   طبقاً للكتاب المقدس

يَ  ن ينَ  َوتُوص  لُوا أَلَ  الُْمْؤم  ير   يَْنشَغ  ل   ب األََساط   الُْمَجادَلَت   تُث يرُ  األُُمورُ  فَت ْلكَ . الُْمتََشاب َكة   النََّسب   َوَسالَس 
سُوِل ٱْْلُولَى إِلَى تِيُموثَاُوَس ١:٤( يَمان  . )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ  َولَ  تَْعَملُ  َعلَى تَقَدُّم   تَدْب ير   هللا   اْلقَائ م   َعلَى اإل 

سُوِل ٱلثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوَس ٤:٤( ف ينَ  إ لَى اْلُخَرافَات  . )ِرسَالَةُ بُولَُس ٱلرَّ ، ُمْنَحر  يداً  َعن   الَحق   لُونَ  آذَانَُهمْ  بَع   فَيَُحو  
يُرونَ  لَ  يَّةٍ  ُخَرافَاتٍ  إ لَى ُعقُولَُهمْ  يُد  لُوا أُنَاٍس  َوَوَصايَا يَُهود  يداً  اْلَحق    َعن   تََحوَّ   .بَع 

سُوِل إِلَى تِيطَُس ١:١٤(  )ِرَسالَةُ بُولَُس ٱلرَّ

ْندََما فَنَْحُن، يح ، يَُسوعَ  َرب  نَا ب قُدَْرة   أَْخبَْرنَاكُمْ  ع  يدَة ، َوب عَْودَت ه   اْلَمس  يرَ  َعنْ  نَْنقُلُ  نَكُنْ  لَمْ  اْلَمج   أََساط 
سُوِل ٱلثَّانِيَةُ ١:١٦( يح  . )ِرَسالَةُ بُْطُرَس ٱلرَّ يَانٍ  ل عََظَمة   اْلَمس  نَا ُشُهودَ  ع  ْمنَا ب اْعت بَار 

 ُمْختَلَقَةٍ  ب َمَهاَرةٍ . َوإ نََّما، تََكلَّ

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ْمتُمُ  َولَقَدْ  ينَ  َعل  ْنكُمْ  اْعتَدَْوا الَّذ  ئ ينَ  ق َردَةً  ُكونُوا لَهُمْ  فَقُْلنَا السَّْبت   ف ي م  َما نََكاًل  فََجعَلْنَاَها َخاس   يَدَْيَها بَْينَ  ل 
َظةً  ل لُْمتَّق ينَ  )البقرة ٦٦-٢:٦٥(  َوَما َخْلفََها َوَمْوع 

 

  ،َعلِّي   االنجليزية لعبد هللا يوسف باللغة الكريم القرآن معاني ترجمةفى : مالحظة
“The Meaning of the Holy Qur'an” 

أسطورة  مجرد أن هذه القصة هي ُيْقَبلُ   
٧٩ رقم التعليق, ٣٤ الصفحةإلى  انظر  

 
٢٠٠   200 

الرب اليهود على وجه الخصوص بأرض فلسطين؟هل وعد   
    طبقاً للقرآن  نعم     نعم  طبقاً للكتاب المقدس

نْ  إ ْسَرائ يلَ  أَْبنَاءَ  أَْحُشدُ  أَنَا َوَها قُوا الَّت ي األَُمم   بَْين   م  نْ  َوأَْجَمعُُهمْ  ف يَها تَفَرَّ َهةٍ  ُكل    م  ُرُهمْ  ج   إ لَى َوأُْحض 

مْ  ه  ةً  َوأَْجعَلُُهمْ . أَْرض  دَةً  أُمَّ ، َوَعلَى األَْرض   ف ي َواح  بَال  يَاَسة   تَْحتَ  اْلج  ٍد، َمل كٍ  ر   بَعْدُ  يَُكونُونَ  فاَلَ  َواح 

