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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وسلم أما بعد:
، وأن  املقدس قد مت حتريفه، وأن شريعته منسوخة بشريعة القرآنب االكت كثرية مفادها أن  والسنة النبوية نصوص الكرمي يف القرآن فقد ورد

أقالم علماء املسيحية للدفاع عن الكتاب املقدس  النصوص، ولقد انربت بسبب هذه عليه وسلم قد بشِّر بقدومه فيهاالنيب حممدا صلى اهلل 
فإنه ال يزال يف العهدين فلم يزيدوه إال زيغا وحتريفا وتلفيقا، ، وه من الزيغ والتحريفعصمته وخل بيانو  ،القرآنية وإثبات براءته من هذه التهم

ْعُب َأْو نَِبيٌّ َأْو َكاِهٌن: َما َوْحُي » 23-32/22وتثبت أهنما قد حرفا، مثل هذا النص الوارد يف إرمياء:نصوص تصدق القرآن  َوِإَذا َسأََلَك هَذا الشَّ
. ؟ فَ ُقْل َلُهْم: َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم، ُهَو قَ ْوُل الرَّبِّ ْعُد، أَلنَّ َكِلَمَة ُكلِّ ِإْنَساٍن َتُكوُن َوْحَيُه، ِإْذ َقْد َحرَّفْ ُتْم َكاَلَم اإِللِه َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفاَل َتْذُكُروُه ب َ  الرَّبِّ

مقارن  بصدقيتها نصوص الكتاب املقدس عزمت كتابة حبثانطالقا من النصوص الواردة يف القرآن واليت تعرتف  «.اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإلِهَنا
-يف املؤمتر الطاليب السابع. وجزى اهلل خادم احلرمني الشريفني أقدمه إىل وزارة التعليم العايل للمشاركة " "اإلسالم والمسيحية  خمتصر عن

 ينسجم مبكانته وكرامته وأطال بقاءه على اخلري وعلى نعمة خدمة اإلسالم واملسلمني. اجزاء   -سلمان بن عبد العزيزامللك 
ة، غالبا ما يتسللون إىل الناس يف بيوهتم، ويف الشوارع، لدعوهتم إىل النصرانية، وغالبا ما يف األقليات املسلم املبشرون دراسة:المشكلة 

أهنم يهربون من الذي لديه خلفية ولو قليلة مما حبوزة كتبهم. لذا  ولكنه مالحظ يلقوننا  وليس لدينا ما نقول هلم نظرا جلهلنا مبا يف كتبهم، 
 .على نفسي وإخواين الطالب كتبت يف هذا املوضوع رجاء عموم الفائدة

، كما يهدف هذا عن الكتاب املقدسمن الرصيد العلمي  شيئا   يهدف هذا البحث إىل تزويد طالب العلم الشرعي أهداف الدراسة:
 .البحث إىل إظهار احلق لغري املسلم، وازدياد املسلم علما وإميانا وتثبيتا

األخطاء العلمية والتناقضات الواردة يف الكتاب شريعة اإلسالمية عن املسيحية، و بعض مزايا الناقش هذا املوضوع ي   مناقشة الدراسة:
، و مكانة املسيح وأمه يف بقدومه عليه الصالة والسالمبشارة من اليف الكتاب املقدس فيما ورد   املسلمنيمعارضة املسيحيِّنياملقدس، و 

 ، وكيفية اجلواب على هذه التساؤالت.وعقيدتهدينه و  ،اإلسالم
يف مث ذكر ما ورد  موقف اإلسالم جتاه املسيح واملسيحية،البحث بتعريف يسري عن القرآن والكتاب املقدس، و  يبدأ  خالصة البحث:
ومكانة املسيح وأمه يف سالمية باملسيحية، مقارنة بعض مزايا الشريعة اإل، مث بقدومه عليه الصالة والسالمبشارة من الالكتاب املقدس 

بني نصوص القرآن ة التثليث، وبيان براءة املسيح من ادعاء األلوهية وموقفه من املسيحيني يوم القيامة، وأخريا املقارنة اإلسالم، وخراف
  ، ودور بولس  يف حتريف الكتاب املقدس.واإلجنيل

يصدق بعضها بعضا، ل يف مجع نصوص القرآن والكتاب املقدس ومقارنتها ببعضها "مجع البيانات"أداة  استخدمت :أدوات وطرق البحث
 أو نصوص الكتاب املقدس لينتقد بعضها بعضا.

منها:  على مؤلفات كثرية يف مقارنة األديان هبذا العنوان، ولكين اطلعت لع على حبثط  خالل هذه اجلولة العلمية مل أ الدراسات السابقة:
 . وريس بوكايوالقرآن واالجنيل والتوراة والعلم لـ د. م، إظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي)
بدراسة كتاب املقدس دراسة مفصلة يف نسخه و أسانيده واالختالفات واألغالط الواردة فيه، مبينا خرافة الصلب  اعتىن رمحة اهلل اهلندي-

هات وألوهية املسيح والتثليث، وبيان شيء من إعجاز القرآن وما يثبت نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم، كما اعتىن بالرد على بعض الشب



 

 

اليت تثريها النصارى على اإلسالم، وغري ذلك، يف أربعة جملدات ضخمة. لكنه مل يذكر موقف اإلسالم السمح من املسيح واملسيحية ومل 
 سة، مثيذكر شيئا من مزايا الشريعة اإلسالمية عن املسيحية  ومل يقارن القرآن باإلجنيل وال بالعلم احلديث، وهذا ما اعتنيت به يف هذه الدرا

إن طريقة دراسته للكتاب املقدس وعٌر جدا  ال يدركه إال املتخصص، و كونه يف أربعة جملدات قد ميل املبتدئ، ويصعب على الطالب الغري 
 املهتم هبذا الشأن قراءته، وهذا البحث ملخص على صفحات قليلة يسهل على كل طالب قراءته. 

 يهتم بدراسة النصوص وال ما يثبت التحريف. فكان اهتمامه جبانب العلم فقط، ومل أما د. موريسو 
 لتنفيذ هذه العملية استخدمت منهجني: المنهج المتبع في البحث: 

  آليات من خالل استقراء نصوص  القرآن والكتاب املقدس العرض املنهج االستقرائي 
 وبيان أو  ،املعتربة املصادرمن خالل يف علم املقارنات عرض أقوال املتخصصني نة بني اآليات و لمقار املنهج املقارن وشيء من التحليل ل

 . ض بني اآليات قدر املستطاعقالتناالتوافق و جه 
  ما استطعت إليه سبيال.إىل مصادرها األقوال  و آي القرآن إىل سورها واالجنيلالوفاء باألمانة العلمية يف عزو 
 71-71:/ 32، مثال صحاح واليت بعد ها للعددر )/( هي رقم اإلرقام ما قبل السطاأل  . 
    .كتبت اخلطة واملراجع داخل اجلداول لعدم توفر الصفحات 

 

 

 

 

 وخامتة.وتسعة مباحث حيتوي البحث على مقدمة ومتهيد وفصلني  خطة البحث

 وفيه ثالثة مباحث الفصل الثاني: وفيه ستة مباحث: الفصل االول

 يف البحث عن األخطاء العلمية :المبحث االول سالمية واملسيحيةمقارنة بني الشريعة اإل :المبحث االول

 القرآن واإلجنيل حتت جمهر العلم احلديث المبحث الثاني: لكتاب املقدسحممد يف سطور ا المبحث الثاني:

 بولس الرسول ودوره يف حتريف اإلجنيل. المبحث الثالث: انة املسيح وأمه يف اإلسالممك المبحث الثالث:

   ألوهية املسيح ومفهوم األقانيم الثالثة المبحث الرابع:

 دين املسيح وعقيدته المبحث الخامس:

 براءة املسيح من املسيحيني.  المبحث السادس:
 كبوري عمر

 الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 م11/01/1016هـ /املوافق:11/6/1417
 



 

 

 

 

 

 

سالم من املسيح عليه السالم وموقف اإل قبل أن أشرع يف صلب البحث أود أن أقدم شيئا يسريا عن القرآن والكتاب املقدس -:تمهيد
 وشريعة اإلجنيل.

املنقول بالتواتر  من عند اهلل وحيا  على رسوله األخري املعجز بلفظه املتعبد بتالوته املنزلالسماوي األخري كتاب الهو  :القرآن الكريم هو 
هي السلطة  هتعاليمو املوحى به من اهلل، و املرجع  والدستور الشرعي املعتمد حسب املعتقد املسيحي هو  :الكتاب المقدسجيل. و جيال عن

  1!.عليا حلياة كل مسيحي مؤمنال
فاإلسالم هو الدين الوحيد على سطح األرض الذي جيعل اإلميان باملسيح أحد أركانه، والذي يلزم معتنقيه  موقف االسالم من المسيح:أما 

الده املعجز، وأنه املسيح، باإلميان باملسيح، فال يكون املسلم مسلما حىت يؤمن أن املسيح هو أحد أعظم الرسل اليت بعثها اهلل، ويؤمن مبي
 و أنه كان يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهلل.

