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  ..لمجد دا.. إلى اإلمام 

ل م  د .. الع    ..المسد 
   ..iإلى الداعي إلى نهج الرسول 

خير القرون    ..إلى رائد األمة إلى فهم 
اإلسالم  ورزقنا وإي اه صحب ة .. رحمه اهللا.. محمد بن عبد الوهاب .. إلى شيخ 

  .. iخير  البري ة 
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ـ :" ارئ قد يساؤلنا الق  ويف أي ! ؟..سلم كيـف ينـاظر   ملاذا تكتب يف سلسلة تعليم امل
  ! "..  ؟..ويقنع اادل ! ؟..وكيف يفحم املكابر ! ؟..مبحث يناقش 

ألنـه ذو أمهيـة   , فال بد أن يطرح من الكاتب , والسؤال حىت إن مل يطرح من القارئ      
حيث سهام املعتدين تغشاها مـن كـلّ        ..بالغة يف هذه الفترة احلساسة اليت متخر غباا أمتنا        

وتشغل منها كلّ   ..وأساطيل املنصرين متأل منها كلّ ساحل       ..وددها من كلّ أفق     .. صوب  
  ..جزء 

إنّ .. ودون جتانف عن مسلك الوضـوح       ..دون تعقيد أو ومي يف قفار احلذلقة        , نقول  
كان على أهل التخصص    و, لألسف  , طرح هذه السلسلة يف األسواق يأيت بصورة متأخرة         

يف مقارنة األديان واالستشراق أن يولوا العناية  إىل هذا املوضوع وأن يتنـاولوه بـصورة                 
  ..ملسيس احلاجة إىل طرق بابه وتناول أفراده ..مباشرة 

  :منها , حنن نطرح هذه السلسة بني يدي القراء ألسباب عدة ..نقول 
 تتناول هذا املوضوع بطريق صـريح مباشـر         خلو املكتبة اإلسالمية من األحباث اليت     ~ 
إال أننـا   , إذ رغم أنّ ما سنذكره قد عرض الكثري منه يف مؤلفات إسالمية أخرى              , مبسط  

, املـصطلحات  : دائما نتجاهل أنّ جلّ املسلمني جيهلون أساسيات التعامل مـع املنـصرين        
  ...الدفاعي النصراين واجلدل , واألصول التارخيية , واملفاهيم الالهوتية , واألسفار 

فالعرض  الكالسيكي الذي ال يتوقف عند تفسري املصطلحات وتبسيط األفكار وتعريف            
املسلم بردود النصارى على اعتراضاتنا ومنهج القوم يف الدفاع واجلدل واملغالطة واملـالددة        

ـ  , " ثقافة إسالمية شعبية يف األديان " كان وال يزال حجر عثرة دون ظهور      ,  تمر وقـد اس
فنحن نراوح  , األمر على هذه الصورة دون أن خنرج من الدائرة املغلقة اليت صنعناها بأيدينا              

رمحة , مكاننا منذ زمن بعيد مكتفني مبا كتبه األئمة القدماء كابن حزم وابن تيمية وابن القيم                
ـ          , اهللا عليهم    داد وكأنّ أمر دعوة النصارى ومواجهة التنصري قد انقضى وتصرم وصار يف ع

  !! املباحث التارخيية األثرية املخزونة يف اللفائف القدمية والربديات اليت عدت عليها اَألرضة
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حاجتنا إىل تنويع  طرائق الطرح والعرض يف املكتبة اإلسالمية واالبتعاد عـن النـهج     ~ 
 السردي والعرض العجل الذي ال يهتم بتنوع خلفيات القراء وتفاوت مداركهم ومتايز سعة            

  .إدراكهم 
تبسيط مضامني الكتب وتذليل معانيها كمرحلة أوىل إلعادة تأسيس مكتبة إسـالمية            ~ 

يف دراسة النصرانية لكلّ املستويات الفكرية ولكلّ الفئات اإلجتماعية مما يوسـع يف قـدرة             
األفراد واجلماعات على التعامل مع الدعوة اخلارجية والوقوف بصالبة أمام املـد األجـنيب              

  .دفق إلينا املت
لردع اهلجمة التنصريية اليت تعمل على مالحظة نقاط الضعف يف دفاعاتنا والتـسلل             ~ 

إنّ االستمرار يف النهج القدمي يف الرد يعين إفـساح اـال            ..من خالهلا إىل عقول الشباب    
  .للمنصرين لتوسيع املنافذ اليت يتخللون منها إىل ما وراء احلدود واألسوار  

يف بالد العرب إىل دعوة النصارى العرب       ..شيبا وشبابا   , ألمة رجاال ونساء    لتوجية ا ~ 
  ..باحلسىن إىل الدين احلق والنيب اخلامت والكتاب املعجز والشريعة العظيمة

لينا شـبهاا   للحاجة إىل إخصاء اهلجمة التنصريية اليت دخلت علينا بيوتنا وفرضت ع          ~ 
بل وقد حيـسب أال رد عليهـا وال   ,  املسلم العامي جوابا    واليت ال يعلم هلا    املتوثبة واملتنوعة 

  !ترياق لسمها 
ليعلم املسلم افت حجج املنصرين وأنّ شقاشقهم اليت يرددوـا ويقـدمون هلـا               ~ 

ما هي إال أباطيل مكـشوفة      , األسانيد العريضة ويوطّئون هلا املقدمات ذات الربيق اخلالّب         
  .ولكن ليعلم أنه قد أيت من جهة جهله , م بكثرة كالمهم فال يغتر املسل, معلوم فسادها 

الـيت  ...) مواقع انترنت   , أشرطة  , مقاالت  , كتب   (تعريف املسلم باملراجع العلمية   ~ 
زيـد إثـراء الفهـم وتعميـق        تعينه على مزيد التعمق والبحث وتفتح أمامه أبوابا واسعة مل         

  ..اإلدراك
حلجج اليت لُقّنها من طـرف القـساوسة أو يف دروس           تنبيه النصراين العريب إىل أنّ ا     ~  
ووجهوه مـا أرادوا هدايتـه إىل احلقيقـة         " نصحوه  " وأنّ من   ,هي فاشلة باطلة    .. األحد  

  ..وإمنا هم قد أرادوا تشويه احلق وإثارة غبار الشبهات حوله ,وأدلتها 
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متاما للفائدة وتنويعا   حنن ندعوا إخواننا الباحثني إىل مشاركتنا يف هذه السلسلة إ         .. أخريا  
مع مراعاة صغر حجم البحث ليتيسر للجميـع        , ألسلوب العرض لتحصيل املزيد من النفع       

  .قراءته واالستفادة منه 
  !آمني ... وارحم .. واغفر .. اللهم تقبل 
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فكذلك هو منـهج املنـاظرة      , يزة عن عقائد األمم األخرى      كما أنّ عقيدة اإلسالم متم    
ولعلّنا نلخص أهم ما جيـب أن       ... متميز يف منطلقاته وأسسه وأركانه وأهدافه       , اإلسالمي  

سواء كان منافحا عن دينـه  , يترسخ يف عقل املسلم أثناء مناظرة النصراين الذي يقف أمامه  
  :لسريعة يف هذه النقاط ا, أو طاعنا يف اإلسالم 

آداب البحـث   "قال حممد األمـني الـشنقيطي يف كتابـه          : ا ماهية املناظرة وغايته    -
احملاورة يف الكالم بني شخـصني خمـتلفني       : " يف تعريف املناظرة   , ٣ -٢ص ص    "واملناظرة

، مع رغبة كل منـهما يف ظهـور         يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول اآلخر        
جدوى منه وهو حجـة      لب احلق هو غاية املناظر فال قيمة للكالم وال        فإن مل يكن ط   " ..احلق

  !. على صاحبه وثقل سينوء به ظهره يوم القيامة 
، إمنا وضعت املناظرة لكشف احلـق     " : وقد قال اإلمام الذهيب خمتصرا الغاية من املناظرة       

   ".وتنبيِه األغفلَ األضعف، وإفادِة العاِلم األذكى العلم ملن دونه
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكـلّ  :" يف احلديث املتفق عليه  iقال  :"  استحضار النية    -

  " ..احلديث .. امرئ ما نوى 
  :يف سياق تناوله هلذا احلديث البـديع  " جامع العلوم واحلكم " قال اإلمام ابن رجب يف     

 أن كـل عمـل ال   وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام اخلطبة له إشارة منه إىل    " 
يراد به وجه اهللا فهو باطل ال مثرة له يف الدنيا وال يف اآلخرة وهلذا قال عبـد الـرمحن بـن             
مهدي لو صنفت كتابا يف األبواب جلعلت حديث عمر بن اخلطاب يف األعمال بالنيـات يف                
كل باب وعنه أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ حبديث األعمـال بالنيـات وهـذا                  

  ."يث أحد األحاديث اليت يدور الدين عليها احلد
, ينبغي للمناظر أن يقصد بنظره طلب احلق والوكالة عليـه           :" وقال أبو الوليد الباجي     

, فيـذهب مقـصوده     , وال يقصد به املباهـاة واملفـاخرة        , وحيوز أجره   ,ليدرك مقصوده   
  " .ويكتسب إمثه ووزره 
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هدها باملغالبة واملكابدة حـىت تلقـى ملـك    فتعا..فاحذر أن ترتلق بك نيتك إىل حتفك      
   ! واخلالصاملوت فيقبض منك الوديعة وأنت على طريق اإلخالص

,  االبتعاد عن مواطن الريبة اليت تبتغي فيها النفس استجالب إعجاب الناس وثنـائهم        -
من ابتغى العلم ليباهي به العلماء،      :" iوقد قال رسول اهللا   ,ال إحقاق احلق وإقامة القسط      

    ٢."الناس إليه، فإىل النار أو مياري به السفهاء، أو تقبل أفئدة
, صاحب خلق رفيع وأدب جـم       , فاملسلم  :  استحضار اآلداب اإلسالمية يف احلديث     -

كما أنه لبيب كيس جيعل     , قد نأى بنفسه عن سوء الفعال ورديء األقوال وخوارم املروءة           
األلفاظ وينتقي أطيب الكالم ملن التبست عليه       يتخير  .. لكلّ مقام مقال ولكل موقف فعال       

$! :"قال تعاىل ..أو كان ممن مل تقم عليه احلجة بعد , املسالك  t6 yδ øŒ $# 4’ n< Î) tβ öθ tã ö� Ïù … çµ ¯Ρ Î) 4 xö sÛ 
∩⊆⊂∪ Ÿωθ à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹ ©9 … ã& ©# yè©9 ã� ©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4 ý øƒ s† ∩⊆⊆∪" ٣  
äí"  : قوله تعـاىل    يف ٤"الرد على املنطقيني    " يف  , قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      و ÷Š $# 4’ n< Î) 

È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ 
uθ èδ ÞΟ n= ôã r&  yϑ Î/ ¨≅ |Ê  tã  Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& t Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪يقل باحلَسنة كما مل" ٥ 

قال يف املوعظة، ألن اجلدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون باليت هي أحسن، حـىت        
 كالم من ابن تيمية يكتب مباء الـذهب ويـنقش           وهذا ".يصلح ما فيه من املمانعة واملدافعة     

  .على القلوب والعقول فال متحوه األيام 
وأنه متلبس بوظيفـة األنبيـاء      , غور اإلسالم    على املسلم أن يدرك أنه على ثغر من ث         -

فال يترددنّ يف بذل الوسع النتشال األمم الضالة مـن بـراثن التيـه              .. واألئمة املصلحني   
قال سيد قطب يف مقدمته لكتاب      .. وليغمره فيض الشعور بأنه ميلك دواء أدواء البشرية         ..