، تَْين  ُمونَ  َولَ  أُمَّ مْ  بَْعدُ  يَتَدَنَُّسونَ  َولَ . َمْملََكتَيْن   إ لَى يَْنقَس  ه  ٍ   َولَ  َوَرَجاَسات ه مْ  ب أَْصنَام  نْ  ب أَي ْم، م  يه   َمعَاص 
نْ  أَُخل  ُصُهمْ  بَلْ  ن   م  ْم، َمَواط  ه  ُرُهمْ  إ ثْم  ً  ل ي فَيَُكونُونَ  َوأَُطه   ً  لَُهمْ  أَُكونُ  َوأَنَا شَْعبا  دَاُودُ  َويُْصب حُ . إ لَها

ً  َعْبد ي كا ْم، َمل  ً  لَُهمْ  فَيَُكونُ  َعلَْيه  يعا دٌ  َراعٍ  َجم  ُسونَ  َواح  يعُونَ  يأَْحَكام   فَيَُمار  ي َويُط  ل ينَ  فََرائ ض   َعام 

عَْبد ي َوَهْبتَُها الَّت ي األَْرض   ف ي َويُق يُمونَ . ب َها  ُهمْ  ف يَها فَيَْسُكنُونَ  آبَاُؤُكْم، ف يَها َسَكنَ  الَّت ي يَْعقُوبَ  ل 
ً  َعلَْيه مْ  َمدَى الدَّْهر  . )ِحْزقِيَال ٢٥-٣٧:٢١(  َوأَْبنَاُؤُهمْ  َوأَْحفَادُُهمْ  إ لَى األَبَد  . َويَكُونُ  َعْبد ي دَاُودُ  َرئ يسا

----------------------------------------------------------------------------------------  

ه   ُموَسىَٰ  قَالَ  َوإ ذْ   لَمْ  َما َوآتَاُكمْ  ُملُوًكا َوَجعَلَُكمْ  أَْنب يَاءَ  ف يُكمْ  َجعَلَ  إ ذْ  عَلَْيُكمْ  اَّللَّ   ن ْعَمةَ  اذُْكُروا قَْوم   يَا ل قَْوم 

نَ  أََحدًا يُْؤت   ينَ  م  ُ  َكتَبَ  الَّت ي الُْمقَدََّسةَ  اأْلَْرضَ  ادُْخلُوا قَْوم   يَا اْلعَالَم  ُكمْ  عَلَىَٰ  تَْرتَدُّوا َوَل  لَُكمْ  اَّللَّ  أَدْبَار 
ينَ  )المائدة ٢١-٥:٢٠( ر  بُوا َخاس   فَتَْنقَل 

يفًا )اإلسراء ١٧:١٠٤( ئْنَا ب ُكمْ  لَف  َرة   ج  بَن ي إ ْسَرائ يلَ  اْسُكنُوا اأْلَْرضَ  فَإ ذَا َجاءَ  َوْعدُ  اْْلخ  ه   ل  نْ  بَْعد   َوقُْلنَا م 
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/الفرقان ٢٠٥:, ٢:٢٢-٢٣,يوحنا األول ٧:١٤إشعيا   .78   

٧٢:٣, الجن ٤٣:٨١, الزخرف ٢٥:٢       

٣:٢٥, دانيال ٩:٦, ٧:١٤إشعيا   .79  

, ٢٤:٥٢, لوقا ١٤:٣٣, ٩:١٨, ٨:٢-٣متى   .80  

٥:١٢,١٤, رؤيا يوحنا ١:٦العبرانيين        

/  ٥:٣٠-١٣, أعمال الرسل ٧:٤٨لوقا   .81  

٨٥:١١٦,١١المائدة        

٥:١١٦,١١٨, ٥:٧٥, ٥:١٧المائدة   .82  

 

 

 

 

 



f 

 