شريعة . وأما 2أنه يف اإلسالم القول بأن املسيح هو ابن اهلل املولود أو أنه اهلل العظيم كفر!: والفرق األساسي فيما بين اإلسالم والمسيحية 

 وبالتايل فقد أصاب نصوصها الزيغ والتحريف ومن مث فإهنا ليست كلمة اهلل. فهي منسوخة بشريعة القرآن: اإلنجيل والتوراة
 الفصل األول:

 [:مباحث ةوفيه ست]السالم  عليهموأمه الشريعة اإلسالمية واملسيحية ومحمد واملسيح  

 املبحث األول: املقارنة بين الشريعة اإلسالمية واملسيحية

 :وأمهها، مية وهي خصائص تتجلى ملن درسها دراسة مقارنةخصائص الشريعة اإلسال بعض فيما يلي بيانو 
مصدرها هو اهلل سبحانه وتعاىل وهي بريئة من أي تدخل بشري يف و  ،شريعة ربانية سالميةإلاالشريعة ف الحفظ من التحريف:: أواًل 

ن كانت ربانية يف أصلها إال إو املسيحية والديانة  ٢٤فصلت:  چڻ     ڱ     ں  ںچ : أصوهلا ومبادئها الكلية وأحكامها الفرعية القطعية
ال توجد يف اإلسالم جمامع وال رجال و  ،خنرمت فيها هذه اخلاصيةاأهنا قد أصاهبا التحريف والتبديل الذي حفظت منه هذه الشريعة ومن مث 

الغ وليس خموال بأن يأيت بشيء من عند دين يتدخلون يف هذه الشريعة تبديال أو تغيريا أو نقصا أو زيادة بل إن الرسول ذاته ليس له إال الب

الجتهاد  اإلسالمية وامليدان الذي تركته الشريعة .٢٤ – ٢٢الحاقة:  چک  ک   گ  گ  ،ڑ  ڑ  ک    ،ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ    چ : نفسه
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وبناء على   كل وقت وحني،، خبالف الشريعة املسيحية اليت يقوم بتزويرها رجال الدين يفقابلة للخطأ والصواب واألخذ والرد -العلماء 
 .فالناس كلهم أمامها سواءأو طائفة أو جيل من االحنياز جلماعة اإلسالمية هذه اخلاصية برئت الشريعة 

: رسالة اإلسالم تتميز بالشمولية في الزمان والمكان والخطاب والموضوع ثانياً:

 ذ بعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم ذلك أن رسالة اإلسالم رسالة كل األجيال من :الشمول في الزمان-ا

ڳ  ڳ  ڳ چ : فقال تعاىلتكفل اهلل حبفظها  واملكان ضمانة مشوهلا للزمانلو  ،وحىت قيام الساعة وهذا نابع من كوهنا خامتة الرساالت

ذ أي مصحف من خ اإلجنيل،مقارنة بني نصوص هذه الرسالة ونصوص  وأدىن لة املسيحية،خالفا لنصوص الرسا چڱ      ڱ  ڱ   ڱ     
 مث قارن ذلك بكثرة األناجيل وتضارهبا إىل درجة التناقض .  ،د االتفاق التامجتوقارنه بغريه ، ومن أي تاريخ ،أية بقعة من األرض شئت

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چخماطب هبا اإلنسان من حيث هو:  ،فهي رسالة كل الشعوب واألمم شمول الخطاب:-ب

. أما ٤٢سبأ:  چۀ  ہ  ہ ہ  ہچ٧٠١األنبياء:  چگ         گ  گک  ک  چ 151األعراف:  چہ  ہ

وكان النبي يبعث إلى قومه )). ويف احلديث98آل عمران:چڃ  چ  چ  چچ املسيحية فتتصف رسالتها باحملدودية، كما يف القرآن 

َلْم أُْرَسْل ِإالَّ ِإَلى» :الكنعانيةللمرأة وعلى لسان يسوع حني قال  15/14متى:ويظهر ذلك واضحا يف 3((خاصة وبعثت إلى الناس عامة

ُز اْلَبِنيَن َويُْطَرَح ِلْلِكاَلب» فََأَجاَب َوقَاَل: «يَا َسيُِّد، َأِعنِّي!» فَأََتْت َوَسَجَدْت َلُه قَائَِلًة: « ِإْسَرائِيلَ  بنيمن َ ِخَراِف الضَّالَِّة ال «.لَْيَس َحَسًنا َأْن يُ ْؤَخَذ ُخب ْ

فشرعت من النظم ، هو حياة اإلنسان بكل جوانبها روحا وعقال ومادة سالميةاإل فموضوع الرسالة :وعالشمول في الموض-جــ 
وحفظت حقوق كل أطرافها  كفل بناء جمتمع راق متحضر يعبد اهلل ويبين احلياة فرعت شأن األسرةتاالجتماعية واالقتصادية والسياسية ما ي
بتوثيق الروابط االجتماعية: واهتمت مبا حيقق انسجامها واستمرار رابطتها،

 .فحثت على صلة األرحام وبر الوالدين والتآخي والتكافل االجتماعي 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد ): ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمق

4.(لحمى  وا بالسهر

ا، وهي متاهة تفكيك األسرة، وقطع الص الت بني أطرافها ووضع مفاهيم هادمة ت و اليت  خبالف املسيحية ر ط املسيح يف متاهة خطريٍة جدًّ
 لكيان األسرة.

اتِِه، َحتَّى نَ ْفَسُه أَْيًضا، َفالَ يَ ْقِدُر َأْن َيُكوَن ِليِإْن َكاَن َأَحٌد يَْأِتي ِإَليَّ َوالَ يُ ْبِغُض أَبَاُه َوأُمَُّه َواْمَرأَتَُه َوَأْواَلَدُه َوِإْخَوتَُه َوَأَخوَ »14/16يف لوقايقول املسيح 

إذن إن  احلصول على تأشرية الد خول يف مدرسة املسيح والت تلمذ على يديه ال يتم  إال  بدفع ضريبة البغض لألهل والولد، هل - 5.{تِْلِميًذا
 اء؟ كال!للعاملني مجع خملصاأن ه جاء  املسيحيونهذا هو املسيح الذي يزعم 
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ويتامى وفقراء ومساكني و أبناء سبيل  وكبارا   نظاما اقتصاديا قائما على منع الظلم وتكافؤ الفرص ومحاية الضعفاء، صغارا   اإلسالم وشرع-
ل العدل ، وهكذا يف كل جمال من جماالت احلياة اإلنسانية جاء مبا يكفوالفقراء )غرباء ( ومحاية امللكية الفردية، ورعاية حقوق األغنياء

 .6فظ النظام ويصون احلقوق وحيدد الوجباتحيوحيقق املصاحل و 
 .املبحث االثاني: محمد في سطور الكتاب املقدس

7ورد يف القرآن والسنة النبوية نصوص كثرية مغزاها أن النيب حممدا قد بشر بقدومه يف الكتب املقدسة السابقة"
" 

يف ص ترتبط ارتباطا قويا ووثيقا بالكثري من اآليات الواردة يف الكتاب املقدس منها ما ورد طمئنان أن هذه النصو وكان من دواعي اليقني واال

: َقْد اق . َله  َتْسَمع ونَ يُِقيُم َلَك الرَّبُّ ِإلُهَك نَِبيًّا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِلي»وسى: ملقال أن الرب  71-71-71/74:التثنية َل ِلَي الرَّبُّ

أنه  جند جيدا ناهتأمل هذا النص إذا ((،ِه ِبهِ أُِقيُم َلُهْم نَِبيًّا ِمْن َوَسِط ِإْخَوتِِهْم ِمثْ َلَك، َوَأْجَعُل َكاَلِمي ِفي َفِمِه، فَ ُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصي، ِفي َما َتَكلَُّموا َأْحَسُنوا
يسى؟ كال! وذلك ألنه ليس بينهما أيَّ َشَبه، فمن يكن إذا ؟ ولكن نيب كموسى هل ميكن أن يكون ع !بشر بقدوم نيب مثل موسىيتنبأ و ي

 هل يتصور أن يكون حممدا عليه الصالة والسالم؟ فلنبدأ املقارنة:

-عيسى رفضه قومه  -2-عيسى مل يولد بطريقة طبيعية بل مبعجزة -3-حسب املعتقد املسيحي" عيسى إله متجسد يف هيئة بشر"-7 
يعة الناموس، مات عيسى على الصليب مفتديا خلطايا البشرية ومكث يف القرب ثالثة أيام، مث رحل عيسى وجد قومه على حكم وشر -9

  عيسى مل يتزوج يف حياته بل بقي أعزبا طوال حياته.-3-عيسى لديه أم فقط دون أب -4إىل السماء حيث اآلب األعظم
 . يف هذا نايتفق مع وأعتقد أن أي مسيحي! من هذه الصفات املذكورةبشيء لكن موسى ال يتصف 

 المقارنة بين محمد وموسى:

موسى تقبله قومه رسوال من عند اهلل بعد أن عاىن معاناة   -2وتزوجا يف حياهتما وأجنبا أطفاال  -3موسى وحممد ولدا بطريقة طبيعية -7
ساد موسى قومه كنيب وملك، -9مكة كبرية من قومه، وحممد أيضا تقبله قومه رسوال من عند اهلل بعد أن القى عذابا عسريا من مشركي 

موسى أرسل إىل قوم يعبدون األصنام ويتعاطون الشعوذة، وكذلك حممد، وجد قومه على -4-ون إليه فيحكم بينهم، وكذلك حممديتقاض
 عبادة األصنام فأخرجهم من الظلمات إىل النور 

 سى!.كانت وفاهتما عادية ودفنا يف األرض، إذا  فمحمد يشبه موسى خبالف عي-3

 ٥١املزمل:  چۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  چ  قال اهلل تعاىل

إذا، فهذه . 9-2النجم: چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ،ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ موجود يف القرآن ((َوَأْجَعُل َكاَلِمي ِفي َفِمِه، فَ ُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصيِه بِهِ ))قوله: 
 على حممد، ألن عيسى ال يشبه موسى، ولكن حممدا يشبه موسى. النبوءة تنطبق

   .«اَل َأْعِرُف اْلِكَتابَةَ » فَ يَ ُقوُل: «. اقْ َرْأ هَذا»َأْو يُْدَفُع اْلِكَتاُب ِلَمْن الَ يَ ْعِرُف اْلِكَتابََة َويُ َقاُل َلُه: }73:/38ويف إشعياء
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 چچ   چ  ڇ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چقوله تعاىل وهي واردة يف  

8{ ...ما أنا بقارئ :: اقرأ، قالله فجاءه الملك فقال ، ويف احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها: وفيه.. ٧٥١األعراف:  
  