إن اإلسالم عقيدة استعالء، مـن  ":"ماذا خسر العلم باحنطاط املسلمني   :" أيب احلسن الندوي    
                                                  / 
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إذ , حتى من الطرف احملـق      , ال ختلو املناظرات الدينية من أخطاء ونقائص يف األغلب          

وقـد  ,فقد يفشل يف املنافحة عن الصواب       ..صاحب احلق ال ميثّل احلق وإنما هو يدافع عنه          
ولـذلك  ..وقد يزلّ يف عرضه أو لفظـه        , بني نقطتني متقاربتني     صليسلك سبيال طويال للوِِ   

  :نصحا وتنبيها , نذكر بعضها , كان من املتأكّد أن حيذر املسلم عددا من األخطاء 
      :   

: ٩"درء تعارض العقـل والنقـل     " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف       : اجلدال بال علم  ~ 
ناظرة إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة وجـواب الـشبهة           وقد ينهون عن اادلة وامل    "

فيخاف عليه أن يفسده ذلك املضل كما ينهى ذلك الضعيف يف املقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً                
   .  ".من علوج الكفار فإنَّ ذلك يضره ويضر املسلمني بال منفعة

 من مل ينـاظر أهـل        كل …":١٠"درء تعارض العقل والنقل     " وقال رمحه اهللا تعاىل يف      
اإلحلاد والبدع مناظرةً تقطع دابرهم مل يكن أعطى لإلسالم حقَّه وال وفَى مبوجـب العلـم                

  ".واإلميان وال حصل بكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس وال أفاد كالمه العلم واليقني 
Ν": وقال القرطيب يف قوله تعاىل Î= sù  šχθ •` !$ ys è? $ yϑŠ Ïù }§ øŠs9 Ν ä3 s9  Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïæ "١١ :   "

قد ورد األمـر    .. دليل على املنع من اجلدال ملن ال علم له، واحلظر على من ال حتقيق عنده                
Ο ":باجلدال ملن علم وأيقن، فقال تعاىل ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& "

١٢
.   

بـداياا  فال بد أن يتجنب املسلم اخلوض يف مسألة علمية ال يعرف أصوهلا وبديهياا و             
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 ٢٢

لكي ال يظن النصراين أنه على احلـق وأالّ جـواب لـشبهاته عنـد               , وعناصرها الكربى   
ؤتى اإلسـالم   فليحذر أن ي  , فاملسلم هو صورة اإلسالم عند غريه شاء هو أم أىب           , املسلمني

  .من جهته 
كعدم , الدخول يف النقاش دون أن يتفق مع مناظره على اخلطوط العريضة للمباحثة              ~ 

ديد املوضوع أو السماح بإطالق الدعاوى العريـضة دون بينـة أو نـسبة الكـالم إىل                 حت
علـم الكتـايب بقاعـدة    فال بد على املناظر املسلم أن ي .. النصوص املقدسة دون دقة العزو      

ن يضبط  أبعد  , "وإن كنت مدعياً فالدليل     ،  إن كنت ناقالً فالصحة   :" مبدئية يف احلوار وهي     
  .لتتضح املعامل وتتجلّى املسالك , لنقاش معه موضوع ا

وهذا خلـل كـبري     : ترك الشبهة اليت ال يعرف جواا دون أن يبحث هلا عن إجابة           ~ 
 وجيعل النصراين يستمسك مبا عليه ظنا منه أنـه علـى            أمرهوشني عظيم يفسد على املسلم      

  .احلق 
, ملسلم حديثه بالقضايا املعقدة     من األخطاء الشائعة أن يبدأ ا     : البداءة باملعقد واملركّب  ~ 

 كالبـداءة رأسـا     - واليت تنبين ايتها على أصول وفروع عدة      , واملركّبة من مفاصل عدة     
لس دون التقدمي لصفات اإلله وصفات املعبود وقيمة شهادة بو        ,برفض دعوى إلوهية املسيح     

 الظاهرة سـهلة اإلدراك      فعلى املسلم أن يبدأ باملسائل البسيطة      -.. هلذه اإللوهية املزعومة    
 باملـسائل   - إن أمكن ذلك     -بل لتكن البداية  ,الواضحة اليت ال حتتمل يف األغلب اجلدال        

ليصعد املسلم مع مناظره بعد ذلك بطريقة سلسة إىل القضايا املـراد إقنـاع              , املتفق عليها   
وييـسر  ,ه ويتجاوز صلف كربيائ, ة عناد اخلصم وهذا األسلوب يقلل من حد..املخالف ا  

  .استدراجه إىل احلقيقة 
وهذا اخللل ظاهر خاصة عند العوام مـن        : أن يتصور أنّ النصراين له معرفة باإلسالم      ~ 

وكلمة العوام تشمل حىت طلبة اجلامعات وخرجييها ممن مل ينفقوا وقتـا يف طلـب     , املسلمني  
  ! ه ضرام العلم والقراءة وتتبع احلق وتلمس آثاره وهذا شر قد استشرى وظهر ل

إنّ النصارى عواما ومنصرين هم من أجهل الناس باإلسالم حتى من ألّف منهم جملدات              
فال يتصورنّ املـسلم  , وهذه حقيقة قد خربناها بالتجربة واالستقراء       , يف الرد على اإلسالم     
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 علـى   أنه مطّلع , أنّ النصراين إن قرأ عليه آية أو سرد حديثا أو ذكر له اسم عامل ال يعرفه                 
وإنما غايـة   , االسالمية   مل يطّلعوا على الكتب    فالقوم ؛ كبريهم وصغريهم   , دواوين اإلسالم   

وال توجد أمة تتعمد اخلـوض يف اإلسـالم دون          . تكرار االقتباسات عن غريهم      فعلهم هي 
  !الرجوع املباشر إىل دواوينه األصلية مثل أمة النصارى املتدينني 

وأنـه  , مل أمامك ليظهر لك أنه يعرف عن اإلسالم ما ال تعلم            وإن أراد النصراين أن يتعا    
خاصة إن كانت مناظرة مشهودة من الناس أن تسأله مـثال           , فال مانع    , كقد سرب غور دين   

, وخاصة  ...عن تاريخ تأليف الكتاب أو حجمه أو املكان الذي عاش فيه املؤلف أو مذهبه               
  !هل قرأه بنفسه أم هو جمرد ناقل 

العلم مبوضوع  : م مواطن الضعف يف اخلصم ويف املوقف الذي يتخذه املخالف         أن يعل ~ 
, وبـدون إدراك موضـع اخللـل        , املناظرة يعين العلم مبوضع اخللل يف اعتقاد املخـالف          

فإنّ الدخول يف املناظرة ال حيقق للمـسلم الفائـدة بـل            , والصواب الذي ال بد أن يعتقد       
  . الضرر هو املنتظر 

, لألسـف الـشديد   , جيهـل  :  يف املصطلحات والعبارات الدقيقة أو املة     التخبط~ 
وقد يتخبطون يف استعماهلا أو التعامل معها       , الكثري من العوام أوضح مصطلحات النصارى       

مما يعطي للمناظر الفرصة أن حيرج املسلم أو يظهر جهله باملوضوع املطروق أو حىت بدين               , 
  .النصرانية ذاته 

يظهر هذا األمر يف استعمال مصطلحات نـصرانية        : ل الساذج مع املصطلحات   التعام~ 
ـ      موجودة بلفظها يف امل    أو يف  ".. الكفّـارة "و"اخلطيئـة "عجم اإلسالمي لكن مبعىن آخر كـ

ـ      وقد قـال   .. مما هو رائج يف اإلعالم      " قداسة البابا   " استعمال ألفاظ حتمل معان كفرية ك
 وال ريب أن األلفاظ يف املخاطبـات        …"  :١٣" املنطق   نقض" شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف      

 يف حتـصنهم    -فإذا كـان عدواملـسلمني      . تكون حبسب احلاجات كالسالح يف احملاربات     
كان جهادهم حبسب ما    :  على صفة غري الصفة اليت كانت عليها فارس والروم         -وتسلحهم  

فع وهو األصـلح يف الـدنيا   توجبه الشريعة اليت مبناها على حتري ما هو هللا أطوع وللعبد أن       
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وقد يكون اخلبري حبروم أقدر على حرم ممن لـيس كـذلك ال لفـضل قوتـه      . واآلخرة
 - وهم خيار العجـم      -وشجاعته ولكن انسته هلم كما يكون األعجمي املتشبه بالعرب          

 وهـم أدىن    -أعلم مبخاطبة قومه األعاجم من العريب وكما كون العريب املتـشبه بـالعجم              
  .." أعلم مبخاطبة العرب من العجمي -رب الع

, ويف املقابل ال يطلب من املسلم أن يقتصر على املصطلحات اإلسالمية مبعانيها احملكمة              
إذ يباح له أن يستعمل مصطلحات غريبة عن املعجم اإلسالمي إذا كان يف ذلك مـا يفيـد               

مـا خماطبـة أهـل     وأ…":١٤"درء تعارض العقـل والنقـل   " قال ابن تيمية يف  :املناظر  
االصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك وكانت املعاين صـحيحة             
كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإنَّ هذا جائز حـسن للحاجـة        

  ". وإمنا كرهه األئمة إذا مل حيتاجوا إليه

#) Ÿωuρ :"قال تعـاىل  : الظاملعدم التمييز بني املناظر الظامل واملناظر غري ~  þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& 
É=≈ tG Å6ø9 $# �ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r& �ω Î) t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß (óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ... ∩⊆∉∪قال شـيخ    .١٥ 

فالظـامل    مل      " :١٦"اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح       " اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف         
من كان ظاملاً مستحقاً للقتال غري طالب للعلم والدين فهو من           يؤمر جبداله باليت هي أحسن ف     

هؤالء الظاملني الذين ال جيادلون باليت هي أحسن خبالف من طلب العلم والـدين ومل يظهـر     
منه ظلم سواء كان قصده االسترشاد أوكان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظن أنه حقـاً         

جيادل عليه فهذا مل يؤمر مبجادلته بـاليت هـي          ومن كان قصده العناد يعلم أنه على باطل و        
  ."أحسن لكن قد جنادله بطرق أخرى نبني فيها عناده وظلمه وجهله جزاًء له مبوجب عمله 

فما كان ذلك هـدي حممـد        ,ترك مناظرة الظامل   ,ال يعين التمييز بني الظامل وغري الظامل      
i ة اإلسالم مطالبة حبمل الدعوة,إمنّا لكل مقام مقالإىل مجيع البشروأم  .  

 وقبـل ذلـك   !" .. لم أو اصمت حبلم تكلّم بع:" ليكن دليل املسلم   : السب والشتم ~ 
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فإنّ الرد مبجرد الشتم والتهويل ال يعجز عنـه         " :"الفتاوى  " وقد قال شيخ اإلسالم يف      
ل الكتاب لكان عليه أن يذكر من احلجة ما يـبني           أحد واإلنسان لو أنه يناظر املشركني وأه      

  ." به احلق الذي معه والباطل الذي معهم 
ولكن يتغيـر   ,قد تكون الكلمة صائبة صحيحة      : استعمال مقالة احلق يف غري موضعها     ~ 

من ذلك  ,ية من املناظرة إىل طريق مسدود       حكمها إن وضعت يف غري موضعها واحنرفت بالغا       
يف موضع حيتاج إىل لني وتـألّف لقلـب         " يا كافر   " : النصراين أو غريه     أن يقول املسلم إىل   

: وسيلو قال ليهودي أو جم    : "٣٤٨: ٥قال نظام احلنفي يف الفتاوى اهلندية       وقد  , املخالف  
  ."يأمث إن شق عليه. يا كافر

فيقول أليب جهـل     ,وهو املعصوم اتىب    , يقدم النموذج احملتذى     iوهذا رسول اهللا    
" يا أبا احلكم، هلم إىل اهللا وإىل رسـوله وإىل كتابـه، أدعـوك إىل اهللا                 : "  التقاه مبكّة  وقد
بأحب األمساء إليه تألفاً لقلبه لعلّ الشحناء اليت متكنت من صدره تذوب حبرi              فناداه  ١٨

  .اخللق احلسن 
أن  ال بـد   لكـن , وال شك يف كفر كلّ من مل يدن بدين اإلسالم وأنه من أهل اجلحيم               

 احلق يف املوضع احلق يوضع الكَِلم.  
رؤية شرعية يف اجلدال    :" " قال صاحب كتاب    : الطعن أو التنقص من علماء اإلسالم     ~ 

قد يعرض للمجادل املسلم أثناء رده مـسألة ختطئـة أعمـال          :"" واحلوار مع أهل الكتاب     
حلوار أوالرد ودفـع    واجتهادات املسلمني إذا أوردها عليه الكتايب فما حكم ذلك يف وقت ا           

  ! الصيال؟
إن جواز ذلك يشترط له أمور تدور مع قاعـدة جلـب املـصاحل ودرء               : جياب بالقول 
  :املفاسد ومن ذلك
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   .-!!!!ومازالوا ينتظرونه 
  ممـن ليـسوا مـن       " لألممـيني   " ونظرا لتعصب اإلسرائيليني لقوميتـهم واحتقـارهم        

فقد زعـم أئمتـهم     , " أرضهم الطاهرة النقية    " و" املعصوم   وأصلهم" " جذرهم املقدس   " 
   م      وأحبارهم أنّ هذا النيبوا حول تلك الدعوى قصصا وأساطريا     وصاغ.  هو من بين جلد .