زائدة آيات  
 

, بطرس الثاني ٢:١٣, تيطس ١٣:٢٣أعمال الرسل   .83   

٤٣:٥٧-٥٩, الزخرف ٥:٧٥/ المائدة  ١:١,١١        

٦١:٨-٩/ الصف  ١٧:٣, ١١:٢٥, ٤٨,٥١٦: يوحنا  .84   

٩:١١, ٢٢, ٧:٢٧, العبرانيين ٥:٧كورنثوس األول   .85   

١٠:١٢العبرانيين         

٢٢:١-٣١المزامير   .86   

, ١٨٢:-٠٢, يوحنا ٢٠:١٧-١٩, ١٧:٢٢-٢٣متى   .87   

١٠:١١,١٥,١٧,١٨يوحنا         

, ٢:٢, كورنثوس األول ١٣:١٤-١٥أعمال الرسل   .88   

٥:٩, ١:١٨رؤيا يوحنا         

٩:٢٨, العبرانيين ٢:١٣, تيطس ٥:٢٨-٢٩يوحنا   .89    

٦:١٩,٩٣/ األنعام  ٤:٢٧٢, لوقا ٧:١٥-٢٠متى   .90     

١٤:٤, إبراهيم :١١٢-٣التكوين   .91    

٤:١٦٦, ٤:٧٩النساء /٨:٢٠إشعيا ,١٩:١٥التثنية   .92    

٢:٢٢-٢٣, يوحنا األول ٣:٦,١٤تسالونيكي الثاني   .93    

٣:٣-٤/ آل عمران           

, ٣:١٨٣/ آل عمران  ٢٠:٣٠-٣١, ٣١٥:يوحنا   .94   

٥٤:١-٢, القمر ٢٩:٥٠العنكبوت         

٨١:٢٢-٢٥,التكوير ٧٢:٢٦-٢٨,الجن ٧:١٨٨األعراف   .95   

,:١٨٥٣-٢٠ , النجم٢٧:٩١, النمل ٣:٩٧آل عمران   .96   

١٠٦:٣قريش         

/١٧:٣٠ , أعمال الرسل٢٠:٩, أمثال ١٨:١٥الويين   .97   

, ٤٨:١-٢, الفتح ٤٠:٥٥, غافر ٣٣:٣٧األحزاب         

١١٠:٣, النصر ٨٠:١-١١عبس         

٦١:٩ لصف, ا٣٣:٢١األحزاب   .98   

١٧:٦٣,التكوين   .99    

, ٥:١٢,١٩رومية , ١٠:٢٣, إرميا ٦:٥التكوين   .100  

  ٨:٧, ٧:١٨رومية       

٦٤:٦, إشعيا ١٤:٣, المزامير ٩:٢٠أيوب   .101  

, رؤيا يوحنا ١:٤٦-٤٩, لوقا ٣٤:١٤الخروج   .102  

٣:٦٤/ آل عمران  ٢٢:٨-٩        

/  ٦:٢٣, رومية ٩:١٧-١٨, أمثال ٣١:٣٠إرميا   .103  

٦:١٥األنعام          

٤:٣١/ النساء  ٥:٩, ١٠٣:, غالطية ٨:٣٤يوحنا   .104  

١٢:١٧-٢١, رومية ٢٢:٩, ٢٠:١٥الخروج   .105  

, ٣:٥٤/ آل عمران  ٨:٤٤, يوحنا ٨:٣٥المزامير   .106   

١٦:١٠٦ النحل, ٩:٣التوبة          

١:٢٤, رومية ١٤:٢٤األول الملوك   .107  
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زائدة آيات  
 