 فقال:تنبأ يسوع املسيح مبجيء حممد صلى اهلل عليه وسلم 73/:73جنيل يوحنا:إويف 
، ألَنَُّه الَ  ْن اَل َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِمُلوا اآلَن.ِإنَّ ِلي أُُمورًا َكِثيَرًة أَْيًضا أَلُقوَل َلُكْم، َولكِ } ، فَ ُهَو يُ ْرِشدُُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحقِّ َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحقِّ

  .{يَ َتَكلَُّم ِمْن نَ ْفِسِه، َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع يَ َتَكلَُّم بِِه، َوُيْخِبرُُكْم بُِأُموٍر آتَِيةٍ 

رُ } يسوع: قال 33:/79يوحنا: ويف  { ُكْم ِبُكلِّ َما قُ ْلُتُه َلُكمْ َوَأمَّا اْلُمَعزِّي، الرُّوُح اْلُقُدُس، الَِّذي َسيُ ْرِسُلُه اآلُب بِاْسِمي، فَ ُهَو يُ َعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َويُذَكِّ

ٿ  ٿ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿٹ ٹ چ 

 ٢٨البقرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ

ِل الرَّبِّ َكاَن هَذا َأَما قَ َرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتِب: اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلبَ نَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر رَْأَس الزَّاِويَِة؟ ِمْن ِقبَ » قَاَل هَل ْم َيس وع : 93/:37جنيل مىتإويف 

َزُع ِمْنُكْم َويُ ْعَطى ألُمٍَّة تَ ْعَمُل أَْثَمارَهُ ، َأْعُيِنَنا!َوُهَو َعِجيٌب ِفي    (ِلذِلَك َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمَلُكوَت اهلِل يُ ن ْ

إن مثلي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إذا قارنا هذه اآلية اإلجنيلية السابقة وبني احلديث الذي روي 
األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هال وضعت هذه ومثل 

 جند توافقا عظيماا!.  9.!فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين :قال ؟اللبنة
 املبحث الثالث: مكانة املسيح وأمه في اإلسالم

لوحيد على سطح األرض الذي جيعل اإلميان باملسيح أحد أركانه، والذي يلزم معتنقيه باإلميان باملسيح، فال يكون سالم هو الدين ااإل-1
ده املسلم مسلما حىت يؤمن باملسيح عبدا  ورسوال من عند اهلل، فاملسلم يؤمن أن املسيح هو أحد أعظم الرسل اليت بعثها اهلل، ويؤمن مبيال

يف القرآن الكرمي ذكر املسيح أربعة وعشرين مرة، بامسه  -3-نه كان يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهلل.املعجز، وأنه املسيح، و أ
 عيسى ستة عشرة مرة، وباملسيح مثاين مرات.

-يفعلون ذلك. اإلسالم ألزم معتنقيه حب املسيح واحرتامه فسن هلم الدعاء له يف كل موضع يذكر فيه امسه)عليه والسالم( واملسلمون  -2
، ويف 1-77/1ذكر يف الالويني  -املسلمون حيبون املسيح وحيرتمونه، وعالوة عن ذلك فإهنم يتبعون تعاليمه و من األمثلة على ذلك: -9

زير. ، أنه ال جيوز أكل حلم اخلنزير، املسلمون ال يأكلون حلم اخلنزير ولكن املسيحيني يأكلون حلوم اخلنا34/34، واإلشعياء9/1التثنية 
( واملسلمون ميلكون أكرب عدد يف العامل ال يشربون اخلمر، وال ال تشربوا الخمر)32/7، واألمثال4/71وورد أيضا يف كتاب األفسس 

، اًّ يتعاطون املسكرات، أما املسيحيون فإهنم يشربون. وأي أحد يدعي حب نيب من أنبياء اهلل وال يتبع تعاليمه فحبه مزيف وليس حقيقي

. 4. 11آل عمران: چڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ املسلمني أكثر مسيحية من املسيحيني أنفسهم، يقول القرآن: وهبذا فإن 
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  چی  ی  ی  ی  جئ  حئچ  حرتام يف الدنيا واملكانة العظيمة عند اهلل فجعلهسيح يف مقامه الذي يستحق فيه االاإلسالم وضع امل

 45آل عمران:

تفكيك  مثل متاهات خطرية يف ونهور طي  ،خبالف املسيحيني الذين جيعلونه إهلا مث ١٥املائدة:  چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇچ  وقال 
 !.10 الشيطانمن وشرب اخلمر وإغواء  األسرة

 عليها السالم في اإلسالم: مريم

ن اهلل وأعلى نساء العاملني،  اإلسالم كما وجد للمسيح مكانة رفيعة، وضع أيضا مرمي أم املسيح يف مكانة رفيعة وحمرتمة، فاعرتف بفضلها
أي  تدخٍل ذكري، وفضائلها مذكورة يف  وبدون 11أب إجناب ولد بدون، منها بالكرامات هاخصها و من بني سائر النساء فطهر  هااختار 

  .41آل عمران:چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ  آيات كثرية من القرآن منها قوله تعاىل

، وملا أرد اهلل هبا أمره 45آل عمران:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  على لسان املالئكة   سيح بشرها، فقال تعاىلوملا أرد اهلل منها امل

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ژچفــــأرسل إليها ملكا 

ويف آل ۇ  ۆ  ۆ  ۈ      ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓھ  ھ  ھ    ے  ے    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻ  ڻ  ۀ

هذه   چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ٢١آل عمران:  چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ   ٹٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ عمران 

َيُكوُن هَذا َوأَنَا َلْسُت َأْعِرُف  َكْيفَ » قَاَلْت َمْريَُم لِْلَماَلِك:} 15-1/14لوقا ثبت يف، فكما اإلجنيليةوأما الرواية  هي القصة القرآنية عن محل مرمي ،

ُة اْلَعِليِّ ُتظَلُِّلكِ »فََأَجاَب اْلَماَلُك َوقَاَل َلها:  «رَُجاًل؟ كما يفعل الرجل مع زوجته! تعاىل اهلل عما يقولون علوا  { اَلرُّوُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك، َوقُ وَّ

 .كبريا!!

 :تبرئة مريم من تهمة الزنى

 چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چچ واهتمتها اليهود بالزىن وملا وضعته و 

ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک    ڇچ  ڇ چبرأها اهلل تعاىل وأمرها بولدها

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ې      ې  ې  ى  ى  ائ       ېۉ  ۉڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڭھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

! أما أول معجزة قام وهذه هي أول معجزة قام هبا املسيح يف اإلسالم أال وهي تربئة أمه من هتمة الزىن 15 –11مريم:  چائ        ەئ  ەئ  

وأنه دعي يسوع وتالميذه إلى حفلة عرس في }11-1/1يوحنا هبا عليه السالم يف املسيحية: )حتويل املاء إىل اخلمر( حسبما ورد يف إجنيل 

 ، فحولها إلى خمر، َفَمأُلوَها ِإَلى فَ ْوقُ «. اْمأُلوا اأَلْجَراَن َماءً » قانا،  فنفدت الخمر فاشتكت إليه أمه، قَاَل َلُهْم َيُسوُع:
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  {.هِذِه ِبَدايَُة اآليَاِت فَ َعَلَها َيُسوُع ِفي قَانَا اْلَجِليِل، َوَأْظَهَر َمْجَدُه، فَآَمَن بِِه َتاَلِميُذهُ  

 . 12قال الشيخ أمحد ديدات: )ومل يرد براءة مرمي يف أي صفحة من صفحات اإلجنيل(
( وعلى لسان أمه صديقةمرات بصيغة احرتام مثل)2مرة و22ة، فذكرها بامسها "مرمي" يف وخص اهلل مرمي بذكرها يف القرآن يف أماكن كثري  -

إال أنه ال يوجد آية واحدة يف اإلجنيل ذكر فيها اسم مرمي، وعالوة عن  -(، ورغم مكانة مرمي املزعومة يف املسيحيةوالدتي( )أمييسوع )
( وهذا ليس أخالقيا، 13يا امرأة! يا امرأة!(  فدائما يقول هلا )والدتي( أو )أمي يايقول املسيح ألمه ) ذلك فإنه مل يرد يف اإلجنيل مكان

 واملسيح بريئ من هذا. كما اختص اهلل سورة كاملة يف القرآن مساها بامسها "سورة مرمي".
 املبحث الرابع: ألوهية املسيح و مفهوم األقانيم الثالثة

صدرت قرارا يف جممع نيقية  أللوهية املسيح كعقيدة رمسية معرتف هبا،  م234، ويف عامألوهية املسيح كانت موجودة لكنها مل تكن رمسية
 م مت تأليه روح القدس باإلضافة إىل اآلب السماوي.217مث يف عام

واألنبياء قال الدكتور منقذ حممود السقار: إن فكرة التثليث نقلت من أساطري الفراعنة القدمية، وأهنا من صور الشرك،  وذلك ألن املسيح 
 :. وقد يكون صحيحا وذلك ملا يأيت14قبله مل يعرفوا عنه شيئا ، ومل يذكر يف الكتب السابقة:

، كانوا يؤمنون هبا ويسموهنا الثالوث األقدس، وبصفة عامة هذا الثالوث  كانت يف مصر القدمية أصنام تأخذ صورة إنسان هلا ثالثة وجوهٍ -
أما اآلب فمولود بنفسه، واألم ال -وهو اآلب، وإلــــــــــــــه كبرية وهو األم، ومعهما إلـــــــه أصغر وهو االبن كان يتكون من ثالثة: إلــــــــه أكرب

قدس يتعدى دورها والدة اإللـــه الصغري وتربيته، أما االبن فصورة مصغرة لآلب الذي حيل حمله عند املوت، ويكون زوجا ألمه وأبا لالبن امل
ذا! "فقد يكون فكرة التثليث يف املسيحية منقولة من هذه وعلى ه 15لوثا جديدا، وميثل امللك، بوصفه ابن اآلهلة الدنيوياجلديد ومكونا ثا