وادعوا أمورا ال تعلم إال بإخبار من يعلم        . وجتاوزوا حدود ألفاظ بشارة موسى عليه السالم        
  .الغيب وأخفى 

أما النصارى فقد ظهر فيهم الغلو يف املسيح منذ النصف الثاين من القرن األول ميالدي               
بل وإسباغ الطبيعـة     , إليهك إىل نسبة مجيع بشارات النبوة واخلالص        وتتدافعوا بسبب ذل  , 

  .صلة هلا بقادم األيامالتنبؤية على نصوص ال 
  فقـد جعلـوه          , وألنّ النصارى قد زعموا أنّ ابن مرمي هـو حمـور دعـوة األنبيـاء                

 مـرمي مـن   هم ألوهية ابـن  ادعاؤومل مينعهم.. األرض ظهورهالذي تترقّب  " النيب املنتظر   " 
وقد مجعوا هذين املتناقـضني بـسبب       , وصفه بالنبوة رغم التناقض الظاهر يف هذه الدعوى         

إما اجلمع بـني    : فالقوم أمام أمرين  "  ..النيب املنتظر   " إحلاح احلاجة إىل إلباس املسيح لبوس       
يعين أنّ  وهذا  ,وإما التجايف عن هذا اجلمع      ,وهذا تضاد ظاهر    , األلوهية والنبوة يف ابن مرمي      

جـوهر  " إعـدام   " أي    , إليه تنتهي اآلمال يف النجاة       االبشرية ال بد أن تنتظر خملّصا آخر      
عند صلب املسيح وخالص البـشرية علـى        " اية التاريخ   " النصرانية البولُسية اليت تقرر     

  !  خشبات الصليب
حـىت  , إجالل  وقد نظر أئمة النصارى بسبب ذلك إىل بشارة سفر التثنية بكلّ اهتمام و            

الوعـد  :" يف تفـسريه , آدم كالرك , قال املفسر األبرز عند الكالسيكيني من الربوتستنت        
 قـصوى  من هذا الفصل اعترب على مدى زمين كبري ذا أمهية            ١٨ و ١٥املضمن يف العددين    

  ."يف النقاشات بني املسيحيني واليهود 
أوضح بشارة بـه  " : ذه البشارة هيذهب املفسر متى هنري يف تفسريه إىل القول إنّ ه       و

  ."يف مجيع كتب موسى 
هـذه اآليـات   " :  وما بعده١٥العدد , وقال أنطونيوس فكري يف تفسريه لسفر التثنية    
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  ."هي أوضح ما قيل يف نبوات موسى عن املسيح 
 , حـول هـذه البـشارة    ,سحائب الرمحة عليه , ر كتيب الشيخ أمحد ديدات    وقد أثا   

ـ  , دعي مفلس   " استهلّ  " حىت  , (!!) قني مما عندهم    املنصرين الواث  عبـد اهللا   " مسى نفسه ب
لقد ظن هؤالء األشرار أم بفلسفتهم البشرية الـساقطة قـد            ":  بقوله هرد"يوسف األمني   

 وظنوا أم بإنكارهم لعظمته وسر ذاته قـد بلغـوا            نالوا النصرة على إله الكتاب املقدس،     
وال خيتلف الشيخ أمحد ديدات عن غريه مـن املعلمـني الكذبـة              . كمال املنطق واحلكمة  

واألشرار السابق ذكرهم فهو منهم وفيهم وهو أحد أشهر أعداء الرب يـسوع املـسيح يف        
  .العامل اإلسالمي

وقد مسح يل الرب أن ألتقي ذا املعلم الكاذب وأمسع جتاديفه املعتادة واملكررة يف إحدى               
س الغربيني البسطاء، باإلضافة أنين قد قرأت العديـد مـن كتبـه    املناظرات مع أحد القسو   

أمام أناس احتد معظمهم على معاداة اهللا       . وشاهدت أغلب مناظراته االستعراضية االستهزائية    
  ؟"!!!.الذي أحبهم وأمام غوغاء من اجلهلة بكتاب اهللا

 بكلمة ربنا وإهلنـا     لكننا حنن املؤمنني املولودين من روح اهللا، املتمسكني       :"...وقال أيضا   
نتذكر الكثري والكثري يا ديدات وبنعمة الرب لنا اجلواب لنفوسنا وألوالدنا أمام هجمـات              

      وحنن منتصرين وغالبون بدم )   يسوع  : أي إله النصرانية  :قلت ,
) ؟ .... !١: ١٤ , ١٤: ٧ , ١٩: ٧ , ١: ٦ , ١٢: ٥املشبه يف سفر الرؤيا بـاخلروف       

   "..شهادتنا مةوبكل
وقد أسفر هذا الصراخ والتهديد بقمـع       " .. يكون الصراخ   .. على القدر األمل    " : قلت

  :وصدق القائل ".. صفر " حجة الشيخ عن 
  !!أبشر بطول سالمة يا مربع *** زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 

بعـد  .. حملـرف  ا..عدو اهللا .. من هو اجلاهل بأسفار النصارى  , أيها القارئ   , وستعلم  
  !!حني 
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  .ال يعتريهم كلل يف مساعيهم إلثبات دعواهم, النصارى ماهرون 
إذا كان الكتاب املقدس قد تنبـأ بـأمور   : إنّ حماضرات القس هيتني أرشدتين ألن أسأل    

 ٣فإنه من املؤكد أنه قد قال شيئا عن أكـرم الربيـة   ," إسرائيل " و" البابا " ا فيها  كثرية مب 
  ).i(النيب العظيم حممد 

قابلت قسيـسا   .  السؤال كشاب حديث السن شرعت يف البحث عن اإلجابة على هذا         
وقراءة كل ما يقع حتت يدي ممـا لـه        ,بت على حضور احملاضرات الدينية      واظ,بعد قسيس   

الليلة سأروي لكم ما حـدث يف إحـدى املقـابالت    . ل تنبؤات الكتاب املقدس  صلة مبجا 
  . كنيسة اإلصالح اهلولندية٤الشخصية مع قسيس 

  
وبسبب علمـي    ) i( إللقاء كلمة مبناسبة ميالد الرسول       ٥دعيت إىل بلدة ترنسفال     

االنتشار بني قومي فقد شعرت     واسعة  , يف هذه املقاطعة من اجلمهورية      , أنّ اللغة األفريقانية    
  .مع الناس" يف بييت " ذه اللغة حىت أشعر بأنين ,ولو بسيطة ,لي أن أكتسب معرفة أنه ع

قمت باالتصال بالكنائس اإلفريقية هاتفيا وشرحت مقاصدي للقسس الذين اهتممـت           
شر جـائتين   لكن املكاملة الثالثة ع   . لكنهم رفضوا بأعذار شبه مقبولة    , ن يكون بيننا حوار     أ
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 ٦٣

  .لقد وافق القس فان هريدن على مقابليت مبرتله يف يوم السبت بعد الظهر . بالفرحة
وقال إذا كنت ال أمانع فإنه يود حـضور         . استقبلين القس يف شرفة مرتله بترحيب وود      

جلـس  ,  يف ذلـك ومل أمـانع . اركة معنا يف النقاش    محيه البالغ من العمر سبعني عاما للمش      
  .عة املكتبةثالثتنا يف قا

   

  ؟)i(ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد : تصنعت سؤاال
  .الشيء: بال تردد أجاب

فهو خيـرب  , وفقا لشروحاتكم فان الكتاب املقدس مليء بالتنبؤات        , ملاذا الشيء :"سألته  
 وعن األيام األخرية وحىت عـن بابـا كنيـسة الـروم             ٤٣عن قيام دولة االحتاد السوفيايت    

  . "كاثوليك؟ ال
  )! ".i(ولكن الشيء عن حممد , نعم " : فقال

؟ إنه من   )i(ملاذا تقول إنّ الكتاب املقدس مل ينبئ بأي شيء عن حممد          " : فسألت ثانية 
مسؤول عن بروز أعداد كبرية  جدا تقدر باملاليني مـن           ) i(حممد ,املؤكد أنّ هذا الرجل   
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 ٦٤

  :الذين يؤمنون بـ , املسلمني 
  ).عليه السالم  (عجز لعيسى امليالد امل-١
  ).أي املسيح  (٦هو املسيا  ) عليه السالم ( أنّ عيسى-٢
وأبرأ األكمه  واألبرص بـإذن      , قد أحىي املوتى بإذن اهللا      ) عليه السالم  ( أنّ عيسى  -٣

  . اهللا 
يتضمن أشياء عن هذا الزعيم الكبري الذي       ) الكتاب املقدس  (من املؤكد أنّ هذا الكتاب    

  "؟) عليهما السالم (ديثه عيسى وأمه مرميأكرم يف ح
يا بين لقد قرأت الكتاب املقدس خلمسني سنة مضت ولـو كـان             : أجاب الرجل املسن  

  .لكنت عرفته) i(هناك أي شيء عن حممد 
   

يف , ألست تقول إن هناك مئات النبوءات اليت تتكلم عن جمـيء املـسيح              : استفسرت
  ".؟ ٤٤العهد القدمي

  .٤٥"بل آالف , ال مئات ": خل القس قائالتد

لن أعترض أمامكم على األلف نبوءة الواردة كما تقولـون يف العهـد القـدمي        : " قلت
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 ٦٥

عليـه   (ألنّ العامل اإلسالمي كلّه قد قبل عيـسى , ) عليه السالم (واليت تتعلق بظهور عيسى   
لقد قبلنا حنن املسلمون    . دون االعتماد على أية نبوءة كتابية من أسفاركم املقدسة          ) السالم

 ٠٠٠ويوجد اليوم يف عاملنا ما ال يقلّ عـن          , ) i(فقط بسبب ما ذكره حممد      , عيسى  , 
 - عيسى املـسيح     -حيبون هذا الرسول العظيم       , )i( من أتباع حممد     ٤٦ ٩٠٠ ٠٠٠

بعيدا عـن هـذه   . جبدليام الكتابية    وحيترمونه و جيلونه دون حاجة إىل أن يقنعهم النصارى        
  هل بإمكانك أن تذكر يل نبوءة واحدة ذكر فيها عيسى باالسم ؟, اآلالف من النبوءات 

  .بل هي لقب , ليست امسا" كرايست " املترمجة إىل " مسيا " إنّ كلمة 
وأنّ , وانّ اسم أمه سيكون مـرمي       , هل توجد نبوءة ذكر فيها أنّ اسم املسيا هو عيسى         

 يف حكم هريودس    وأنه سيولد  , ٤٧ه هو يوسف النجار   اسم الرجل الذي كان يظن أنه والد      
كيف من املمكن إذن استنتاج     !  ٤٩إنه ال توجد مثل هذه التفاصيل     !  اخل اخل ؟ ال      ٤٨امللك
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 ٦٦

   ."؟) عليه السالم (أنّ هذه األلف من النبوءات تشري إىل عيسى 
 

تـصويرية ألي شـيء   إنك تدرك أنّ النبوءات هـي الكلمـات ال    ": أجاب القس قائال  
 هـذه   فإننا ندرك بوضـوح إجنـاز     , ء فعال وعندما يتحقق هذا الشي   , سيحدث يف املستقبل  
  ".خبار ا سلفاإلالنبوءة اليت سبق ا

  " .إنك تضع اثنني اثنني معا, إنك تناقش, ما تفعله يف احلقيقة هو أنك تستنتج": قلت
   ".نعم:" قال 

فلماذا ال خنتار   , نبوءة لتأكيد دعواك عن عيسى    اذا كان هذا ما تفعله مع األلف        ": قلت
   ٧" ؟)i(نفس املنهج بالنسبة حملمد 

وطلبت منه أن   . وافق القس على هذا الرأي العادل واملنهج املعقول للتعامل مع املشكلة          
فـتح القـس   , ١٣ ٥١العـدد  , ١٣ ٥٠يفتح الكتاب املقدس عند سفر التثنية  الفـصل    
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 ٦٧

 باللغـة   ١٨  يف الفـصل      ٥٢ من سـفر التثنيـة     ١٨ قرأت من الذاكرة  العدد    . الكتاب
األفريقانية ألنين أردت أن أعود لساين احلديث ذه اللغة  اليت تتكلمها الطبقة احلاكمـة يف                

  ٨. جنوب إفريقيا
أقيم هلم نبيا من وسط اخوم مثلك واجعـل كالمـي يف    :" وإليك النص باللغة العربية     
  ".فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به 