  , الكهف٦:١٥١/ األنعام  ٩٤:٢١,٢٣المزامير   .108

٦٠:١٢, الممتحنة ١٨:٤٦        

٢:٨-٩, أفسس ٥:٤غالطية   .109  

٥:١, ٤:٧, ٢:٢٩, يوحنا األول ١٨:٣٦يوحنا   .110  

٥٣:٣٢, النجم ٢:١٠يعقوب   .111  

, ٥:٧, كورنثوس األول ١:٢٩, يوحنا ٢٠:٢٨متى   .112  

٦:١٦٤/ األنعام  ١٠:١٢, ٧:٢٧العبرانيين         

١٠:١٠٨/ يونس  ٣:٥-٦تيطس   .113  

١٥:٢٠-٢١, رومية ١:٤١يوحنا   .114  

٤:١٠-١٢, أعمال الرسل ٦:٤٨,٥١, ٣:١٦,٣٦يوحنا   .115   

٨٥٣:/ آل عمران          

٣:٢٠-١٢رس األول , بط١٠:٤٤-٤٨أعمال الرسل   .116  

١٥:٢٨-٢٩أعمال الرسل   .117  

, ١:٩, تيموثوس الثاني ٢١:٧, ١٩:٢الويين   .118  

١٢:١٠, العبرانيين ٤:٧, ٣:١٣تسالونيكي األول         

٢:٥بطرس األول          

, يوحنا ٤:٦-٧, غالطية ٦:١٨كورنثوس الثاني   .119  

٦٤٣:١/ الزخرف  ٣:٢٠ , رؤيا يوحنا٣:١األول         

٥٧:٢٢الحديد /١٢١:,يوحنا ١٧٤١١٩:٣٠,المزامير   .120   

   ٢:١٠, يعقوب ١:٩, تيموثوس الثاني ٣:٢٠رومية   .121

١٠١:٦-٩القارعة /          

,٢:٢٩ا األول , يوحن٢:٢, بطرس األول ٣:٥-٦تيطس   .122   

٥:١, ٤:٧يوحنا األول         

٥:١١,يوحنا األول١٠:٩,رومية ١٠:٢٨, ٣:١٦يوحنا   .123  

, ٣:١٨, أعمال الرسل ١٦:١٣, يوحنا ١٣:٢٣مرقس   .124  

٢:١١٩/ البقرة  ١:١رؤيا يوحنا         

٤٦:٩/ األحقاف  ١٦:١, ١٥:١, ٦٨:رؤيا يوحنا   .125  

١٩:٢٠, ١٤:٩-١٢, ١٣:١-٧, ١١-١٨رؤيا يوحنا   .126  

, النحل ٤:٨٧/ النساء  ٩٦:١٢-١٣المزامير   .127   

٢١:٤٧, األنبياء ٦:٩٢١          

٣٢:١٣/ السجدة  ٦:٢٣, رومية ٣:١٦,٣٦يوحنا   .128   

١٩:٧٠-٧٢/مريم  ١٤:١٠-١١رؤيا يوحنا ,١٨:٨متى   .129  

, ٧٠-٧٤, الرحمان ٥٢:٢٠, الطور ٤٤:٥٤الدخان   .130  

      ٥٥:٥٥-٥٦  

, ٤٧:١٥, محمد ٤٣:٧٠, الزخرف ٢:٢٥,٢٥٩البقرة   .131  

٧٨:٣٣, النبأ ,٢٢٥٦:١٧, ٣٥-٧٣الواقعة         

  , أفسس١١:٢, كورنثوس الثاني ٧:٤رومية   .132

:٢٢١يوحنا  , رؤيا٥:٢٣,٢٥,٣٢        
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زائدة آيات  
 