 الوثنيات".
أي: -غازية-سائلة-صلبة-يفسر املسيحيون األقانيم الثالثة بإعطاء َمَثل املاء الذي يتكون من ثالث حاالت :مفهوم األقانيم الثالثة

والروح القدس. قال الدكتور ذاكرنايك: وهذا موفق -واالبن-اآلب-وعلى هذا األساس قد يكون اهلل يف ثالثة وجوه-ارا  خب -ماءا  -ثلجا
وعلمي، إال أنه من وجهة النظر العلمية أيضا: أن مكونات املاء ال تتبدل بل تبقى كما هي، و احلاالت فقط تتبدل!، والسؤال الذي يطرح 

ات اآلب، واالبن، والروح القدس؟ فأجساد البشر تتكون من اللحم والعظام، والبشر حيتاجون إىل الطعام، نفسه هنا: هو هل يتغري مكون

: ِإنِّي أَنَا ُهَو! }أن يسوع قال:  ،41-14/16لوقا:بـَْيَد أن اهلل ال حيتاج إىل ذلك ليبقى على قيد احلياة!، وقد ورد يف  اُْنظُُروا َيَديَّ َورِْجَليَّ

وِني َوانْ  ُبوَن، قَاَل ظُُروا، فَِإنَّ الرُّوَح لَْيَس َلُه َلْحٌم َوِعظَاٌم َكَما تَ َرْوَن ، َوِحيَن قَاَل هَذا َأرَاُهْم يََدْيِه َورِْجَلْيِه. وَ ُجسُّ ِقين ِمَن اْلَفَرِح، َوُمتَ َعجِّ ُر ُمَصدِّ َنَما ُهْم َغي ْ بَ ي ْ

، َوَشْيًئا ِمْن َشْهِد َعَسلفَ َناَوُلوُه ُجْزءً « َأِعْندَُكْم هُهَنا طََعاٌم؟» َلُهْم: اَمُهمْ  .ا ِمْن َسَمٍك َمْشِويٍّ مل أكلها؟ هل ليثبت أنه إلــــــــه؟ ال! { فََأَخَذ َوَأَكَل ُقدَّ

                                                           
 لدعوة االسالمية.الدويل لركز املحماضرة بعنوان: صورتان للمسيح قرآنية وإجنيلية/ للشيخ أمحد ديدات، وأخرى بعنوان: حممد واملسيح دراسة مقارنة للشيخ/ 12
 .32/74، و يوحنا 78/33/ ويوحنا3/9. استخدمها مع أمها يف يوحنا:1/72أة، يا امرأة( اللفظ الذي استخدمها يف عاهرة يوحنا:)يا امر 13
 /دار اإلسالم2مناظرة بعنوان: التثليث عقيدة املسيح أم عقيدة اجملامع؟ بني الدكتور منقذ حممود السقار والقس رأفت مشرقي/سلسلة: 14
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د ه ور بل ليثبت أنه إنسان، وهذا يربهن أنه من وجهة النظر العلمية ال وجود ملفهوم األقانيم الثالثة! ومل يرد يف أي موضع من اإلجنيل، ولكن

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ وقال   171:النساء چچڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ ڦچ يف القرآن قال تعاىل

أَِبي }: حيث قال: 10/12يوحنا:أما املسيح فلم يدع األلوهية قط، ثبت ذلك يف  چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ چ،١٧املائدة:  چ  ڱ  گگ

َياِطينَ }11/11:و يف مىت  {َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ  َكَما َأْسَمُع   ،أَنَا اَل َأْقِدُر َأْن َأفْ َعَل ِمْن نَ ْفِسي َشْيًئا} -5/10يوحنا: ويف {أَنَا ِبُروِح اهلِل ُأْخِرُج الشَّ

 .16{َأِديُن، َوَديْ ُنونَِتي َعاِدَلٌة، ألَنِّي الَ َأْطُلُب َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني

 خامس: دين املسيح وعقيدته املبحث ال

 أَنَا اَل َأْقِدُر َأْن َأفْ َعَل ِمْن نَ ْفِسي َشْيًئا. َكَما َأْسَمُع َأِديُن، َوَديْ ُنونَِتي َعاِدَلٌة، ألَنِّي اَل َأْطُلبُ ، كما وضح ذلك في قوله } وال/ دينه اإلسالمأ

إلسالم فهو يستسلم هلل، واإلسالم هو "االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة وهذا هو ا{ َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني
 ". واخللوص له من الشرك

 فََأَجابَُه َيُسوُع: «أَيَُّة َوِصيٍَّة ِهَي َأوَُّل اْلُكلِّ؟» :أن أحد الكتبة سأل املسيح فقال  14-11/ 11 مرقسجاء يف  ،ثانيا/ وعقيدته التوحيد
َوُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ قَ ْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ نَ ْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ ِفْكِرَك، َوِمْن ُكلِّ  َل ُكلِّ اْلَوَصايَا ِهَي: اْسَمْع يَا ِإْسَرائِيُل. الرَّبُّ ِإلُهَنا َربٌّ َواِحٌد.ِإنَّ َأوَّ »

َجيًِّدا يَا ُمَعلُِّم. » فَ َقاَل َلُه اْلَكاِتُب: «.ُلَها ِهَي: ُتِحبُّ َقرِيَبَك َكنَ ْفِسَك. لَْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى َأْعَظَم ِمْن َهاتَ ْينِ َوثَانَِيٌة ِمث ْ ، ُقْدرَِتَك. هِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى
ْفِس، ِهَي  َوَمَحبَُّتُه ِمْن ُكلِّ اْلَقْلِب، َوِمْن ُكلِّ ، بِاْلَحقِّ قُ ْلَت، ألَنَُّه اهللُ َواِحٌد َولَْيَس آَخُر ِسَواهُ  ْفِس، َوِمْن ُكلِّ اْلُقْدرَِة، َوَمَحبَُّة اْلَقرِيِب َكالن َّ اْلَفْهِم، َوِمْن ُكلِّ الن َّ

بَاِئحِ  ا رَآُه َيُسوُع أَنَُّه َأَجاَب بَِعْقل، قَاَل َلُه:-«َأْفَضُل ِمْن َجِميِع اْلُمْحَرقَاِت َوالذَّ  {.«َلْسَت بَِعيًدا َعْن َمَلُكوِت اهللِ » فَ َلمَّ
َْيٍد، َعْن حم َمَّدي ْبني قـَْيٍس، أَنَّ عييَسى اْبَن َمْرمَيَ، قَالَ عن } وهذا موافق ملا أخرجه ابن وهب ِإيَماُن اْلَمْرِء َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما ُيِحبُّ : اَل َيْكُمُل اْبن  َأيبي مح 

وينقص، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وكذلك مجيع الرسل دينهم واحد وعقيدته التوحيد، وأن اإلميان يزيد  فدينه كان اإلسالم 17{لِنَ ْفِسهِ 

18 وعقيدهتم واحدة ومنهجهم يف الدعوة واحد
 ٧٤النحل:  چ    ڇڇ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چچ 

 -رؤية من القرآن واإلنجيل-املبحث السادس: املسيح سيتبرأ من املسيحيين

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ 

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې  ۅۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 .٧٧٢ – ٧٧٤املائدة:  چۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ     ۆئى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ى

                                                           
 وليام كامبل/ املرجع السابق. -د–ذاكر نايك  -بني د-م: القرآن واإلجنيل حتت ضوء العلم احلديث3222مناظرة 16

 لدعوة االسالمية يف جنوب أفريقيا.الدويل لركز املينة اسكولد بالسويد/ القس استالني تشوبرت يف مد –وأيضا: هل املسيح هو اهلل؟ أمحد ديدات 
 دار ابن اجلوزي /7ط:/ 397 /رقم:332/ص:7عبد اهلل بن وهب بن أبو حممد املصري/ ج:ل اجلامع يف احلديث 17
 /مكتبة الفرقان7/ط:81-21ربيع بن هادي عمري املدخلي/ص:-ينظر: منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه احلكمة والعقل 18



 

 

َماَواِت. َبِل الَِّذي يَ ْفَعُل ِإرَاَدَة »ِمْن ثَِمارِِهْم تَ ْعرُِفونَ ُهْم. } :قال يسوع 11-7/10:ويف مىت ! يَْدُخُل َمَلُكوَت السَّ ، يَاَربُّ لَْيَس ُكلُّ َمْن يَ ُقوُل ِلي: يَاَربُّ

مَ  ! أَلَْيَس بِاْسِمَك تَ َنبَّْأنَا، َوبِاْسِمَك َأخْ أَِبي الَِّذي ِفي السَّ ، يَاَربُّ َرْجَنا َشَياِطيَن، َوبِاْسِمَك َصنَ ْعَنا قُ وَّاٍت  اَواِت. َكِثيُروَن َسيَ ُقوُلوَن ِلي ِفي ذِلَك اْليَ ْوِم: يَاَربُّ
! اْذهَ ، َكِثيَرًة؟ روح –ألهنم حرفوا الكتاب، وأهلوا املسيح!، و رفضوا املعزى  {ُبوا َعنِّي يَا فَاِعِلي اإِلْثِم!َفِحيَنِئٍذ ُأَصرُِّح َلُهْم: إِنِّي َلْم َأْعرِْفُكْم َقطُّ

"من أحدث في أمرنا وهكذا يف اإلسالم  الذي أخربهم مبجيئه، وأحدثوا بعده أشياء وبدعا مل يأمرهم به، -القدس حممد صلى اهلل عليه وسلم

َعَليَّ َأقْ َواٌم َأْعرِفُ ُهْم  َيرَِدنَّ ل} ع من املسيحيني، كذلك يتربأ حممد من املبتدعة، قال رسول اهلل عليه وسلموكما تربأ يسو "، هذا ماليس منه فهو ردٌّ 
نَ ُهمْ  َر بَ ْعِديأقو َدَك. فَ َقاَل: ِإنََّك اَل َتْدِري َما َأْحَدثُوا بَ عْ ي ُ فََأُقوُل: ِإن َُّهْم ِمْن أُمَِّتي ف وفيه . َويَ ْعرُِفونَِني، ثُمَّ ُيَحاُل بَ ْيِني َوبَ ي ْ َأْي  ،ل: ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َغي َّ