 
لكن القـس   , اعتذرت للقس بسبب عدم الدقة      , بعد أن قرأت النص باللغة األفريقانية       

  . أكّد يل أنّ ما قمت به كان جيدا 
  "إىل من تشري هذه النبوءة؟:" سألته

  !"عيسى:"وبدون أدىن تردد أجابين 
  ".إنّ هذا االسم غري مذكور يف هذه النبوءة؟. عيسى: ملاذا تقول:" سألته

فإننا جند  , مبا أنّ النبوءة هي كلمات تصويرية ألمر سيحدث يف املستقبل         :" أجابين القس 

                                                                                                               
Easton's Bible Dictionary The Oxford Companion to the Bible 
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 ٦٨

أنت ترى أنّ أهـم كلمـة يف هـذه    ,أنّ تعبريات هذا العدد تصف عيسى وصفا غري سديد  
  .وعيسى مثل موسى,  مثل موسى -"مثلك" النبوءة هي 
  "ألي سبب ميكن القول إنّ عيسى يشبه موسى؟:" سألت

ثانيا موسـى   ,  وعيسى كان أيضا يهوديا      ٥٣أوال موسى كان يهوديا   :" إلجابة  كانت ا 
 وبالتايل فإنّ عيسى سيشبه موسى وهو بالضبط ما أخرب          ٥٤كان نبيا وعيسى كان أيضا نبيا     
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 ٦٩

  " .به اهللا موسى
  ".هل بإمكانك أن تقدم تشاات أخرى  بني موسى وعيسى؟:" سألت 

  .ت أخرى غري ما سبق أن ذكرهفأجاب القس بقوله إنه ال يعلم تشاا
إذا كان هناك فقط معياران الكتشاف املرشح هلذه النبوءة الـواردة يف سـفر              :" قلت  

 فإنه يف هذه احلالة يشمل املعياران السابقان  عدة أنبياء عاشوا بعد موسـى               ١٨:١٨التثنية  
, ٥٧حزقيـال  , ٥٦إشـعياء  , ٥٥سـليمان : عليه السالم ورد ذكرهم يف الكتاب املقدس      

ألم كلـهم   . اخل .. ٦٢يوحنا املعمدان  , ٦١مالخي , ٦٠يوئيل , ٥٩هوشع, ٥٨دانيال
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 ٧٠

فلماذا إذن ال تنطبق  هذه النبوءة على أي واحـد مـن هـؤالء              ,  وأنبياء   ٦٣يهود, أيضا  
  والدجاج آلخر ؟, ونقصره فقط على عيسى ؟ ملاذا يء السمك لشخص , األنبياء 

  .مل يقدم القس إجابة على اعتراضي
إنّ استنتاجايت أنّ عيسى ال يـشبه موسـى صـادقة            ! أال ترى :" مررت يف حديثي    است

  " .وأرجو أن تصلح يل خطئي إن كنت خمطئا 
   

يف البداية عيسى ال يشبه موسى ألنه طبق ما تعتقدون عيـسى            : فقلت, لقد فكرت معه    
  أليس هذا حق؟, لكن موسى ليس إهلا, إله 

   !بلى: أجاب
مات عيـسى  , مبقتضى عقيدتكم , ثانيا. بناء على ذلك فإن عيسى ال يشبه موسى    : قلت

  أهذا حق؟. لكن موسى مل ميت من أجل خطايا العامل. ٦٤من أجل خطايا العامل
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 ٧١

  .نعم: أجاب

مبقتضى عقيـدتكم ذهـب املـسيح اىل    , ثالثا. لذلك فان عيسى ال يشبه موسى  : فقلت
  أليس هذا حق؟. سى مل يكلّف بالذهاب اىل اجلحيم ولكن مو٦٥اجلحيم لثالثة أيام
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 ٧٢

  ! بلى : أجاب

ولكن أيها القس هذه ليست حقائق غامضة       . إذن عيسى مل يكن مثل موسى     : واستنتجت
  .بل حقائق مكشوفة, 

إذا دعوا إىل االستماع إىل هذه      , لنناقش بعض املسائل البسيطة اهلينة اليت بإمكان أتباعك       
  "أن يدركوها؟, املناقشة 

  .فرح القس هلذا االقتراح
    

لكن املسيح  له أم     . كان له أم وأب       ) i( وكذلك حممد    ٦٦كان ملوسى والدان  -١ 
  أليس هذا صحيحا ؟, فقط وليس له أب بشري 

  !بلى : قال يل القس
  !"يشبه موسى) i(إذن عيسى ال يشبه موسى يف حني أنّ حممدا:" قلت

 التمـرس علـى     مل اللغة األفريقانية فقط هلـدف     تع سيدرك القارئ من اآلن أنين أس      -
  -. هذا القسة األفريقانية يف سردي لقصيت معسأتوقف عن استعمال اللغ. استعماهلا

   
االقتران الطبيعـي بـني     , مثال ذلك   . ولدا والدة طبيعية  ) i(أنّ موسى وحممد     - ٢

أمـا  : " ١٨: ١ إجنيل القديس متى   حدثنا  يف  . ولكن عيسى ولد مبعجزة مميزة    . رجل وامرأة 
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 ٧٣

وقبل أن جيتمعا معا    , كانت أمه مرمي خمطوبة ليوسف      : يسوع املسيح فقد متّت والدته هكذا     
وخيربنا القديس لوقا أنّ مرمي ملّا أعلمت بالبشارة مبيالد         ". وجدت حبلى من الروح القدس    , 

     : رجـال ؟ فأجاـا     كيف حيدث هذا وأنا لست أعرف     :"... عيسى قالت للمالك معترضة     
لذلك أيضا فالقدوس املولـود منـك       , وقدرة العلي تظللك    , الروح القدس حيلّ عليك     " 

أكّد القرآن الكرمي املعجزة اإلهليـة يف والدة املـسيح          , ) ٣٥: ١لوقا   (..."يدعى ابن اهللا    
ôM" : إجابة على سؤاهلا املنطقي     . عيسى بعبارات أكثر نبال وروعة     s9$ s% É b> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< 

Ó$ s! uρ óΟ s9 uρ  Í_ ó¡ |¡ ôϑ tƒ ×� |³ o0 "  قال هلا املالك :  "tΑ$ s% Å7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ª! $# ß, è= ÷‚ tƒ $ tΒ â!$ t±o„ 4 #sŒÎ) 

# |Ó s% # \� øΒ r& $ yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 u‹ sù ∩⊆∠∪" 
٦٧
 

إنه ليس من الضروري ملقام اهللا . ٦٨
هذا هـو   .  إنه فقط يشاء فيكون ما يشاء     . حليوان  سبحانه أن يغرس بذرة يف الرجل أو يف ا        

فيما يتعلق مبيالد   ,  ملّا قارنت النص القرآين بالنص الكتايب        -" الفهم اإلسالمي مليالد عيسى   
أي "     :وملّا سـألته . أمام املشرف على مؤسسة الكتاب املقدس يف مدينتنا الكربى     , عيسى  

" :طأطأ الرجل رأسه وأجاب   "  أم النص الكتايب؟   النص القرآين , النصني ختتار لتذكره البنتك     
  ".القرآن 

أليس صحيحا أنّ امليالد املعجز لعيسى كان خمالفا مليالد موسى          :" باختصار قلت  للقس     
  "وحممد ؟

  !"بلى :" أجاب القس بكل احترام
                                                 


J.S. SpongBorn of a Woman

 
 Raymond Brown The Birth 

of the Messiah 
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 ٨٤

ظـام  اآليات املتنـزلة من السماء كُتب هذا الوحي على جريد النخل وعلى اجللود وعلى ع      
وقد رتب القرآن على ترتيبه احلايل الـذي        . ويف قلوب الصحابة األتقياء     , كتف احليوانات 

  .نراه يف املصاحف قبل موت الرسول
بالضبط كما ذكرت لك هذه النبوءة اليت حنن        , ) i(لقد وضع الوحي على فم حممد       

  ).١٨: ١٨التثنية  ("وأضع كالمي يف فمه " بصدد مناقشتها 
   
به على أول مـا    وجوا, يف غار حراء الذي أصبح امسه جبل النور         ) i(إنّ جتربة حممد    

  .جناز دقيق لنبوءة كتابية أخرىترتّل من الوحي مها إ
ملـن  ) القرآن, الكتاب  (وعندما يناولونه:"  نقرأ ١٢ العدد ٢٩يف سفر إشعياء  الفصل  

جييب ال   , ٩٤ قائلني  اقرأ هذا    ٩٣ - ١٥٨ النيب األمي سورة األعراف      -" جيهل القراءة   
جلربيل , مرتني  , ) i(هو الرد الذي قدمه حممد      " ال أعرف القراءة     " -"أستطيع القراءة   

  .ملّا طلب  منه أن يقرأ
 حيث عـاش حممـد   ٩٥إنه مل تكن هناك ترمجة عربية للكتاب املقدس يف القرن السادس       

                                                
 




 


The Bible in Translation

 




اءه
شر
م ب
 فق
اب
لكت
ك ا
جب
 أع
إذا



 ٨٥

)i (  وباإلضافة إىل ذلك فما كان حممد     ! ودعا إىل اهللا) i (   الكتابـة يعرف القراءة  و .
$ " كان معلّمه خالقه.وما علّمه بشر  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ �ωÎ) Ö óruρ 4yrθ ãƒ 

∩⊆∪ … çµ uΗ ©> tã ß‰ƒ Ï‰ x© 3“ uθ à) ø9 $# ∩∈∪ "
  .ودون معرفة بشرية أخجل  العلماء. ٩٦

    
كما ينطبق القفاز علـى     ) i(حممد  كيف تنطبق النبوأتان على     ! انظر  :" قلت للقس   

  ."حىت ينطبقا على حممد , ومل نتكلّف يف تفسري النبوأتني .. اليد
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الكـثري مـن    , رمحه اهللا   , لقد أثار هذا الكتيب الذي ألّفه الشيخ أمحد ديدات          
") املتشكك" الذين أرقتهم أسئلة الشباب  (املنصرين وهز العديد من أرباب الكنائس 

م ضعف حجة زعم القو, وكعادم ..بصورة مل يكن الشيخ ليتصورها أو حىت ليتمناها    
  :هي يف قول الشاعر ,واحلقيقة ..وافت منطقه (!) الشيخ وعدم أهليته للحوار

 هيعالُوا سني ى ِإذْ لَموا الْفَتدسح ***ـومصخو اٌء لَهـدفالكُلُّ أَع  
  يمِإنه لَدِمـ: حسداً وبغيـاً***   كَضراِئِر الْحسناِء قُلْن ِلوجِهها 
 ِرمتجي اً لْممتشم ى اللِبيبرتوم*** وتشم هضِعراِل وجالر ضِعر  

وقد ألّف املنصرون بكلّ من اللغة العربية واالجنليزية والفرنسية وغريهـا كتبـا             
وكتيبات وقدموا أحباثا ومقاالت وألقوا دروسا وحماضرات إلبطال ما أورده الـشيخ       

ومدى احلرج الذي حلـق  .. مما يؤكد أمهية موضوع هذه البشارة    . .يف هذا الكتيب    
  !!الكنيسة بتناول هذا املوضوع احلساس

ونظرا لشراسة ردود النصارى العرب     , ورغم وضوح ما جاء يف املناظرة السابقة      
والعجم وإمعاا يف السفسطة وحتريف املعاين عن دالالا واختراع الشواهد واألمثلة           

" االسـتحماري   " ونظرا لعدم مترس عامة املسلمني بالتعامل مع املنـهج          ..  الباطلة  
!!.. سواء كانوا من رعايا الكنيسة أو من غريهم   , الذي ميارسه املنصرون مع قرائهم      

فسنذكر اعتراضات املكابرين حول ما جاء يف هذا الكتيب ونـرد عليهـا باألدلـة           
 منهج الدراما الكنسيةّ اليت جتمع بني التحريف بعيدا عن.. الكتابية والعقلية  والتارخيية
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باإلضافة إىل االستشهاد بأقوال كتابية أو لنقـاد يف غـري           , بنوعيه اللفظي واملعنوي    
  .مع إرسال األقوال الفضاضة والدعاوي اليت ليست إليها حاجة , موضعها  

 ردت  أنّ أشهر املؤلفات الـيت    , ونذكر قبل البدء يف سرد االعتراضات والردود        
  : هي ١٢٣على الشيخ باللغة العربية واالجنليزية

هل تنبـأ   "  كاهن كنيسة العذراء األثرية مبسطرد         –عبد املسيح بسيط أبو خري      
  " .الكتاب املقدس عن نيب يأيت بعد املسيح 

الرد على كتاب أمحد ديدات  ماذا يقول الكتـاب     " ١٢٤عبد اهللا يوسف األمني   
  ". اإلسالم ؟املقدس عن النيب حممد رسول

  ".أعظم من مجيع األنبياء " القس لبيب ميخائيل   
John Gilchrist Is Muhammad Foretold in the Bible?  