٢:٨-٩, أفسس ٥:١,٤, غالطية ٣:٢٠,٢٨رومية   .133  

٦:٢٠, العدد ٢٧:٢١-٢٨التكوين   .134  

/  ٠:٣١١, ٦:١٢, كورنثوس األول ١٤:١٤رومية   .135   

١٦:١١٥, النحل ٢:١٧٣البقرة         

٩:١٥متى   .136  

٢:١٨٣-١٨٥البقرة   .137  

, ٦٢:٩, الجمعة ٤:١٠٣النساء   .138  

, أفسس٢٠:٣٥,أعمال الرسل ١٢:٣٣, ٦:٣٠,٣٨لوقا   .139   

٥٨:١٢-١٣/ المجادلة  ٣:١٧, يوحنا األول ٤:٢٨        

٢٠:١٣٠األنبياء   .140  

٢٢:٢٦-٣١الحج   .141  

١٠:٦, ١٠-١٨, العبرانيين ٤٠:٦المزامير   .142  

, ٥:١٠١/ المائدة  ١٧:١٠-١١أعمال الرسل   .143  

٤٣:٤٥, الزخرف ٢١:٧اإلنبياء         

٣٣:٣٦/ األحزاب  ٣١٨:يوحنا   .144  

, ٣:١٠,١٢, رومية ٧:٨, إرميا ٥٨:٣المزامير   .145   

١٠:٣٨,٩٤يونس /           

/ الفتح  ٤:١٨-٠٢, أعمال الرسل ٦:٨إشعيا   .146   

٦١:٩, الصف ٤٨:٢٨         

٣:١٥-١٦, فيلبي ١٧:٢٠-٢١يوحنا   .147  

٢٣:٥٢-٥٤المؤمنون  /        

,٥:١٢متى , ٣٢:١١, المزامير ١٢:١٢,١٨التثنية   .148   

٥:١٦,تسالونيكي األول ٥:٢٢,غالطية ١٥:١١يوحنا          

٥:١٦, يعقوب ١٤:٣٦, ٨٠:١١,متى   .149  

, ١٥٠:٤-٦, ١٤٩:١-٦, ٤٧:١, ٦-٧المزامير   .150  

٥:١٣يعقوب         

٣:٢,١٢, تيموثوس األول ٢:٢٤التكوين   .151  

٥:٢١, ٣:١-٢, تيموثوس األول ٢١:٩-١١التكوين   .152  

٣٣:٢٨,٤٩, األحزاب ٢:٢٢٩-٣٢٢البقرة   .153  

٣٣:٥٠/ األحزاب  ٥:٢٢-٤٢أفسس   .154  

٦٥:٤, الطالق ٣٣:٥٠, األحزاب ٤:٣النساء   .155  

٥:٤غالطية   .156  

٦٥:٤,الطالق ١٥:٨-٩,أعمال الرسل ١٠:١٧التثنية   .157  

٢٤:٢, النور ٢:٣٦البقرة   .158  

, يوحنا ١٦:٢٢, كورنثوس األول ١٣:٢٦-٢٧نحميا   .159  

١٠١:-١١اني الث        
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زائدة آيات  
 

٧:٢-٣رومية   .160  

, ٣:٥٥,١١٤,١٣٢/ آل عمران  ١٠:٢٧-٢٨يوحنا   .161  

, ٤٨:٢٩, الفتح ٢٤:٢, النور ٧:١٥٧األعراف          

٨:٤٦, القلم ٦٥:٤الطالق         

, ٩:٢٩, التوبة ٣:١٩-٠٢, ٨٥عمران  آل  .162  

٤٧:٤, محمد ٤٣:٥٢الزخرف         

, ٩:٢٣, التوبة ٤:٩٠/ النساء  ٥:٢بطرس األول   .163  

, ١٨:٢٩, الكهف ١١:٢٨, هود ١٠:٩٩-١٠٠يونس         

  ٨٨:٢١-٢٢الغاشية       

, ٢:٢١٦/ البقرة  ٤:٢,٨, ٢:١١, ١:٢٠يعقوب   .164  

, ٨:٦٥, األنفال ٤:٧٦, النساء ٣:٨٥آل عمران         

٢٢:٣٩, الحج ١٤,٣٣,١١١,١٢٣:٥,٩التوبة           

٩:٧٣/ التوبة  ١٤:تيموثوس األول   .165  

٥:٢٥-٢٩, أفسس ١٥:٤-٨متى   .166  

/  ٣:١٦بطرس األول , ٤:٢-٣, ١:١٩تيموثوس األول   .167  

  ١٩٢٢:, الحج ٩:٥ ةالتوب     

تيموثوس الثاني , ١٢:١٨, رومية ٦:٢٧-٢٨لوقا   .168   

, ٤:٩١, النساء ٢:١٩١-١٩٢/ البقرة  ٢:٢٣-٦٢        

٩:١١١,١٢١التوبة         

٤:١, يعقوب ٥٦:١٢, أفسس ٥:١٩-٢١غالطية   .169  

٩:٣٠/ التوبة  ٣:١٤-١٧ بطرس األول  .170  

٤٧:٣٥, محمد ,٧٣,١٢٣٩:٢٩التوبة   .171  

, ١٢:١٧-١٨, رومية ٢٢:٢٢-٢٣, ١٦:١٩أمثال   .172  

٥٩:٧/ الحشر  ٦:٣-٤كورينثوس الثاني         

المائدة /  ١٢:١٤انيين , العبر١٢:١٧-١٩رومية   .173  

, ٩:٧٣,١٢٣, التوبة ٨:٥٧,٦٠,٦٥, األنفال ٥:٣٣        

٤٨:٢٩الفتح         

دة, المائ٢:١٧٨-١٧٩/ البقرة  ٣٠١:العبرانيين   .174   

١٦:١٢٦, النحل ٥:٤٥        

٢:٢-٣رومية   .175  

٢٣:٣٣-٣٤لوقا   .176  

, ٢٣:٨,٢٠, ٢٢:٦,١٢, العدد ١٢:١-٣التكوين   .177  

/  ٢:١٤١, رومية ٤:٢٢, يوحنا ٥٤:١٠,١٧إشعيا         

٩:٢٨, التوبة ٥:٥١المائدة         

٩:١٩, التوبة ٤:٧٧النساء   .178  
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زائدة آيات  
 