 «. 19 ابُ ْعدً 
 :الفصل الثاني

 [وفيه ثالثة مباحث]. القرآن واالنجيل تحت ضوء العلم

 : في البحث عن األخطاء العلمية:املبحث االول 

املصحف، املتعبد بتالوته  يفاجملموع  واإلعجاز،للبيان  هو كالم اهلل تعاىل املنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلمو أوال:/ القرآن الكريم:
حتدية واحدة على ثالث مستويات خمتلفة، فعجزوا!  -ملوك الفصاحة والبالغة-وقد حتدى اهلل به العرب  .20املنقول بالتواتر جيال بعد جيل

ضمان بقائه معجزة إىل األبد: تكفل اهلل حبفظه أن يأتوا بسورة واحدة، فعجزوا! ول-2أن يأتوا بعشر سور من مثله-3أن يأتوا مبثله! -7

وهذه نبوءة حتققت بفضل اهلل، ال يوجد يف العامل اإلسالمي أحد إال ويتمىن أن ، ٨الحجر: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ فقال تعاىل
، حيفظون القرآن بطريقة غريبة ولو أراد حيفظ القرآن، قال أ.د.عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح: )ميلك املسلمون اليوم املاليني من األطفال

 .21أحد أعداء االسالم أ ن حيذف آية واحدة من القرآن لكفى املالييني من أوالد املسلمني للمسلمني ردودا   
منهم اللذان يتفننان يف طباعة املصحف بشكل أنيق! و  22ومن غري املسلمني من يعمل حلفظ القرآن بقدرة اجلبار، مثل: "اليابان وإيطاليا"

 من قرأ القرآن لينتقد عليه فجزاه القرآن بالسيئة احلسنة وذلك هبدايته إىل اإلسالم!
23.وآخرون قرأوه ومل نسمع عنهم إسالما ولكنهم أثنوا عليه وقالوا عن نيب اإلسالم قوال مجيال-

  

د برئ عنه القرآن قبل أن خيلق أمه!، وهو بريئ من تناقضات، أو أخطاء، و أي نوع من األخطاء اليت قد خيطر ببال أي متشكك فق- 
 وفشل أجداده يف مثله فال حياول!.

 . ٢٤النساء:  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇچ  چ  چچ  قال تعاىل 
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اآلالف من أما األناجيل فلم حتفظ ولو حفظت لكانت أهال لالعرتاف هبا، ولكوهنا مل حتفظ أدت إىل ورود  ثانيا:/ الكتاب المقدس:
املشاكل اخلطرية يف حوزهتا، من تناقضات وأخطاء علمية، وحسابية، و أخرى كلمات قذرة تنتقد مع قدسية الكتاب، وسوف يورد 

 الباحث أمثلة من النوع األول والثاين، أما الكلمات القذرة فذكرها قد يتعارض مع أهداف هذه الدراسة ولذلك سيتجاهلها.
 نبوءات لم تتحقق: -أ

 : نهاية العالم في القرن األول امليالدي:بوءة األولىالن

من القوات واملعجزات ما أعطاهم وأخرجهم إىل بيوت بين إسرائيل تقول األناجيل إن السيد املسيح " دعا تالميذه االثين عشر وأعطاهم 
)  كم ال تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن اإلنسانفإني الحق أقول ل ،ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى األخرى لهم: ) للدعوة، وقال

 .11 -1 :10متى  املسيح (
إن ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله. الحق أقول } 11-17 :16متى ويف آية أخرى من 

 "  {تيا في ملكوتهلكم إن من القيام هاهنا قوم ال يذوقون الموت حتى يروا ابن اإلنسان آ
ذلك اجليل الذي عاش يف القرن  فناءهناية العامل وعودة املسيح ثانية إىل األرض قبل وهو  أخرى تؤكد ما سبق آية، 14و12: 14متى ويف 

مة ابن وحينئذ تظهر عال ،بعد ضيق تلك األيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع}األول:

 .{الحق أقول لكم ال يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله ،ويبصرون ابن اإلنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير السماء،اإلنسان في 
 وهذه نبوءة مل تتحقق!

ورد يف سفر امللوك الثاين  أن أحدا لن يتمكن من اجللوس على عرش داوود بعد وفاة يهوياقيم، مث 10:/16 ورد يف أرمياء :النبوءة الثانية
 أنه بعد وفاة يهوياقيم جلس على العرش ابنه يهوياقني. وهذه نبوة مل تتحقق! .6/:14

َياِطيَن بِاْسِمي } ، يف صفات املؤمنني الصادقني 11-16/17مرقس: جاء يف :النبوءة الثالثة َوَهِذِه اآليَاُت تَ ْتَبُع اْلُمْؤِمِنيَن: ُيْخرُِجوَن الشَّ

َرُأونَ  ، لَُّموَن بِأَْلِسَنٍة َجِديَدةٍ َويَ َتكَ   تحدى أي  ميكن لك أن ت  {«َيْحِمُلوَن َحيَّاٍت َوِإْن َشرِبُوا َشْيئًا ُمِميتًا اَل َيُضرُُّهْم َوَيَضُعوَن أَْيِديَ ُهْم َعَلى اْلَمْرَضى فَ َيب ْ
ويتكلم بلغات جديدة مل يكن يعرفها  ،املسيح باسمإخراج الشياطني : وهو، إن كان يعتقد أنه صادق أن ينجح يف هذا االختبار !مسيحي

 ،!من قبل ومل يتعلمها
 ون!!!.يشفف ىرضاملضع يده على يو !، ال يضرهاملميت فسم الشرب وي 
 األمثلة على التناقضات القولية، وهي كثيرة جداً منها: -أ

لَ اَل َتظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَ }قال يسوع  71:/4يف مىت -1+2  {نْ ُقَض النَّاُموَس َأِو األَنِْبَياَء. َما ِجْئُت ألَنْ ُقَض َبْل أُلَكمِّ
َوُموَسى ِفي النَّاُموِس وهي تزني  هذه أمسكتوثبت أن امرأة أمسكت من قبل الكتبة والفريسني إزاء زناها فأتوا هبا إىل يسوع وقالوا له:} 

و شعروا بالتناقض ثم انحنى، فتخلوا عنها{  «َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِباَل َخِطيٍَّة فَ ْليَ ْرِمَها َأوَّاًل ِبَحَجٍر! َقاَل َلُهْم:ف وُل أَْنَت؟تُ ْرَجُم. َفَماَذا تَ قُ  هاَأْوَصانَا َأنَّ ِمثْ لَ 
اتباعا حلكم الناموس يف  لكوذ (4/27يوحنا {ِإْن ُكْنُت َأْشَهُد لِنَ ْفِسي َفَشَهاَدِتي لَْيَسْت َحقًّا }الذي بني قوليه، وكان يسوع فيما سبق قال هلم:

 شهادة عدلني أو ثالثة.



 

 

وحينه  «أَنَا ُهَو نُوُر اْلَعاَلِم َمْن يَ ْتبَ ْعِني َفاَل يَْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه نُوُر اْلَحَياةِ » :ئيال  قاو بعد هذه احلادثة أراد يسوع أن حيدثهم كمرشد  
يُّونَ انتقد  َوِإْن ُكْنُت َأْشَهُد  }َوقَاَل هَل ْم: فرتاجع يسوع عن قوله األول، «. !َشَهاَدُتَك لَْيَسْت َحقًّا ؟أَْنَت َتْشَهُد لِنَ ْفِسكَ : »لوا لهعلى يسوع وقا اْلَفرِّيسي

 .أليس هذا تناقضا؟11-1:/1يوحنا { لِنَ ْفِسي َفَشَهاَدِتي َحقٌّ 
َماَواُت ِهَي َعَمُل َيَدْيكَ َربُّ ِفي اْلَبدْ  أَْنَت يَا} 11-10/:1 ثبت يف العربانينيَ  -3 ْسَت اأَلْرَض، َوالسَّ قَ ، ِء َأسَّ ى، وَُكلَُّها َكثَ ْوٍب ِهَي تَِبيُد َولِكْن أَْنَت تَ ب ْ

َلى  .{َواأَلْرُض تَ ُزواَلِن َولِكنَّ َكالَِمي اَل يَ ُزولُ  }اَلسََّماء   24:/39ويف مىت.{تَ ب ْ

 زول؟تبقى أم ستوالسؤال هو: هل األرض س {ِجيُء، َواأَلْرُض قَائَِمٌة ِإَلى األَبَِد.َدْوٌر يَْمِضي َوَدْوٌر يَ } 4:/1 ويف سفر اجلامعة

 األخطاء الحسابية وهي أيضا كثيرة جداً منها: -ج

ويف امللوك  .{َة أَيَّاٍم ِفي ُأوُرَشِليَم. كاَن يَ ُهويَاِكيُن اْبَن ثََماِني ِسِنيَن ِحيَن َمَلَك، َوَمَلَك َثالَثََة َأْشُهٍر َوَعَشرَ } 8:/23ورد يف أخبار األيام الثاين -1
 {َكاَن يَ ُهويَاِكيُن اْبَن ثََماِني َعَشَرَة َسَنًة ِحيَن َمَلَك، َوَمَلَك َثالَثََة َأْشُهٍر ِفي ُأوُرَشِليمَ } 1:/39الثاين

 ة أيام؟والسؤال: هل كان له مثاين سنني أم مثاين عشرة سنني؟ وهل ملك ثالثة أشهر أم ثالثة أشهر وعشر 
َعًة َوَثالَثِيَن، َوَلُهْم  } 65/:1مذكور يف امللوك األول-3 َعَة آاَلٍف َوَثاَلَث ِمَئٍة َوَسب ْ َياِت َفْضاًل َعْن َعِبيِدِهْم َوِإَمائِِهِم َفهُؤاَلِء َكانُوا َسب ْ ِمَن اْلُمَغنِّيَن َواْلُمَغن ِّ