David  Wood  Muhammad in the Bible ? An Analysis of 

the Muslim Appeal to Biblical Prophecy 
ون التعرض إىل ما     وقد تعرضت أحباث نصرانية أخرى إىل بشارة سفر التثنية د          -

 –...وداود جبل Sam Shamoun كردود سام مشعون , كتبه الشيخ رمحه اهللا 
مراعـاة لعـدم تكـرار    , وقد نلخص بعضها   ,وقد ننقل حرفيا عن هذه الكتب       

  : وسنقسم حديثنا إىل ثالثة عناصر!.. االعتراضات ولتداخلها يف كثري من األحيان 
  . حكمه شبهات النصراين العامي أو من يف~ 
شبهات املنصر صاحب االطالع الواسع على اعتراضات كبار املنصرين علـى           ~ 

  .هذه البشارة 

                                                
   اءه

شر
م ب
 فق
اب
لكت
ك ا
جب
 أع
إذا



 ١٠١

  .حقائق ضد مزاعم النصراين ~ 
هو  أن يكتفي املسلم بالرد على االعتراضـات املباشـرة           , سبب هذا التقسيم    

د استفراغ الرد مث بع, فإن انتقل النقاش إىل نقاط أعمق خاض فيها وإال فال        , للعامي  
على املسلم أن ينتقل إىل اهلجوم ليحلّ احلق املنساب اهلادر مكان           على االعتراضات   

  . الباطل الذي تبخر من قلب النصراين 
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   ".وهذه نقلت إىل أسفار العهد اجلديد بتأويالت خمتلفة
حقيقة الكتاب املقدس حتت جمهـر      " وقال الدكتور روبرت كيل تسلر ىف كتابه        

من التناقضات الكثرية أيضاً اليت حيتويها الكتاب املقدس واليت ال       ": "علماء الالهوت   
تتفق مع العقل الذي يقول إن اهللا هو مؤلفه هي استشهادات العهد اجلديد جبمل من               

 ."تشهاده جبمل أخرى قيلت بصورة مغايرة متاماً واس، العهد القدمي ال توجد فيه
فقد فـصل أمرهـا يف   ..وليس هنا موضع النظر يف كلّ تلك البشارات املزعومة       

قد تنبأ بـه    " يسوع  " فراجعها للتأكد من بطالن زعم الكنيسة أنّ        ,الكتب السابقة   
بالدليل القاطع فقد ثبت   ..وإمنّا سنحصر حديثنا حول البشارة التثنوية       , العهد القدمي   

  !بطالن البشارات املزعومة عن املسيح يف العهد القدمي 
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 ١١٩

  ".كَالْيِد اُألخرى  فَمدها، فَعادت سِليمةً» !مد يدك«: لرجِلثُم قَالَ ِل
  ...١١ -١: ٦انظر كذلك مرقس 

إذ مل يثبت يف أي من أناجيـل        , نقض الوصية اخلامسة  بإكرام األب واألم         -٥
 أظهرت  بل لقد " .. أماه  " أو  " أمي  " , ولو مرة واحدة    , الكنيسة أنه قد نادى أمه      

 أمه ملّا قيل له إنها تريد        على فقد أنكر , األناجيل يسوع يف صورة الرجل العاق بأمه        
واِقفُونَ خاِرجاً يطْلُبونَ  ها ِإنَّ أُمك وِإخوتك«: فَقَالَ لَه واِحد ِمن الْحاِضِرين:" رؤيته 

   وككَلِّمأَنْ ي "!   قَاِئالً ِللَِّذي أَخ ابفَأَجهرب :»    مه نمي؟ وأُم ِهي نِتي؟ موِإخ."  ارأَش ثُم
مرقس  , ٤٩ -٤٧: ١٢متى   (" وِإخوِتي هؤالَِء هم أُمي  «: ِبيِدِه ِإلَى تالَِميِذِه، وقَالَ   

  ).٢١ -٢٠: ٨لوقا  , ٣٤ -٣١: ٣

بركبه ك شرطا للصالح وااللتحاق     وجعل ذل , كما أمر صراحة ببغض الوالدين      
وأَوالَده وِإخوتـه    ِإنْ جاَء ِإلَي أَحد، ولَم يبِغض أَبـاه وأُمـه وزوجتـه           " :"املقدس"

 ؟ )!!!٢٦: ١٤لوقا "( أَنْ يكُونَ ِتلِْميذاً ِلي  وأَخواِتِه،بلْ نفْسه أَيضاً، فَالَ يمِكنه

فقد طلب من تالميذه أن يشتروا       , نقض الوصية السادسة بالنهي عن القتل      -٦
والَ ِحذَاٍء، هـِل   ِحني أَرسلْتكُم ِبالَ صرِة ماٍل والَ ِكيِس زاٍد": ثُم قَالَ لَهم:" سيوفا 

أَما اآلنَ، فَمـن ِعنـده صـرةُ مـاٍل،          ": فَقَالَ لَهم " الَ: " فَقَالُوا "احتجتم ِإلَى شيٍء؟  
أْخا؛فَلْياٍد ذْهةُ زِقيبح هدِعن نم كَذِلكو .ِبعفَلْي ،هدِعن سلَي نمفاً ويِر ستشيو اَءهِرد". 

كما أنّ بشارة سفر التثنية تنص على وجوب قتل مـن مل            , ) ٣٦ -٣٥: ٢٢لوقا  (
 ذا النيب يؤمن.  

ساِن مالَِئكَته، فَيخِرجونَ ِمن يرِسلُ ابن اِإلن :" ٤٢ -٤١: ١٣جاء أيضا يف متى و
 ِميعلَكُوِتِه جِكِبي اِإلثِْم،   مترمو فِْسِدينكُـونُ        الْمي اكناِر، هوِن النِفي أَت مهونحطْريو
ِريرصكَاُء واِن الْبناَألس ."   

 ِصيةَ اِهللا ِلتحاِفظُوا علَـى    حقّاً أَنكُم رفَضتم و   «: وقَالَ لَهم  :" ١٠ -٩: ٧مرقس  

   متأَن قِْليِدكُمى قَالَ  ! توسفَِإنَّ م :  كأُمو اكأَب ضاً! أَكِْرمأَيانَ : وأَه نم      ،ـهأُم أَو ـاهأَب
ِعقَاباً لَه توكُِن الْمفَلْي!."   
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 ١٢٠

انية ومل يقـم    فقد عفا عن املرأة الز    , نقض الوصية السابعة بالنهي عن الزنا        -٧
وال حيق هلم لذلك أن     ,بزعم أنّ كل الناس خطاة      , ) ١١ -١: ٨يوحنا  (عليها احلد   

  .وبالتايل سقط النهي عن الزنا وسقط معه حده ..يعاقبوها 

"  :١٤: ١٢فقد جاء يف يوحنـا      , نقض الوصية الثامنة بالنهي عن السرقة        -٨
جـاء يف األجنيـل الثالثـة       ا  والقصة خمالفة مل   ("ووجد يسوع جحشا فركب عليه      

  !!ومل يسأل ملن هو ).. األوىل

   :١٤: ٨فقد قال يف يوحنا     , نقض الوصية التاسعة بالنهي عن شهادة الزور         -٩
لكنه عاد فَكَر على شـهادته األوىل  ".. مع أَني أَشهد ِلنفِْسي فَِإنَّ شهادِتي صِحيحةٌ  " 

 ". ت أَشهد ِلنفِْسي، لَكَانت شهادِتي غَير صاِدقٍَةلَو كُن :" ٣١: ٥فقال يف يوحنا 
لوقـا  فقد قـال يف  , نقض الوصية العاشرة بالنهي عن اشتهاء ما عند الغري  -١٠

٢٧: ١٩ ": ،ِهملَيع ِلكوا أَنْ أَمِريدي لَم الَِّذين اِئي أُولِئكدا أَعأَمِإلَى  و موهِضرفَأَح
  .فهو يريد أن يأخذ امللك الرومي رغم أنف القوم  " .. !ذْبحوهم قُداِميهنا وا

بل لقد ادعى بولس أنّ الصلب الذي سعى إليه املسيح قد ألغى العمل بالشريعة مبا 
حىت صار اإلميان باملسيح مصلوبا هـو الطريـق الوحيـد إىل            , فيها الوصايا العشر    

  :اخلالص 
فَأَنا الَ أَستِحي ِباِإلنِجيـِل، َألنـه قُـدرةُ اِهللا           :" ١٧ -١٦: ١الرسالة إىل روما    

فَِفيِه قَد أُعِلـن  . السواِء  ِلكُلِّ من يؤِمن، ِللْيهوِدي أَوالً ثُم ِللْيوناِني علَى ِللْخالَِص،
ي يؤدي ِإلَى اِإلمياِن، علَى حد ما قَـد  والَِّذ الِْبر الَِّذي يمنحه اُهللا علَى أَساِس اِإلمياِن

كُِتب :»نا ما أَميحاِن ياِن، فَِباِإلميِباِإلمي رربت " .  
ِبمعِزٍل  َألننا قَِد استنتجنا أَنَّ اِإلنسانَ يتبرر ِباِإلمياِن،       :" ٢٨: ٣الرسالة إىل روما    

اِل الْممِن اَألعِة عِريعِة ِفي الشطْلُوب"  
 فَِبما أَننا قَد تبررنا علَى أَساِس اِإلمياِن، ِصرنا ِفي سالٍَم :" ١: ٥الرسالة إىل روما 

  "مع اِهللا ِبربنا يسوع الْمِسيِح  
اءهاِهللا ِبفَـضِل  أَما أَنَّ أَحداً الَ يتبـر ر ِعنـد          :" ١٢ -١١: ٣الرسالة إىل غالطية    
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ولَِكـن الـشِريعةَ الَ   . من تبرر ِباِإلمياِن فَِباِإلمياِن يحيا«فَذَِلك واِضح، َألنَّ  الشِريعِة،
  . "ِبهِذِه الوصايا، يحيا ِبها من عِملَ«تراِعي مبدأَ اِإلمياِن، بلْ 
م ِبالنعمِة مخلَّصونَ، ِباِإلمياِن، وهذَا لَـيس       فَِإنكُ :" ٩ -٨: ٢الرسالة إىل أفسس    

كُماِهللا، .ِمن ةٌ ِمنِهب هد  ِإنأَح ِخرفْتى الَ يتاِل، حماِس اَألعلَى أَسالَ ع"  
 ماخلَّصنا الَ علَى أَساِس أَعماِل ِبرٍّ قُمنا ِبها نحن، وِإن :" ٥: ٣الرسالة إىل تيطس 

الْجِديدِة والتجِديـِد الَّـِذي      ِبموِجِب رحمِتِه، وذَِلك ِبأَنْ غَسلَنا كُلِّياً غُسلَ الْخِليقَةِ       
  ،سالْقُد وحِريِه الرجي"  

 :" ١٠: ١٥يوحنا  , والعجيب أنّ يسوع قد ادعى أنه قد احترم الوصايا العشر           
   ت ،ايايصِبو مِملْتا     ِإنْ عأَن ِملْتا عِتي، كَمبحونَ ِفي متِفـي        ثْب ـتأَثْبا أَِبـي وايصِبو

  !!!"!محبِتِه
"  :١٧: ١٩متـى    ,  هذه الوصـايا   هو رهني احترام  ,بل وقال إنّ دخول اجلنة      

هابفَأَج :»     اِلحالص وه اِحداِلِح؟ وِن الصأَلُِني عساذَا تِإنْ أَ. ِلم ،لِكنلَ  وخـدأَنْ ت تدر
  ".»الْحياةَ، فَاعملْ ِبالْوصايا

فَأَي من خالَف واِحدةً ِمن هـِذِه        :" ١٩: ٥متى  , وأنّ من خالفها فهو األصغر      
  لَّمعى، ورغا الصايصلَكُـوتِ            الْوِفـي م رـغى اَألصعـدي ،لَهلُوا ِفعفْعأَنْ ي اسالن 

  ".ملَكُوِت السماواِت وأَما من عِملَ ِبها وعلَّمها، فَيدعى عِظيماً ِفي. واِتالسما
  !!!وال عجب .. فاعجب 

-"  
. "  

:  
ن نقول يف معرض احلدديث عن التـشابه بـني         الصواب واإلنصاف يقضيان أ    -

  :اآليت " مثيله "موسى و
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  !!عهد روحي ال عهد مادي كعهد موسى والرب : يقول املعاند
يف  هـذا     وهي كلمة حمورية وحجة املعارض    , ) ٢٨ :٢٦متى   ("اجلديد  " عبارة  

.. هـذا اإلجنيـل    وقد حذفت من أهم تراجم..  النص   تبين أا مدسوسة يف   , املقام  
  :ومنها 

 مان . س .  وس W.F.Albrightلويليام فوكسول ألربايت ,ترمجة إجنيل متى 
C.S. Mann.   