/  ٢:١١, يعقوب ١٢:١٧-١٩, رومية :٥٢٢٦متى   .179  

التوبة , ٨:١٦, األنفال ٣:١٦٩-١٧٠آل عمران         

٢٢:٥٨, الحج ٩:٨١,١١١        

٣١:١٣-١٧, ٢٣:١٢الخروج   .180  

, ١٢:٥٣/ يوسف  ١٠٠١٧:٦٧, , إشعيا٩:٦التكوين   .181  

١٠٠:٦, العاديات ٧٥:١٤القيامة         

٢:٣٦ة البقر  .182  

٦:٩-٢٢التكوين   .183  

٤:٣٠-٣١, ٣:١٦غالطية   .184  

٣:٩٥-٩٧, آل عمران ٢:١٢٧البقرة   .185  

١٧:١٨-٢١التكوين   .186   

٦:٨٥-٨٩األنعام   .187   

٨٣,٩٧٣٧:ت , الصافا٢٩:١٦-٢٤ العنكبوت  .188  

٦:١٠٣/ األنعام  ٣٣:١١الخروج   .189  

٢٩:٣٩كبوت ,العن٢٨:١-٨, ٣٧/ القصص  ٣:١أستير   .190  

١٢:٣٦, ٧:١٤الخروج   .191  

١٧:٤٧صموئيل االول   .192  

١٩:٢٥مريم   .193  

٥:٢ميخا   .194  

١:١٤, تيطس ٤:٧تيموثوس األول   .195   

١٩:٢٩-٣٠, مريم ٣:٤٥-٤٦/ آل عمران  ٤٠٢:لوقا   .196  

١:١٦, بطرس الثاني ١:٤تيموثوس األول   .197   

١:١٤تيطس , ٤:٧, ١:٤تيموثوس األول   .198  

, بطرس الثاني ١:١٤, تيطس ٤:٤تيموثوس الثاني   .199  

٧:١٦٣-١٦٦, األعراف ٥:٦٠/ المائدة          

٧:١٣٧/ األعراف  ٣٠:٣-٥التثنية   .200  
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زائدة آيات  
 

 

١٧:١١ ٱلرُّس ل   َأْعَمال    

شَْرفَ  ِبيِريَّةَ  َيُهودُ  َوَكانَ 
َ
 َتسَاُلوِنيِكي، َيُهوِد ِمنْ  أ

َخُذوا شَِديَدة ، ِبَرْغَبة   هللاِ  َكِلَمةَ  َفَقبُِلوا
َ
 َوأ

كَُّدوا َيْوِمّيا   اْلِكَتابَ  َيْدُرسُونَ 
َ
 ِصحَّةِ  ِمنْ  ِلَيَتأ

.التَّْعِليمِ   

 

٤:١٥-١٦ األول ت يم وَثاو سَ   

 ُكلِّّيا ، ِبَها َواْنشَغِلْ  األُُمورِ، هِذهِ  ِإَلى اْنصَرِفْ 

 ِلَنْفسِكَ  جَّيِدا   اْنَتبِهْ . ِلْلجَمِيعِ  َواضِحا   َتَقدُُّمكَ  ِلَيكُونَ 

 َنْفسَكَ  ُتْنقِذُ  َذِلكَ، عََلى ُتَواظِبُ  ِإذْ  َفِإنَّكَ . َوِللتَّْعِليمِ 

ْيضا   َوسَامِعِيكَ 
َ
.أ  

 

٢:١٥ الثاني ت يم وَثاو سَ   

نْ  اْجَتِهدْ 
َ
 االْمِتَحانِ، ِفي َفاِئزا   ِلِِ  َنْفسَكَ  ُتَقدِّمَ  أ

 َكِلَمةَ  ُمَفصِّال   ِلْلخََجِل، َيْدُعو َما َعَلْيهِ  َلْيسَ  َعاِمال  

.ِباسِْتَقاَمة   اْلَحقِّ   

 