َعًة َوَثالَثِيَن. َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِّيَن َواْلُمغَ َفْضاًل َعْن َعِبيِدِهْم وَ  } 67/:7ويف حنميا{ ِمَئَتاِن. َعَة آاَلٍف َوَثاَلَث ِمَئٍة َوَسب ْ َياِت ِمَئَتاِن ِإَمائِِهِم الَِّذيَن َكانُوا َسب ْ ن ِّ

 24؟!394أم322والسؤال هل عدد املغنني واملغنيات{َوَخْمَسٌة َوَأْربَ ُعونَ 
 علم الحديثاملبحث الثاني: القرآن واالنجيل تحت مجهر ال

 أوال:/ القرآن وعلم الجيولوجيا:

. 15النحل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ . 6النبأ: چٹ  ڤ      ،ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  چ  قال تعاىل: :/الجبال ووظيفته
ة ومخس اكتشفت العلوم احلديثة أن للجبال جذورا عميقة خترتق الغالف الصخري لألرض  امتدادا  إىل الداخل، يرتاوح طوله بني عشر 

فسبحان من  25عشرة ضعف ارتفاعه اخلارجي، ووظيفتها تثبيت األرض ومنعها من التمايد بنا، وهذه اجلذور هي ما وصفه اهلل باألوتاد،
 عام!!.7922وصف اجلبال باألوتاد منذ ما قبل 

 علم المحيطات:ثانيا/ 

 51الفرقان: چۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى  ائ  چقال تعاىل: 

 م اكتشف علماء البحار على يد البعثة 7112يف عام   10-12الرحمن: چٿڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ  
 العلمية البحرية اإلجنليزية يف رحلة )تشانلجر( واليت استمرت ملدة ثالثة أعوام أن ماء النهر والبحر يف حالة ذهاب

 يعترب حجرا على الكائنات احلية اليت فيه وحمجورا على وإياب واختالط واضطراب يفصل بينهما ماء املصب الذي 

                                                           
 /إخراج: قناة السالم.(IRF)اهلند-اإلسالمية يف بومباي مؤسسة البحوث/7ج:/للدكتور ذاكر نايك-شريط فيديو: آالف التناقضات يف كتاب النصارى 24
 بريوت/ وحماضرة مفهوم اجليولوجي للجبال يف القرآن/ زغلول النجار-/دار املعرفة7/ط:374-372أ.د.زغلول النجار/ص: -علم األرض  يف القرآن 25



 

 

 .26اخلاصة بالبحار، وأن ماء املصب حماط بربزخ مائي غري مرئي يفصل بني البحر والنهر الكائنات 
 علم الحيوان:ثالثا/ 

 11النحل:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇٹ ٹ چ 
 آنية  إىل أن الطيور والدواب وسائر احليوانات وخملوقات العامل كلها تعيش ضمن مجاعات كالبشر،تشري اآلية القر 

وهي حقيقة علمية اكتشفت أخريا، يقول الدكتور موريس بوكاي: أن السلوكيات احليوانية قد درست بدقة يف العقود األخرية وانتهوا إىل 
 .27اكتشاف وجود مجاعات حقيقية

لنجار: قد جاء يف تعليق اخلرباء باهلامش ما نصه: )تنتظم الكائنات احلية يف جمموعات خيتص كل منها بصفات ووظيفة وقال أ.د. زغلول ا

ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     چ ٹ ٹ و طبائع مميزة. وأضرب مثاال واحدا حليوان منتظم: 

 11النمل: چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ 
النجار: وقد أكدت الدراسات املتخصصة يف علم احليوان أن للنمل قدرا من الذكاء والوعي واإلدراك والشعور ميكنه  قال أ.د. زغلول 

معرفة األشخاص واألمكنة واالجتاهات واألوقات والقدرة للتمييز بني احلق والباطل وعلى توقي املخاطر وجتنبها وتنظيم وضبط حياته 
  .28نظمة الدقيقةاالجتماعية بعدد من القواعد واأل

 املبحث الثاني:/ اإلنجيل والعلم الحديث

 أوال/علم الفلك واألرصاد:

أن النجوم والشمس خلقت يف اليوم  78-7/79إن اهلل خلق الضوء يف اليوم األول، ويف سفر التكوين: 72-7/8يف سفر التكوين:-7
 ، كيف ميكن أن خيلق الضوء قبل مصدره؟!اًّ الثالث، وهذا ليس علمي

أن الشمس والقمر خلقتا يف اليوم الرابع،  78-7/79يف اليوم الثالث، ويف نفس السفر: تأن األرض خلق72-7/8رد يف التكوين:و -3
 يثبت العلم احلديث أن األرض جزء من الكوكب األم فكيف يعقل وجود األرض قبل الشمس! 

أن األرض خلقت يف اليوم الثالث! كيف ميكن تقسيم  72-7/8أيضا يف التكوين:( وََكاَن َمَساٌء وََكاَن َصَباٌح يَ ْوًما ثَانًِيا)7/1يف التكوين:-2
 الوقت إىل صباح ومساء قبل أن خيلق األرض؟! فدوران األرض هو ما حيدد الليل والنهار!.

 أن إبليس أخذ يسوع إىل قمة جبل عال جدًّا وأراه مجيع ممالك األرض. 4:/9ثبت يف لوقا األرض مسطحة الشكل:
 أيمسطحة، فلنفرتض أن رؤيتك جيدة وأنك تستطيع رؤية مئات األميال ومعك  ممكن ما لو كانت األرض  !، وهذاكلها  
 رؤية ممالك األرض كلها،  وصعدت أعلى جبل على مستوى العامل)إيفرست( لن تستطيعنوع من اآلالت احلديثة،  

 فيد أن األرض مسطحة.مما ي 77-72/:9وذلك ألن األرض كروية الشكل. ونفس الشيء وارد يف سفر دانيال
 اإلنجيل ينفي دوران األرض:

                                                           
 /.71-79ينظر: منطقة املصب للشيخ عبد اجمليد بن عبد العزيز الزنداين/ص: 26
 القاهرة-3/مكتبة مدبويل3/ط:339موريس بوكاي/ص:-القرآن والتوراة واالجنيل والعلم 27
 لبنان-بريوت-م/داراملعرفة7/3223./ط:13-17علم  احليوان يف القرآن  لزغلول النجار/ص: 28



 

 

 ، أن اهلل العظيم أثبت األرض عن احلركة، أي: أن اهلل أثبت األرض وأوقف حركة دوراهنا.82/7ورد يف املزامري:
 ثانيا/علم الحيوان:

ثبت أن النمل يعيش بنظام دقيق وله حاكم أنه ليس بني النمل حاكم أو رئيس، لكن العلم احلديث أ 1-3:/3ثبت يف سفر األمثال -7
 ورئيس وملكة.

َأمَّا  }،34:/34{ ويف إشعياء:َعَلى َبْطِنِك َتْسَعْيَن َوتُ َرابًا تَْأُكِليَن ُكلَّ أَيَّاِم َحَياِتكِ :}قال الرب للحية 79:/2ورد أيضا يف سفر التكوين -3

َراُب َطَعاُمَها  ن احلية تأكل الرتاب؟!.وهل معقول أن يقال إ {اْلَحيَُّة فَالت ُّ
، أن األرنب الربي حيوان جمرت، لكن العلوم احلديثة أثبتت أن األرنب ليس حيوانا جمرتا ألن معدته 77/3وأيضا يف سفر الالوين: -2

 ليست مقسمة.
 ثالثا/ علم النباتات والغذاء

أن الشمس خلقت يف اليوم  78-7/79سفر:، أن اخلضار خلقت يف اليوم الثالث، ويف نفس ال72-7/77ورد يف سفر التكوين: -7
 الرابع، وكيف يعقل وجود اخلضار قبل وجود ضوء الشمس.

ُكوُن ُر بِْزرًا َلُكْم يَ ِإنِّي َقْد َأْعطَْيُتُكْم ُكلَّ بَ ْقل يُ ْبزُِر ِبْزرًا َعَلى َوْجِه ُكلِّ اأَلْرِض، وَُكلَّ َشَجٍر ِفيِه ثََمُر َشَجٍر يُ ْبزِ }، 7/38يف سفر التكوين: -3

أي: أن كل األعشاب احلاملة للحبوب واألشجار احلاملة للثمار كلها طعام لكم، وهذا ليس معقوال! فاحليوانات كلها باتت تعرف {َطَعاًما
 .29أن بعض الثمار سامة ومميتة، كالتوت الربي وغريها من الثمار اليت تقضي على حياة اإلنسان إذا أكلها

 في تحريف اإلنجيل لمسيحيةدور بولس رسول االمبحث الثالث: 

كما يف األقليات املسلمة عندما يتناول املسلم موضوع حتريف االجنيل يف بعض األوساط، كثريا ما يبادرون إليه هبذا السؤال، إذا كان األمر  
 ا واخرتاعا على املسيحية.تقوله فمن الذي حرف اإلجنيل؟ وأين موقع التحريف؟ وغالبا ما ال يكون لديه اجلواب، فيبدوا األمر عندهم تلفيق

رسول املسيحية هو الذي حرف االجنيل!، وهذا قد يبدو عند املسيحيني قدحا للمسيحية أو جرحا لشعور املسيحيني،  بولسواجلواب: أن 
 َتظُنُّوا الَ »71-71:/4مىت  واحلقيقة أنك إذا قرأت االجنيل ستجد أن املسيح كان يشدد على االلتزام بشريعة الناموس، من ذلك قوله يف