ميلر . إشراف روبرت جحتت  "  The Five Gospels" " األناجيل كاملة " 
Robert J. Miller. 
 The New" " الكتاب املقـدس األمريكـي اجلديـد    " الترمجة الكاثوليكية 

American Bible ." 
الترمجة العاملية  " الترمجة الربوتستانية األكثر تداوال يف الواليات املتحدة األمريكية         

  ".The New Internatinal Version" " اجلديدة 
 ". The Revised Standard Version" " ة القياسية املراجعة الترمج" 
 The New American" " الكتاب املقدس القياسي األمريكـي اجلديـد   " 

Standard Bible ." 
 ".The English Standard Version" " الترمجة القياسية اإلجنليزية " 
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 ١٢٦

 :  
فقد جـاء الوعـد   , الزعم أنّ النبوة حمصورة يف نسل يعقوب باطل         إطالقك    -

 يف تعليقـه    Dummeloوقد قال دوملو    .. بالنبوة إلمساعيل كما سيأيت يف احلديث         
    "  Dummelo's Commentary on the Bible "على الكتـاب املقـدس   

 ". الوعد هلاجر متّ باجلنس العريب  :" ١٢٥ص 
واآليات ..تتحدث عن جعل النبوة يف إبراهيم ونسله  آية سورة العنكبوت  -

zΟŠ :"من بداية السياق تقول  Ïδ≡t� ö/Î)uρ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 (#ρß‰ç6ôã$# ©! $# çνθ à)̈? $#uρ ( óΟà6 Ï9≡sŒ 
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šχθà) è=øƒ rB uρ %̧3 øùÎ) 4 �χ Î) tÏ% ©!$# šχρß‰ç7 ÷è s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω šχθ ä3Î=ôϑtƒ öΝ ä3s9 $ ]% ø—Í‘ 

(#θ äó tG ö/$$ sù y‰ΖÏã «! $# šXø—Î h�9$# çνρß‰ç6ôã$#uρ (#ρá�ä3 ô©$# uρ ÿ… ã&s! ( Ïµ ø‹s9 Î) šχθ ãè y_ö� è? ∩⊇∠∪ β Î)uρ 
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 ١٣٦

  !هلذا األمر يف التوراة 
وكَما قَالَ الِْكتاب، فَمن آمن ِبي تجِري ِمـن          :" ٣٨: ٧قال يسوع يف يوحنا     ~ 

ارهاِخِلِه أَنيٍّ داٍء حم." ."  
     يزعم يسوع أنّ نص "        ار ماء حيموجـود يف  ." فمن آمن يب جتري من داخله أ

ب املقـدس  الكتـا " وقد جاء يف هامش ترمجة  .. وهي دعوى باطلة    .. العهد القدمي   
ليست اقتباسا دقيقـا  " :"  The New American Bible" " األمريكي اجلديد 

  ."من أي نص يف العهد القدمي 
  !!!ذا علم كما موسى ؟, مع ما سبق ,فكيف يكون يسوع 

- " 





"   
:   

 قصة جتريب الشيطان لإلله املعبود عند النصارى تستعصي على الفهـم عنـد          -
  !ال حول وال قوة إال باهللا ..  رب العاملني  ,إذ كيف خيترب الشيطان القميء.. العقالء 

, ) ٩:٩تثنية  ( وليلة ألخذ لوحي العهد من عند الرب         ام موسى صام أربعني يو    -
أما يسوع فقد صـام ملّـا   ,  )١٨: ٩تثنية  (مث مرة أخرى بسبب خطيئة بين إسرائيل   

  !!!والفرق بين . .اختربه الشيطان الرجيم 
-  "
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 ١٣٧


" .  
:   

  !يسوع رفضه قومه يف حياته ,  موسى آمن به قومه يف حياته -
باعـه  يسوع طالب أت ,  موسى قاد بين إسرائيل للتخلص من إذالل فرعون هلم           -

مرقس  , ٢١: ٢٢متى   (بقبول قيصر حاكما واخلضوع له وعدم التمرد على ظلمه        
  !) ٢٥: ٢٠لوقا  , ١٧: ١٢

يسوع نزل من السماء الهوتـا ودب  ,  موسى عاش على األرض ومات عليها       -
على األرض ناسوتا ورفع إىل السماء ومل ميت ولن ميوت بل سـيعود إىل األرض يف                

  !! املنتظر آخر الزمان ليحقق جمده
-  "








"   

:   
كما , موسى النيب يهدد الرب وحياول استغالل نقطة ضعفه األكرب وهي وهله به       -

.. ٣٢-٣١: ٣٢هو واضح يف النص الذي نقله املنصر املسكني من سفر اخلـروج             
  !!باطل و, فاسدو,منكر و,كالم قبيح 

يـسوع  , ) بين إسـرائيل  ( موسى بزعمكم شفيع لذنب طارئ من فئة حمدودة      -
  !!!شفيع لذنب موروث من البشرية بأمجعها 
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 ١٥٥

بل ليس بإمكام أن    "..  الذي من الناصرة     ١٣٦يسوع ابن يوسف  "  جاء فيه    موسى
يـسوع بـن   " أو " يـسوع  " جاء فيه ذكر  يف العهد القدمي يذكروا لنا نصا واحدا 

  ".. .يوسف 
  :ال ذكر هلا يف العهد القدمي  " الناصرة "  كلمة -

  ١٩٨٢ طبعة " Zurcher Bible"   جاء يف هامش الترمجتني األملانيتني ~ 
هـذه النبـوءة ال       إنّ مثل  :" ١٩٩٠طبعة   " Einheitsubersetzung"  و

  ."وجود هلا يف الكتاب املقدس كلّه 
تواجـه   وهذه النبوة : " ٣٧قال وليم باركلى ىف تفسريه إلجنيل متى ص         ~ 

القدمي ذا املعىن ـ   ذلك ألنه ال يوجد عدد ىف العهد، املفسرين بصعوبة كبرية
ومل . االطالق ىف العهد القـدمي  الناصرة نفسها غري مذكـورة على    وحىت مدينة   

  ."يوجد حل كاف هلذه املشكلة
يصعب علينا أن نعرف بدقة ما هو       : "قال املعلقون على ترمجة دار املشرق     ~ 

  ."النص الذى يستند إليه متى
  :ذكر جون فنتون عميد كلية الالهوت بليتشفيلد بـإجنلترا يف كتابـه             ~ 

أنّ مصدر هذه النبوءة غـري      "  اتفاق النقاد  على      ٥١ص  " إجنيل متى   تفسري  " 
  "!!معلوم 
 يف  Raymond Brownقال األب الكاثوليكي الدكتور رميوند بـراون  ~ 

       :٢٢٣ص  "The Birth of the Messiah" " مـيالد املـسيا   " كتابه   
س هناك خالف أنه    إذ أنه لي  , هو أصعب اقتباس يف اإلجنيل      , سيدعى ناصريا   " 

  ."غري مرتبط بنص معلوم 
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 ١٥٧

   

  
واليت , واملباشرة  ,يعتمد النصراين العامي يف اعتراضاته على الشبهات السطحية         

ـ      , ترتبط بصورة واضحة بلفظ النص املتنازع فيه         ا أما املنصر الذي ميلـك احتكاك
فإنه جينح إىل اإلكثار من رصـف        , مائناعل من االطالع على ردود      باملسلمني وشيئا 

مضيفا إليها اعتراضات تتعلّق وامش     , عناوين االعتراضات اليت ساقها قبله العامي       
  ..النص موضوع املباحثة 

 من خالل ردود املنصرين على كتاب الشيخ أمحد ديدات رمحه اهللا          , ولقد بدا لنا    
  :أنّ اعتراضات املنصر ال خترج عما سيأيت , 
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 ١٦٣

 
    

لكنهم يزعمـون أنّ    , النصارى بأنّ هذه البشارة متعلقة بنيب آخر الزمان         يعترف  
 ..    ة من العهدينولكن قد دلّت نصوص عد

  ..القدمي واجلديد على أنّ هذا النيب سيخرج من أمة غري أمة بين إسرائيل 
  :ومن هذه النصوص 

:   
أثاروين ِبمن ال إله هو، وكدروين ِبأصناِمِهِم الباِطلِة، وأنا         :" ٢١: ٣٢سفر التثنية   

أُثريالَء سم ِبقوِم جههروأُكَد هو ِبشعٍب ال شعب الترمجة العربية املشتركة ("هم (.  
هم أَغاروين ِبمن لَيس ِإهلًا وأَغضبوين ِبأَباِطيلهم وأَنا أُغريهم ِبمن لَيسوا شـعبا          "  

  ).الترمجة الكاثوليكية العربية  (."وبأُمٍة حمقاَء أُغِْضبهم 
ِلـذَِلك سـأُِثري    . الْباِطلَِة غَيرِتي ِبِعبادِة أَوثَاِنِهم، وأَسخطُوِني ِبأَصناِمِهمِ    هيجوا  " 

  .) ترمجة كتاب احلياة (."وأُِغيظُهم ِبأُمٍة حمقَاَء  غَيرتهم ِبشعٍب متوحٍش،
 أنـه بـسبب     وأعلمهـم , وجه الرب خطابه إىل بين إسرائيل ملّا عبدوا األصنام          

هم بأن يسحب منهم الفـضل الـذي   بفسيغض, وعبادم لغريه  , عصيام وضالهلم   
فسيجعل النبوة األعظم يف    .وهو أن يكون فيهم صفوة األنبياء وأئمتهم        ,أعطوه قرونا   

  .نكاية فيهم , غريهم أي يف غري بين إسرائيل 
رومـا   الرسالة إىل وقد وضح بولس أنّ هذه األمة هي غري بين إسرائيل يف قوله يف       

٢١ -١٨: ١٠:   
صـوتهم ِإلَـى اَألرِض      انطَلَق«أَما سِمعوا؟ بلَى، فَِإنَّ الْمبشِرين      : ولِكني أَقُولُ " 

  ."كُلِّها، وكَالَمهم ِإلَى أَقَاِصي الْعالَِم
سأُِثري غَيـرتكُم ِبمـن     :"الً، يقُولُ أَما فَِهم ِإسراِئيلُ؟ ِإنَّ موسى، أَو     : وأَعود فَأَقُولُ 

فوٍم سٍة ِبالَ فَهِبأُمةً، ووا أُمسلَي كُمأُغِْضب"!  
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 ١٦٤

يطْلُبوِني وِصرت معلَناً ِللَِّذين     وجدِني الَِّذين لَم  «: وأَما ِإشعياُء فَيجرؤ علَى الْقَولِ    
  ."لَم يبحثُوا عني 

  !"شعٍب عاٍص معاِرٍض طُولَ النهاِر مددت يدي ِإلَى«: ِكنه عن ِإسراِئيلَ يقُولُولَ
 يف تعليقـه علـى   Matthew Henry ّّّّّوقد ذكر املفسر الشهري متى هنـري  

 بأا تشري إىل    ٢١: ٣٢  أنّ بولس قد فسر نبوءة التثنية         ١٩: ١٠الرسالة إىل روما    
  !الذين استقبلتهم الكنائس اليت مل تقتصر بذلك على اإلسرائيليني  ١٣٨األممني

كما أنها ختالف لفـظ  , عامة وجمملة وفيها تكلّف شديد     ال شك أنّ دعوى بولس    
      ال" شـعب   " النبوءة الذي يصرح أنّ من سيقتربون من اهللا ويصريون خاصته هـم             

" الشعب  " كما أنّ هذا    .. " إسرائيل  " شعب أجنيب يف مقابل شعب      " .. شعوب  " 
ومل يتسلّم الرسالة   " ..  متوحش  " " أمحق  " " جاهل  " قد وصف بعالمة خاصة وهي      

اخلامتة غري شعب العرب اجلاهل املفتنت بعبادة األصنام واملتوحش البعيد عن رسـالة             
  !السماء 

uθ  :"وقال تعاىل يف بيان هذه احلقيقـة       èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z↵ Í h‹ Ï iΒ W{$# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ 
(#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö� n= tã  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Ï j. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ï k= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø:$# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 

9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β ∩⊄∪ t Ì� yz# u uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ $ £ϑ s9 (#θ à) ys ù= tƒ öΝ Íκ Í5 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9 $# ãΛÅ3 pt ø:$# ∩⊂∪ "١٣٩  
  :   

 قَد أَعلَنت ذَاِتي ِلمن لَم يسأَلُوا عني، ووجدِني مـن لَـم      :" ٦ -١: ٦٥إشعياء  

قُلْتِني، وطْلُبِمي: يِباس عدت ٍة لَمذَا ُألمأَنه.  
ِر صـاِلٍح، تـاِبِعني   غَي بسطْت يدي الْيوم كُلَّه ِإلَى شعٍب متمرٍد يسلُك ِفي طَِريقٍ         

،ماَءهوأَه         اِئحذَب بقَرِهي، ِإذْ يجلَى ِإغَاظَِتي ِفي وع ثَاِبرٍب يعاِئِق    شداِمِه ِفي الْحنَألص
رذَاِبِح اآلجم قوراً فَوخب ِرقحيو  
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 ١٨٣

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Î� óÇ uΖ Î/ 4«! $# ç� ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ (â !$ t± o„ uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 $# ∩∈∪"
١٤٢
.  