٣:٧٩آل عمران   

 ُتَعلُِّمونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َربَّاِنّيِينَ  ُكوُنوا َولَِٰكنْ 

َتْدُرسُونَ  ُكْنُتمْ  َوِبَما اْلِكَتابَ   

 

٣٩:٩الزمر   

    َيْعَلُمونَ  الَ  َوالَِّذينَ  َيْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيسْتَوِي َهلْ  ُقلْ 

وُلو َيَتَذكَّرُ  ِإنََّما
ُ
األَْلَبابِ  أ  

 

٤٣:٦١الزخرف   

 َتْمَتُرنَّ  َفالَ  ِللسَّاَعةِ  َلِعْلم   )مجيء المسيح( َوِإنَّهُ 

ُمسَْتِقيم   ِصَراط   هََٰذا    َواتَّبُِعونِ  ِبَها  
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 اآليات المنقولة من الكتاب المقدس 

 قد أخذت من:

 

تطبيق "الكتاب المقدس" على 

 اإلنترنت

YouVersion App. 

 

 

 من الممكن رؤية وقراءة هذه األسئلة 

مع اآليات اإلضافية، أيضا بالموقع 

 االلكتروني التالي:

    

www.danwickwire.com 

 
الموقعسؤال" متوفر وجاهز في هذا  ٢٠٠"  

 باللغات التالية:

 

 والهولندية والصينية واألذرية والعربية األلبانية

 والكازاك واأللمانية والفرنسية والفارسية واإلنجليزية

 والبرتغالية والبولندية والنرويجية والكورية

والتركية واإلسبانية والروسية والرومانية  

 

األخرى.وتستمر ترجمة الكتاب إلى اللغات األجنبية   

 

 

 البريد االلكتروني الرسمي للمؤلف:

 

 

danwickwire@gmail.com 
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:دراسته فيدانييل أكمل   

  

في الليبرالية الفنون  

بيكرسفيلدكلية   

A.A.، ١٩٧٤; 

 

في علم الالهوت  

المقدس للكتاب مولتنما معهد  
Th.B., ١٩٧٧; 

 
في المقدس الكتاب   

،العليا ، الدراساتكولومبيا معهد  

والدعايات المقدس الكتاب   
M.A., ١٩٨٣; 

 

 اللغويات فى 

سياتل في واشنطنجامعة   

أرلينغتون في تكساسجامعة   

نورمان في أوكالهوماجامعة   

  ويسترن باسيفيكجامعة 

كاليفورنيا في  

 M.A., ١٩٨٧; 

 
في اإلسالميات  

 اإلسالمية الدراسات أنقرة، جامعة

، قسم علم الكالماألساسية  
١٩٩٦طالب الدكتوراه الخاص،   
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األخرى للمؤلف الكتب  
 

 سؤال عن الكتاب المقدس والقرآن ١٠٠  *

 صفحة ١٣٣:     ٢٠٠٩, ٢٠٠٣, ٢٠٠١: بالتركية، ٢٠١١, ٢٠٠٥, ٢٠٠٢، باإلنجليزية  
 

 سؤال عن الكتاب المقدس والقرآن ٢٠٠  *

اْللبانية والعربية واْلذرية والصينية  ، وترجم أيضا إلى اللغات التالية:        ٢٠١٤باإلنجليزية، 
والفارسية والفرنسية واْللمانية والكازاك والكورية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والرومانية 