ل َماُء َواأَلْرُض اَل يَ ُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو ، أَنِّي ِجْئُت ألَنْ ُقَض النَّاُموَس َأِو األَنِْبَياَء. َما ِجْئُت ألَنْ ُقَض َبْل أُلَكمِّ ِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإَلى َأْن تَ ُزوَل السَّ
َماَواِت. وَ  ُكوَن اْلُكلُّ.نُ ْقطٌَة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى يَ  َأمَّا َفَمْن نَ َقَض ِإْحَدى هِذِه اْلَوَصايَا الصُّْغَرى َوَعلََّم النَّاَس هَكَذا، يُْدَعى َأْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السَّ

 َمْن َعِمَل َوَعلََّم، َفهَذا يُْدَعى
َماَواتِ    ها اهلل خلقه ويبلغهم إياها بواسطة أنبيائه عليهم الصالة والشريعة هي القوانني اليت يكلف .َعِظيًما ِفي َمَلُكوِت السَّ

والسالم مثل ما ورد يف سفر التكوين عن اخلتان، وقصاص القاتل وعقاب الزانية، وزواج األخ من أرملة أخيه، والتمييز بني احليوانات 
منها، والذي يفعل ذلك ويعلم الناس أن يفعلوا الطاهرة والنجسة، فهي ملزمة ومستمرة إىل أن تزول السماء وال جيوز إسقاط حرف واحد 

 مثله سيدعى )أصغر ( حسب ما ورد  على لسان املسيح يف النص املذكور آنفا.
 . فلنقرأ كيف تعامل بولس مع الناموس؟30)الصغري أو القليل( اوقد ورد يف املراجع املسيحية أن كلمة بولس يعىن هب
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 }من نفس االصحاح قال:  37ويف العدد:/ {َقْد َتَحرَّْرنَا ِمَن النَّاُموِس، ِإْذ َماَت الَِّذي ُكنَّا ُمْمَسِكيَن ِفيهِ َوَأمَّا اآلَن ف َ }قال بولس  3:/1يف رومية

وقال  {َفَدَخَل ِلَكْي َتْكثُ َر اْلَخِطيَّةُ  َوَأمَّا النَّاُموسُ  }قال  32:/4ويف رومية: {َأِجُد النَّاُموَس ِلي ِحيَنَما أُرِيُد َأْن َأفْ َعَل اْلُحْسَنى َأنَّ الشَّرَّ َحاِضٌر ِعْنِدي
اَْلَمِسيُح افْ َتَدانَا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعَنًة أَلْجِلَنا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب:  } وقال أيضا {َولِكنَّ النَّاُموَس لَْيَس ِمَن اإِليَمانِ } 73:/2يف الغالطية 

ابَِقِة ِمْن َأْجِل َضْعِفَها َوَعَدِم نَ ْفِعَها، ِإِذ النَّاُموُس  } 78-71:/1وقال يف العربانيني «.َلى َخَشَبةٍ َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق عَ » فَِإنَُّه َيِصيُر ِإْبطَاُل اْلَوِصيَِّة السَّ

ْل َشْيًئا  . {َلْم ُيَكمِّ

َنُكْم، َوبَ ْيَن َنْسِلَك ِمْن بَ ْعِدَك: ُيْخَتُن ِمْنُكْم ُكلُّ ذََكٍر، فَ ُتْختَ ُنوَن هَذا ُهَو َعْهِدي الَِّذي َتْحَفظُونَُه ب َ } 77-72:/71وذكر يف سفر التكوين- ْيِني َوبَ ي ْ

َنُكمْ  َفُعُكُم اْلَمِسيُح َها أَنَا بُوُلُس أَُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ِإِن اْخَتتَ نْ }3:/4غالطية  { وبولس يقول يفِفي َلْحِم ُغْرلَِتُكْم، فَ َيُكوُن َعاَلَمَة َعْهٍد بَ ْيِني َوبَ ي ْ ُتْم اَل يَ ن ْ

وبعد قراءة هذه النصوص يظهر للقارئ الرجل الذي حرف وصايا الشريعة املسيحية والذي يدعى بولس أي: الصغري، وهو صاحب  {َشْيًئا!
 {َماَذا ُأَداُن أَنَا بَ ْعُد َكَخاِطٍئ؟فَِإنَُّه ِإْن َكاَن ِصْدُق اهلِل َقِد اْزَداَد ِبَكِذِبي ِلَمْجِدِه، فَلِ  }1:/2العبارة الواردة يف رومية

وكل هذا مبناه كذبة واحدة اخرتعها وهي أن شبح املسيح ظهر له يف الطريق إىل دمشق وكلمه ومن حينها أصبح بولس الرجل الثاين 
يه السالم وكتب من للديانة املسيحية، ومسى نفسه رسول األمم وأعلن أنه سيكون شريكا يف اإلجنيل وشرع حيرف دين املسيح عيسى عل

 %من42ما يتجاوز  :اإلجنيل أربعة عشر سفرا  من بني سبعة وعشرين أي
 . 31ي هذا العصراإلجنيل، وهذه الرسائل تسمى رسائل بولس وهي ركيزة دين مسيحي   

                                                                                                                                                                                                                             
 .82الكتاب املقدس تقدمي إرسالية نرساي الكلدانية الكاتوليكية/ مادة)ب( الشخصية رقم: ينظر: أمساء شخصيات من 30

إىل دمشق ليوقع بالنكال على بولس رسول األمم يهودي ولد يف طرطوس بعد عشر سنني من امليالد، كان شديد البطش والعنف برجال املسيحية يف أوروشليم، وبينما هو ذاهب 
مم، وصدقه على ذلك حبوزته أصابه داء يف عينيه فزعم أنه رأى نورا عظيما من السماء اختطف بصره وأنه اهلل )املسيح( وأنه كلمه، ومن هنا ادعى أنه رسول األاملسيحيني الذين كانوا 

وموسوعة البحوث واملقاالت العلمية/علي بن نايف  .3ينظر : املوسوعة العربية العاملية/ 39م وقيل 33م وقيل 31املسيحيون، فشرع حيرف يف دين املسيح عليه السالم، وتويف عام
 .924/ص:72/ج:39-78جملة أم القرى/العدد .2الشحود/ص:

 "بولس"حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إىل سجن يف جهنم يسمى روي عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )
، وحسنه األلباين، ينظر: صحيح األدب املفرد لإلمام 3983رقم -344/ص:9الرتمذي يف سننه وصححه /ج: أخرجه األنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال( نارتعلوهم 

 .929/441 /378ص:/حممد ناصر الدين األلباين-البخاري 
 http://www.ebnmaryam.com/vb/t187086.htmlب: على اليوتيو  -املسيح حمذرا عن بولس، على شبكة بن مرمي اإلسالمية 31



 

 

حممد وآله وصحبه وسلم،  ويف اخلتام أمحد اهلل وأشكره على توفيقه ومن ه علي، وعلى إجناز هذا البحث العلمي، وأصلي وأسلم على نبينا
 هبذا القدر أكتفي وأمتىن أين قد وفيت باملقصود، وأسأل اهلل أن جيعل البحث نافعا لإلسالم واملسلمني.

  ما يلي:فوائد كثيرة منها خالل هذه الجولة العلمية استنتجت 
 رة بقدومه.، والبشاجنيل على نصوص شديدة الوضوح حول شخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلمحيتوي اإل .7
 .بنص القرآن واالجنيلية حمدودية رسالة املسيحو  ،مجعاء يةلبشر لسالم مشولية رسالة اإل .3
 يفيد انتقال النبوة من ولد إسحاق إىل ولد إمساعيل{}... إن ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أثماره{ قوله  .2

 لعاملني ولذلك مل يكن استغراهبا أهنا ستحمل من رب ا امل خيطر بباهل "{إني رسول ربك ألهب لك غالما زكيا}فقال "مرمي أتى امللك ملا  .9

!. مما يدل على "{أنى يكون يل ولد ومل ميسسين بشر}"احلمل من اهلل وإمنا كان استغراهبا فكرة احلمل من دون أي تدخل ذكري، فقالت 

 بطالن الرواية اإلجنيلية لقصة محل مرمي باملسيح عليهما السالم.
وقوله ملا رآه مقتنعا: لست بعيدا عن ملكوت اهلل )اجلنة(. ؟" أية وصية هي الكلاخل ملن سأله قائال:"..الرب إلهنا واحد"ملسيح جواب ا .4

 "لت الجنةُ خدلني على عمل إذا عملته د"وجواب النيب عليه الصالة والسالم: تعبد اهلل وال تشرك به شيئا..اخل، ملن سأله قائال : 
فيه دليل على توحيد مناهج ، 33أفلح إن صدق""ولآلخر  32« ن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذام» وقوله ملا وىل: 

 .األنبياء يف الدعوة

 على الرغم من أن اإلجنيل حيتوي على بعض كلمات معانيها من عند اهلل إال أنه ليس وحي اهلل الذي أنزله  .3
إن الذي يقرأ رسائل  "م باتونيويل" أ الديانة اليت عليها مسيحيِّي هذا العصر، قالبولس هو الذي حرف اإلجنيل، وهو الذي أنش .1

يف موسوعة احلضارة )لقد أنشأ  نتاديور عاملية املسيحية. وقال  يفعيسى  عندليال واحدا وال كلمة واحدة ولو بولس يرى أنه مل يورد 
 ."34سيح("ل املاال جند له إال أسانيد غامضة يف أقو  ا جديدابولس الهوت

 .أوصي نفسي واجلميع بتقوى اهلل عزوجل يف السر والعلن-7-: أهم التوصيات
 .جنازه إما قدمته عبارة عن منوذج يف هذا املوضوع وأمتىن أن يكون مدخال للجميع للعمل يف توسيعه و -3
 أذكرها يف هذا البحث:أوصي الباحث الذي يأيت بعدي إذا وسع له اجملال أن حياول التغطية على املهمات اليت مل -2
"املطلقة وابن  :مثل وال موقف الديانتني من حل املشاكل االجتماعية عن املسيحية، يةسالممل أذكر يف هذا البحث كل مزايا الشريعة اإل 

 جملال.، وغري ذلك من املوضوعات، لعدم سعة اما مل أذكر موضوع الصلبك  سالم واملسيحية"يف اإل والعنف والعنصرية الزىن واخلمر
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33
 .914/رقم:714/ص:7ومالك يف املوطأ/رواية حيىي/ج:/ 7213/رقم:181/ص:3ينظر: األموال البن زجنويه/ج: 
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 نسخة فاندايك-الكتاب املقدس: بعهديه القدمي واجلديد .7
 مصحف املدينة النبوية برواية حفص عن عاصم .3

 World Bookمن دائرة املعارف العاملية  //جملموعة من العلماءملوسوعة العربية العامليةا .38 
International م، وحمرر، ومراجع . شارك يف إجنازه أكثر من ألف عامل، ومؤلف، ومرتج

 علمي ولغوي، وخمرج فين، ومستشار، ومؤسسة من مجيع البالد العربية.
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/ 7األحكام الشرعية الكربى أليب حممد عبد احلق اإلشبيلي/تح: أبو عبد اهلل عكاشة/ط: .2
 مكتبة الرشد.