 استطاع هرقل أن يـشن ثـالث        م٦٢٥،  م٦٢٤،  م٦٢٣ففي  ،  وكان كما تنبأ  
م واصل الرومان زحفهم ٦٢٧محالت ناجحة أخرجت الفرس من بالد الرومان، ويف     

حىت وصلوا إىل ضفاف دجلة داخل حدود الدولة الفارسية، واضطر الفرس لطلـب           
الصلح مع الرومان، وأعادوا هلم الصليب املقدس الذي كان قد وقع بأيديهم، فمن ذا 
الذي أخرب حممداً صلى اهللا عليه وسلم ذه النبوءة العظيمة؟ إنه النيب الذي تنبأ عنه               

  .موسى عليه السالم
يف ذلك الوقت، حني تنبأ القرآن ذه النبوءة، مل تكن          : "يقول املؤرخ إدوار ِجينب   

 نبوءة أبعد منها وقوعاً، ألن السنني االثنيت عشر األوىل من حكومة هرقل كانـت      أية
  ".تؤذن بانتهاء اإلمربطورية الرومانية

غلبت الـروم  يف أدىن األرض       : " روى الترمذي عن ابن عباس يف قول اهللا تعاىل        
كان املشركون حيبون أن يظهر     : قال". وهم من بعد غلبهم سيغلبون  يف بضع سنني          

هل فارس على الروم، ألم وإياهم أهل األوثان، وكان املسلمون حيبون أن يظهـر              أ
الروم على فارس ألم أهل الكتاب، فذكروه أليب بكر، فذكره أبو بكر لرسول اهللا              

i م سيغلبون، فذكره أبو بكر هلم، فقالوا:  قالاجعل بيننا وبينك أجالً، فإن : أما إ
ظهرمت كان لكم كذا وكذا، فجعل أجالً مخس سنني،         ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن       
  .أال جعلته إىل دون العشر:  فقالiفلم يظهروا، فذكروا ذلك للنيب 

  .والبضع ما دون العشر: قال أبو سعيد
غلبت الروم  يف أدىن األرض      :" فذلك قوله تعاىل  : مث ظهرت الروم بعد، قال    : قال

  ""..وهم من بعد غلبهم سيغلبون  يف بضع سنني 
٢- " ô‰ s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $ tƒ ö”�9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ ( £ è= äzô‰ tG s9 y‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# β Î) 
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 ١٨٤

u !$ x© ª! $# š ÏΖÏΒ# u t É) Ïk= pt èΧ öΝ ä3 y™ρ â â‘ zƒ Î� Å _Ç s) ãΒuρ Ÿω šχθ èù$ sƒrB ( zΝ Î= yèsù $ tΒ öΝ s9 (#θ ßϑn= ÷ès? 
Ÿ≅ yè y∨ sù  ÏΒ Èβρ ßŠ š� Ï9≡ sŒ $ [s ÷G sù $ ·6ƒÌ� s% ∩⊄∠∪ "١٤٣  

 قد رأى يف املنام  أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا بالبيت             iكان رسول اهللا    
فلمـا  . فحدث ا أصحابه ففرحوا واستبـشروا      , مث حلق بعضهم وقصر بعضهم      , 

ووقع ما وقـع    , وصده املشركون عن دخول مكّة      , خرج إىل احلديبية مع الصحابة      
, واهللا ما حلقنا وال قصرنا وال رأينا البيت : قالواارتاب املنافقون و, من قضية الصلح 

مث حتققـت   .. فرتلت اآلية   , فأين هي الرؤيا ؟ ووقع يف نفوس بعض املسلمني شيء           
  .البشارة 

٣-  "øŒÎ) uρ ãΝ ä. ß‰ Ïètƒ ª! $# “ y‰ ÷n Î) È ÷ tG xÿ Í← !$ ©Ü9 $# $ pκ ¨Ξ r& öΝ ä3 s9 šχρ –Šuθ s? uρ ¨β r& u� ö� xî ÏN# sŒ 

Ïπ Ÿ2 öθ ¤±9 $# Üχθ ä3 s? ö/ ä3 s9 ß‰ƒ Ì�ãƒuρ ª!$# β r& ¨, Ïtä† ¨,ysø9 $#  Ïµ ÏG≈yϑÎ= s3 Î/ yì sÜ ø) tƒuρ t� Î/#yŠ t Í�Ïÿ≈s3ø9 $# 

 " ∩∠∪ 
١٤٤

  

ونزل جربيـل  , أقبلت عري قريش من الشام وفيها جتارة عظيمة برآسة أيب سفيان       
إما العري وإما قريشا    : إنّ اهللا وعدكم إحدى الطائفتني    , يا حممد   : فقال, عليه السالم   

 أصحابه فاختاروا العري رغبة عن املشقة والقتـال ويـسر           iتشار الرسول   فاس. 
وقد بلغ اخلرب إىل قريش وعلمت القافلة مبا يريد املسلمون فدبروا .. الكسب وكثرته  

إنّ العري قد مضت : وقال هلم,  أصحابه مبا آل إليه احلال iفأخرب الرسول , للنجاة 
يا رسول اهللا عليك بالعري ودع : فقالوا. بل  وهذا أبو جهل قد أق, على ساحل البحر 

امض بنا ملا شئت فإنـا      : فقام سعد بن عبادة فقال     . iفغضب رسول اهللا    . العدو  
لو خضت بنـا البحـر      , والذي بعثك باحلق    : فقال, وقام سعد بن معاذ     , متبعوك  

 :وقـال ألصـحابه    , iفسر رسول اهللا    . فسر بنا على بركة اهللا      . خلضناه معك   
واهللا لكأني أنظر , وأبشروا فإنّ اهللا قد وعدين إحدى الطائفتني , سريوا على بركة اهللا 
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 ١٨٥

  .وحتققت النبوءة .. وانتصر املسلمون .. ومتّ وعد اهللا .. إىل مصارع القوم 
٤- " -  öΝ èδθ è= ÏF≈ s% ÞΟ ßγ ö/ É j‹ yèãƒ ª! $# öΝ à6ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ öΝ Ïδ Ì“ øƒ ä† uρ öΝ ä. ÷� ÝÇΖtƒ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ É# ô± o„ uρ 

u‘ρß‰ ß¹ 7Θ öθ s% š ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊆∪" 
١٤٥

  

  . الوعد احلق متّوقد 
٥-  "≅ è% t Ïÿ ¯= y⇐ ßϑ ù= Ï j9 z ÏΒ É># t� ôã F{ $# tβ öθ tã ô‰ çG y™ 4’ n< Î) BΘ öθ s% ’ Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰ x© 

öΝ åκ tΞθ è= ÏG≈ s) è? ÷ρ r& tβθ ßϑ Î= ó¡ ç„ ( β Î* sù (#θ ãè‹ ÏÜ è? ãΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ ª!$# #·� ô_r& $ YΖ|¡ym ( β Î) uρ (#öθ©9 uθtG s? $ yϑ x. Λ äøŠ©9 uθ s? 
 ÏiΒ ã≅ ö6 s% ö/ ä3 ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉∪ " 

١٤٦
  

  .فقد حتققت النبوءة , أو الروم , وسواء كان هؤالء هوازن وأصحاب مسيلمة 
٦- " ¨β Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷ètƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’oΤ ÷Šr& ÏΒ Äs\ è= èO È≅ø‹ ©9 $# … çµ xÿ óÁ ÏΡuρ … çµ sW è= èOuρ ×π xÿ Í← !$ sÛuρ zÏiΒ 

t Ï% ©! $# y7 yè tΒ 4 ª! $# uρ â‘ Ïd‰ s) ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ 4 zΟÎ= tæ β r& ©9 çνθ ÝÁøtéB z>$ tG sù ö/ ä3ø‹ n= tæ ( (#ρât� ø%$$ sù $ tΒ 

u� œ£ uŠ s? z ÏΒ Èβ# uö� à) ø9 $# 4 zΝ Î= tæ β r& ãβθ ä3 u‹ y™ Ο ä3ΖÏΒ 4 yÌ ó� £∆   tβρ ã� yz# u uρ tβθç/Î� ôØ tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

tβθ äó tG ö6 tƒ  ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$#   tβρ ã� yz# uuρ tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( (#ρ ât� ø% $$ sù $ tΒ u� œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4  ..
∩⊄⊃∪ 

١٤٧
  

 من سورة املزمل اليت كانت من أوائل ما نـزل يف  ٢٠ذكر اهللا عز وجلّ يف اآلية    
ومعلوم أنّ اجلهاد مل يشرع     .  أنّ املسلمني سيقاتلون الكفّار       ,مكّة زمن االستضعاف  

  . املدينة بعد اهلجرة إالّ يف
٧-  " ÷Πr& tβθ ä9θ à) tƒ ß øt wΥ ÓìŠ ÏΗ sd ×� ÅÇ tFΖ•Β ∩⊆⊆∪ ãΠt“ öκ ß� y™ ßì ôϑ pg ø:$# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t� ç/ ‘$! $# ∩⊆∈∪  "
١٤٨

  

وقد تالها رسول اهللا صلى اهللا عليه السالم وهو خارج مـن            , وقع هذا يوم بدر     
                                                / /   /  / اءه
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 ١٨٦

  .ورماهم بقبضة من احلصباء فكان النصر والظفر , العريش 
سـيهزم اجلمـع ويولـون    "ملا نزلت :  ابن حامت بإسناده إىل عكرمة أنه قال       روى

فلما كان يوم بدر رأيت : أي مجع يهزم ؟ أي مجع يغلب ؟ قال عمر:  قال عمر".الدبر
فعرفت " سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر     " : وهو يقول ،   يثب يف الدرع   iرسول اهللا   

  . تأويلها يومئذ
٨-   y‰ tã uρ ª!$# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ ¨Ζ xÿ Î= ø⇐ tG ó¡ uŠ s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚tG ó™ $# š Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% £uΖÅj3uΚã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4|Ó s? ö‘$# 
öΝ çλ m; Ν åκ ¨] s9 Ïd‰ t7 ãŠ s9 uρ . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Îγ Ïù öθ yz $ YΖ øΒ r& 4  Í_ tΡρß‰ ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î� ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© 4  tΒ uρ 

t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ xÿ ø9 $# ∩∈∈∪ 
١٤٩

 

يبيتون ويصبحون يف   , نزلت هذه اآلية حني كان املسلمون بعد هجرم إىل املدينة         
  تنا؟ هل يأيت علينا ومن نؤدي فه شعائرنا آمنني مطمئنني على حيا: سالحهم قائلني

مث , ومل متض فترة طويلة حىت دانت جزيرة العرب للصحابة بالطاعـة والـوالء              
  .أرجاء واسعة من األرض 

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا     ": أخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن الرباء يف قوله تعاىل          
 فينا نزلت وحنـن يف      :  قال   .. ". ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرضِ     

    .خوف شديد
٩-  "    ö≅ è% !$ tΒ ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã ô ÏΒ 9� ô_ r& !$ tΒuρ O$ tΡ r& z ÏΒ t Ïÿ Ïk= s3 tG çR ùQ $# ∩∇∉∪ ÷β Î) uθ èδ �ω Î) 