 والروسية واإلسبانية والتركية، ٢٠١٥:   ١٢٠ صفحة
 

 مقارنة تحليل المتشابهات واإلختالفات بين  *

 المقدس والكتاب القرآن   

 صفحة ٢١٣:   ٢٠٠٧: بالتركية، ٢٠٠٧باإلنجليزية،  
 

 صفحة ٢٥٢:   ١٩٨٧: بالتركية، ١٩٨٥باإلنجليزية،  __________ مصدر الهوتي *  
 

 " البروتستانتية باتيكنتدستور الكنيسة "  *

 صفحة ٥١:    ٢٠٠٢بالتركية، 
 

 هل حرف الكتاب المقدس؟  *

 صفحة ٩٦:    ٢٠١٣, ٢٠٠٧, ١٩٨٧, ١٩٨٧: بالتركية، ٢٠١٤, ٢٠١١, ٢٠٠٧باإلنجليزية، 
 

 موثوقية الكتب المقدسة وفقا لمصادر  *

 واإلسالم اليهودية والمسيحية   

 صفحة ٤١٩:    ١٩٩٩بالتركية، ، أطروحة الدكتوراه 
 

دور الصالة والصيام في الربط والفقدان   *

الوصول إلى الناس الذين باالستناد الخاص إلى 

 لم يتم الوصول إليهم في العالم اليوم

 صفحة ٨٤:    ١٩٨٣ليزية، باإلنج،  .M.A  أطروحة
 

 لنظام": تحليل نحوي The Sevmekأطروحة "  *

  ="الحب"”sevmek“فعلب مبينالتركي:  األفعال

 صفحة ١٠٠٠:    ٢٠١٢،   الطبعة الثانية:  صفحة ١٧٠:    ١٩٨٧والتركية،  ، باإلنجليزية .M.A  أطروحة

 

 صفحة ٠٠٠١ :   ٢٠١١ _________"ويكواير"ملخص اإلسالم ل*  

 

  مخطط للجهاد في التاريخ اإلسالمي*  
 صفحة ١٢٠   : ٢٠١٦ ،اإلنجليزيةب
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 من هو دانييل ويكواير؟

 
. تخرج بيكرسفيلد مدينة في وترعرع ١٩٥١ عام في كاليفورنيادانييل ويكواير  ولد
 الحادية في كان عندما المسيح في مؤمنا أصبح. ١٩٦٩ عام في الثانوية المدرسة من

 .٢١ كان عندما وعمد عمره من عشرة
 
 تم الجيش في كان بينما. ١٩٧٠-١٩٧٣ بين اْلمريكي الجيش في سنوات 3 لمدة خدم

كطبيب  واجب جولةوحضر فى  الخضراءو)حامل( القبعة  مظلي، كطبيب، تدريبه
 .فيتنام فيمكافح )مسعف( 

 
 الليبرالية الفنون في بشهادة المشارك وتخرجسنتين  ٢ لمدة بيكرسفيلد كلية في درس
 .١٩٧٤ عام في
 

 وتخرج سنوات 3 لمدة المقدس لكتابل مولتنوماهمعهد  في المقدس الكتاب درس

 .١٩٧٧ عام في اليونانية فيوقاصرا  الَّلهوت في البكالوريوسب
 

 كولومبيا فيوالدعايات  المقدس كتابلل كولومبيامعهد في  المقدس الكتاب درس
 عام في المقدس الكتاب في الماجستيربشهادة  وتخرجسنتين  ٢ لمدة كارولينا ساوث
١٩٨٣. 

 
 في تكساس جامعة اتل،سي في واشنطن جامعة في سنوات ٤ لمدة اللغويات درس

 علم في الماجستير درجة على وحصل نورمان، في أوكَّلهوما جامعة أرلنغتون،
 .١٩٨٧ عام في كاليفورنيا وَّلية فيباسيفيك وستيرن  جامعة في اللغة

 
 خاص ضيف كطالب أنقرة جامعة في اإلسَّلميات في الدكتوراه من سنة ١ عمل وقد
 الندوات من العديد ييلدان قدم وقد. ١٩٩٥-١٩٩٦ بين اإلسَّلمي الَّلهوت قسم في

 كوريا، السويد، ألبانيا، تركيا، اْلمريكية، المتحدة الوَّليات في اإلسَّلم حول
 .وإسرائيل

 
 نادر أندرو ،(١٩٨٤) يكتا ديريك: أبناء لثَّلثة أب وهو ديفري من متزوجدانييل 

 منذ تركيافى  أنقرة،العاصمة  في(. قد عملوا كدعاة ١٩٨٩) انج وبيتر( ١٩٨٦)
 ما زالوا يعملون فى حملة توعية العالم التركي.و ١٩٨٥ عام

 
 "باتيكنت" البروتستانتية. لكنيسة المؤسس القس هو دانييل

 
 والتركية اإلنجليزية باللغة الكتب من عددا كتب وقد
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