األموال البن زجنويه أليب أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين املعروف بابن  .9
هـ(./ تح: د. شاكر ذيب فياض، وصدر عن مركز امللك فيصل للبحوث 347زجنويه)

 هـ. 7923والدراسات اإلسالمية، باململكة العربية السعودية، سنة 
أمحد حممد شاكر وآخرون/  / تح:رتمذي حممد بن عيسى أبو عيسى ال/اجلامع الصحيح  .4

 .بريوت –مذيلة بأحكام األلباين /دار إحياء الرتاث العريب 
دار اجليل  /يب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريألاجلامع الصحيح  .3

 بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت
/دار ابن  7ط: / ى ديب البغاد. مصطف تح: حملمد بن إمساعيل البخاري/ اجلامع الصحيح .1

 م7811 –ه 7921بريوت -كثري 
 دار ابن اجلوزي /7ط:/عبد اهلل بن وهب بن أبو حممد املصريل اجلامع يف احلديث .1

هـ /  7921 / 7ط: /دار الكتب العلمية/ ودار الريان للرتاث7دالئل النبوة للبيهقي/ ط: .8
 م 7811

 القاهرة.-دار التقوى–ىل األو  -سرية الرسول أليب عمار حممود املصري  /ط .72
 هـ 7971 -7/ط:أمحد شاكر تح:صدر الدين حممد احلنفي/ل شرح العقيدة الطحاوية .77

 .وزارة الشؤون اإلسالمية/
: 7صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري/حممد ناصر الدين األلباين/نشر دار الصد يق/ط .73

 هـ7937
 م7881 -هـ  7971القاهرة  -/دار الصابوين7صفوة التفاسري ـ حملمد علي الصابوين/ط: .72

عمدة األحكام يف معامل احلالل واحلرام عن خري األنام/عبد الغين بن عبد الواحد  .79
 م /دار الفاريايب للمطبوعات3272-3/7927املقدسي/تح:نظر حممد الفاريايب/ط:

/ هـ273اإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائين ـ سنة الوفاة   مسند أيب عوانة .74
 بريوت-ر املعرفة/دا7ط:

 /مؤسسة قرطبة/القاهرة. 7مسند أمحد بن حنبل /ط: .73
ربيع بن هادي عمري -منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه احلكمة والعقل .71

 /مكتبة الفرقان7/ط:81-21املدخلي/ص:
هجرية رواية حيىي بن حيىي الليثي  718املوطأ لإلمام مالك بن أنس األصبحي ـ  .71

 / دار الغرب اإلسالمي للموطأ9ط:ه/ 399ـ  743األندلسي
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http://www.islamtoday.net/toislam/art-110- مامتيزت به شريعة اإلسالم .22
4.htm 

ربيع األول -22العدد-سلطنة عمانتصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ب-جملة التسامح .27
 م3272-ه7927

 39-78جملة جامعة أم القرى/العدد .23
 م3221أبريل،38،الثالثاء،311اجمللةالكويتية،العدد، .22
 كما حتدث عنه املنصفون والعقالء يف الغرب/إدريس كنبوري/رابط النص: صلى اهلل عليه وسلم النيب .29

https://saaid.net/arabic/ar65.htm 
 /لشاملةامقال وحبث/ 48222موسوعة البحوث واملقاالت العلمية/علي بن نايف الشحود / .53

 .م 32/1/3221هـ املوافق  7931رجب  8يف تاريخ النشر: / إصدار الثالث/قسم املقاالت
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 م2/1/3274أ.د. عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح/ -اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة محاضرة: .23
 /نظمته اهليئة العاملية لنصرة الرسول لطالب اجلامعة اإلسالميةاملدينة املنورة

مؤسسة البحوث  /7للدكتور ذاكر نايك/ج:-آالف التناقضات يف كتاب النصارى :محاضرة .21
 Peace.tv-/إخراج: قناة السالم(IRF) اهلند-ومباياإلسالمية يف ب

يف  سالميةاإل لدويل للدوعوةركز امل: صورتان للمسيح قرآنية وإجنيلية/ للشيخ أمحد ديدات/محاضرة .21
 /thrutway.tvجنوب أفريقيا /إخراج قناة 

ريقيا/ يف جنوب أف سالميةلدعوة اإلالدويل لركز ااملحممد واملسيح دراسة مقارنة للشيخ/: محاضرة .28
  thrutway.tvإخراج قناة 

 املفهوم اجليولوجي للجبال/حممد راغب زغلول النجار/رابط احملاضرة رابط الفيديو على اليوتيوب .92
-https://www.youtube.com/playlist?list=PLs_RNyNb24 

بني الشيخ أمحد ديدات وجيمس  -قرآن واإلجنيل أيهما كالم اهلل: الالمناظرة الكبرى .97
 /thrutway.tv/املركز الدويل للدعوة االسالمية يف جنوب أفريقيا/ إخراج قناة 7سواجارت،/ج:

الدكتور شروش/  -والقس الفلسطيين –بني الشيخ أمحد ديدات –: هل املسيح هو اهلل مناظرة .93
  جنوب أفريقيا/ إنتاج مؤسسة القرطبة لإلنتاج الفين.املركز الدويل للدعوة االسالمية يف

القس استالني تشوبرت يف مدينة اسكولد بالسويد/  –هل املسيح هو اهلل؟ أمحد ديدات : مناظرة .92
 thrutway.tvاملركز الدعوة االسالمية يف جنوب أفريقيا /إخراج قناة 

كامبل/ مؤسسة البحوث د  –ذاكر نايك -القرآن واإلجنيل والعلم احلديث م:0222مناظرة .99
/ الناشر: دار املعارف  Peace.tv-/ إخراج قناة السالم(IRF)اهلند -اإلسالمية يف بومباي
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-بريوت-م/داراملعرفة7/3223األرض يف القرآن للدكتور حممد راغب زغلول النجار/ ط: .78
 لبنان

 لبنان-بريوت-م/داراملعرفة7/3223النجار/ ط: احليوان يف القرآن  لزغلول .32
دار -/دار الفكر العريب7/ط:79/ص:7القرآن وإعجازه العلمي حملمد امساعيل ابراهيم/ج: .37

 الثقافة للطباعة.
دار -/مطابع املختار اإلسالمي77معجزة القرآن للشيخ حممد متويل الشعراوي/ص: .33

 السالم.
ميل الكتاب منطقة املصب /عبد اجمليد الزنداين/رابط حت .32

/http://www.islamhouse.com/p/339051 
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 أمساء شخصيات من الكتاب املقدس تقدمي إرسالية نرساي الكلدانية الكاتوليكية .94 

www.marnasay.com//:http 

 تقدمي إرسالية نرساي الكلدانية الكاتوليكية /أمساء شخصيات من الكتاب املقدس .93
www.marnasay.com//:http 

على  -فيديو قصرية بعنوان: املسيح حمذرا عن بولس،  .91

 و املراجع  املصادرقائمة 

http://www.islamtoday.net/toislam/art-110-4.htm
http://www.islamtoday.net/toislam/art-110-4.htm
http://www.islamtoday.net/toislam/art-110-4.htm
https://saaid.net/arabic/ar65.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs_RNyNb24-
http://www.islamhouse.com/p/339051
http://www.marnasay.com/http
http://www.marnasay.com/http
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 اإلجنيل احملرف يهني املسيح للدكتور يزيد محزاوي/مت حتميله من ملتقى أهل احلديث / .39

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14 
التثليث عقيدة املسيح أم عقيدة اجملامع؟ بني الدكتور منقذ حممود السقار والقس رأفت  .34

 /دار اإلسالم2مشرقي/سلسلة:
صر القدمية حىت هناية الدولة احلديثة هلبة عبد املنصف ناصف/ الثالوث يف م .33

 ه7937م3227/جامعة طنطا/7/ط:72
م/دار 3223ه 7،7931مفاهيم نصرانية خاطئة عن حممد واملسيح لسامي جنيب/ط: .31

 الروضة للنشر والتوزيع.

 القاهرة-3/مكتبة مدبويل3موريس بوكاي/ط:-جنيل والعلمالقرآن والتوراة واإل .31

 http//:www.ebnmaryam.com/vb/t187086.htmlاليوتيوب
 -قائمة الكتاب املقدس/دائرة املعارف املسيحية  .91

 / http://www.almaany.com/ar/name/%D8%Aالرابط
 معاين مجيع األمساء/ .98

http://names.seemoresee.com/all_names/boys 
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 التكوين، التثنية، إشعياء، املزامير، نحميا، األمثال، الالويين، أرمياء، الجامعة، األفسس.

 لوقا، يوحنا، متى، مرقس.

 أخبار األيام األولى، أخبار األيام الثانية، امللوك األول ، امللوك الثاني.

 رومية، العبرانيين، غالطية.
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