Ö� ø. ÏŒ t ÏΗ s>≈ yè ù= Ï j9 ∩∇∠∪ £ ßϑ n= ÷ètG s9 uρ … çν r' t7 tΡ y‰ ÷èt/ ¥ Ïm ∩∇∇∪ 
١٥٠

  

ولكن مل متض بعـدها     ..قد نزلت زمن االستضعاف     أي أنها   مكية  " ص  " سورة  
  . حىت صار اإلسالم نبأ العامل وشغله الشاغل سنوات كثرية

١٠- " $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ä. Î� ô³ ßϑø9 $# Ó§ pgwΥ Ÿξ sù (#θç/t� ø) tƒ y‰Éfó¡yϑø9 $# 
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 ١٨٧

tΠ# t� ysø9 $# y‰ ÷è t/ öΝ Îγ ÏΒ$ tã # x‹≈ yδ 4 ÷β Î) uρ óΟ çF øÿ Åz \' s# øŠ tã t∃ öθ |¡ sù ãΝ ä3‹ ÏΖ øó ãƒ ª! $#  ÏΒ ÿ Ï& Î# ôÒ sù β Î) 
u !$ x© 4 �χ Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å6 ym ∩⊄∇∪ 

١٥١
  

قذر خلبـث  " يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس       :" " جاء يف تفسري اجلاللني     
عـام  " بعد عامهم هذا    " أي ال يدخلوا احلرم     "  فال يقربوا املسجد احلرام   " باطنهم  

فسوف يغنيكم اهللا   " فقراً بانقطاع جتارم عنكم     " وإن خفتم عيلة    " ة  تسع من اهلجر  
  " " .إن اهللا عليم حكيم " وقد أغناهم بالفتوح واجلزية " من فضله إن شاء 

١١- " t Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� y_$ yδ ’ Îû «! $# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ (#θ çΗ Í> àß öΝ ßγ ¨Ζ s� Èhθ t7 ãΨ s9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ym ( 
ã� ô_ V{ uρ Íο t� ÅzFψ $# ç� t9 ø. r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊆⊇∪ "١٥٢

  

 مبكة وهم بالل وصهيب وخباب وعمار iنـزلت هذه اآلية يف أصحاب النيب       
وأيب جندل بن سهيل حيث أخذهم املشركون مبكة فعذبوهم وآذوهم، فبـوأهم اهللا             

  . ١٥٣تعاىل بعد ذلك املدينة
" : عن قَتادة يف قَولـه    , ثنا سِعيد   : قَالَ, يِزيد  ثنا  : قَالَ, قال الطربي حدثَنا ِبشر     

          مهئَنوبوا لَنا ظَلَمد معب وا ِفي اللَّه ِمنراجه اَلَِّذينـد     : قَالَ" ومحاب مـحلَاِء أَصؤه
ثُـم  , م ِبالْحبشِة   فَأَخرجوهم ِمن ِديارهم حتى لَِحق طَواِئف ِمنه      , ظَلَمهم أَهل مكَّة    

وجعـلَ لَهـم أَنـصارا ِمـن     , بوأَهم اللَّه الْمِدينة بعد ذَِلك فَجعلَها لَهم دار ِهجرة  
ِمِننيؤالْم .  

  . الصادقة بشائرفلك اللهم ربنا احلمد على هذه ال
١٢-  " $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρã� ä. øŒ$# |M yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ à6 ø‹ n= tæ øŒÎ) §Ν yδ îΠöθ s% β r& 

(# þθ äÜ Ý¡ ö6 tƒ öΝ ä3 øŠ s9 Î) óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& £# s3 sù óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ à6Ζ tã ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ’ n? tã uρ «!$# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù 
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 ١٨٨

šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪١٥٤
  

ين آمنـوا اذكـروا نعمـة اهللا    يا أيها الذ " : قوله عز وجل  :" قال اإلمام البغوي    
: قال قتادة . بالقتل  " إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم        " ،  بالدفع عنكم ،  "عليكم

 ببطن خنل فأرادوا بنو ثعلبة وبنو حمارب أن يفتكوا          iنزلت هذه اآلية ورسول اهللا      
وأنزل اهللا  ،  به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصالة فأطلع اهللا تبارك وتعاىل نبيه على ذلك           

فقال رجل مـن    ،   حماصراً غطفان بنخل   iن النيب   كا: وقال احلسن . صالة اخلوف   
وددنا أنـك قـد   : وكيف تقتله ؟ قال: هل لكم يف أن أقتل حممداً ؟ قالوا  : املشركني

يا حممـد أرين سـيفك   : فقال،  متقلداً سيفهi والنيب  iفأتى النيب   ،  فعلت ذلك 
لى اهللا  فأعطاه إياه فجعل الرجل يهز السيف وينظر مرة إىل السيف ومرة إىل النيب ص             

فتهدده أصـحاب رسـول اهللا   ، اهللا: وقال من مينعك مين يا حممد ؟ قال ،  عليه وسلم 
i   وقال جماهد وعكرمة والكليب    . فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية      ،   فشام السيف ومضى

 املنذر بن عمرو الساعدي، وهو أحـد        iبعث رسول اهللا    : وابن يسار عن رجاله   
كباً من املهاجرين واألنصار إىل بين عامر بن صعصعة،         النقباء ليلة العقبة، يف ثالثني را     

فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة، وهي من مناه بين عامر، فألقوا، فقتل               
املنذر بن عمرو وأصحابه إال ثالثة نفر كانوا يف طلب ضالة هلم، أحدهم عمرو بـن                

من بني خراطيمها علـق  أمية الضمري، فلم يرعهم أال الطري حتوم يف السماء، يسقط          
فقتل أصحابنا، مث توىل يشتد حىت لقي رجالً فاختلفا ضربتني          : الدم، فقال أحد النفر   

اهللا أكرب اجلنة ورب    : إىل السماء وفتح عينيه وقال    ] رأسه[فلما خالطته الضربة رفع     
 وبني قومهمـا    iالعاملني، فرجع صاحباه فلقيا رجلني من بين سليم وكان بني النيب            

ة، فانتسبا هلما إىل بين عامر فقتالمها وقدم قومهما إىل النيب صـلى اهللا عليـه                موادع
وسلم يطلبون الدية، فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرمحن             
بن عوف رضي اهللا عنهم، حىت دخلوا على كعب بن األشرف وبين النضري يستعينهم              

 ترك القتال وعلى أن يعينوه يف الديات،  علىiيف عقلهما، وكانوا قد عاهدوا النيب 
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 ١٨٩

نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسأل حاجة اجلـس حـىت نطعمـك            : قالوا
:  وأصحابه، فخال بعضهم ببعض وقالوا     iونعطيك الذي سألته، فجلس رسول اهللا       

إنكم لن جتدوا حممداً أقرب منه اآلن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة               
فجاء إىل رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك       ،  أنا: نا منه؟ فقال عمر بن جحاش     فريحي

 راجعاً إىل املدينة مث دعا عليـاً        iاهللا تعاىل يده وجاء جربيل وأخربه، فخرج النيب         
توجـه إىل   : ال تربح مقامك، فمن خرج عليك من أصحايب فسألك عين فقل          : فقال

ناهوا إليه مث تبعوه، فأنزل اهللا تعاىل هذه        املدينة، ففعل ذلك علي رضي اهللا عنه حىت ت        
  ".فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون : " اآلية وقال
١٣- " Ó‰Ζ ã_ $ ¨Β š� Ï9$ uΖ èδ ×Πρ â“ ôγ tΒ z Ï iΒ É># t“ ômF{ $# ∩⊇⊇∪ 

١٥٥
   

 كان مستهدفا للقتل من قبل الكفار ورغم أنه مل يكن ميلك            iرغم أنّ الرسول    
  .وقد متّ ما قيل .. سالحا فقد تال على الناس ما ذكره من هزمية األعداء جيشا وال 
١٤-   " $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è%  yϑ Ï j9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ Ï iΒ #“ t� ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª!$# ’ Îû 
öΝ ä3 Î/θ è= è% # Z� ö� yz öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z� ö� yz !$ £ϑ Ï iΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö� Ïÿ øótƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª!$# uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∠⊃∪ 

١٥٦  
  .فإنّ اهللا عوض من أسلم منهم خبريي الدنيا واآلخرة , وهكذا وقع 

 . iومن ذلك ما جاء يف صحيح البخاري من أنّ العباس جاء إىل رسـول اهللا                
  .وفاديت عقيال , فإني فاديت نفسي , يا رسول اهللا أعطين : فقال

مرة بعد مرة   مث وضع منه    , ن يقلّه   مل ميكنه أ  فأخذ يف ثوب مقدارا     . خذ  : فقال له 
  ...وانطلق به , حىت أمكنه أن حيمله على كاهله 

  .وهذا من تصديق هذه اآلية الكرمية 
١٥- β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 š� tΡρ –“ Ïÿ tF ó¡ t� s9 z ÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# x8θ ã_ Ì� ÷‚ ã‹ Ï9 $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( # ]ŒÎ) uρ �ω 
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 ١٩٠

šχθ èW t7 ù= tƒ y7 xÿ≈ n= Åz �ω Î) WξŠ Î= s% ∩∠∉∪ 
١٥٧

  

وقع ,  ليثبتوه أو يقتلوه أو خيرجوه من بني أظهرهم          iون عليه   ملا اجتمع املشرك  
فخرج هـو  , فعند ذلك أمر اهللا رسوله باخلروج من بني أظهرهم , الرأي على القتل    

  .مث ارحتال من بعدها , فكمنا يف غار ثور ثالثا , والصديق 
�ω: وهذا هو املراد بقوله Î) çνρ ã� ÝÁΖ s? ô‰ s) sù çν t� |Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ t� ÷zr& t Ï% ©!$# (#ρã�xÿ Ÿ2 š† ÎΤ$ rO 

È ÷ oΨ øO $# øŒ Î) $ yϑ èδ † Îû Í‘$ tó ø9 $# øŒÎ) ãΑθ à) tƒ  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB �χ Î) ©! $# $ oΨ yètΒ ( tΑ t“Ρ r' sù ª!$# 
… çµ tG t⊥‹ Å6 y™ Ïµ ø‹ n= tã … çν y‰ −ƒ r& uρ 7Šθ ãΨ àfÎ/ öΝ ©9 $ yδ ÷ρ t� s? Ÿ≅ yè y_uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 

4’ n? øÿ �¡9 $# 3 èπ yϑ Î= Ÿ2uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ ù= ãè ø9 $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3 ym ∩⊆⊃∪ 
١٥٨

  

# ]ŒÎ) uρ �ω šχθ èW t7 ù= tƒ y7 xÿ≈ n= Åz �ωÎ) WξŠ Î= s% ∩∠∉∪ 
١٥٩

  

 iمهوا بإخراج رسول اهللا     , وقيل نزلت يف كفار قريش    :" قال اإلمام ابن كثري     
بعده مبكـة إال    وأم لو أخرجوه ملا لبثوا      , فتوعدهم اهللا ذه االَية   , من بني أظهرهم  

وكذلك وقع فإنه مل يكن بعد هجرته من بني أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إال , يسرياً
فأمكنه منهم وسلطه عليهم    , حىت مجعهم اهللا وإياه ببدر على غري ميعاد       , سنة ونصف 
  ".فقتل أشرافهم وسىب ذراريهم , وأظفره م

١٧- " š Ï% ©! $# uρ (#ρä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Éf ó¡ tΒ # Y‘# u� ÅÑ # \� øÿ à2 uρ $ K)ƒ Ì� øÿ s? uρ š ÷ t/ 
š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # YŠ$ |¹ ö‘ Î) uρ ô yϑ Ï j9 šU u‘% tn ©!$# … ã&s!θ ß™ u‘ uρ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 £àÿ Î= ósuŠ s9 uρ ÷β Î) !$ tΡ ÷Šu‘ r& �ωÎ) 

4 o_ ó¡ ßsø9 $# ( ª!$# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊃∠∪ 
١٦٠

  

فلمـا  . جلاهلية وترهب   قد تنصر يف ا   , تذكر كتب التفسري أنّ أبا عمر الراهب        
ال أجد قوما يقاتلونـك إال      : وقال,  عاداه ألنه ذهبت رياسته      iخرج رسول اهللا    
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 ١٩٣

(#θ è= Ï?θ è% Ÿω öΝ åκ tΞρ ç� ÝÇΖ tƒ  È⌡ s9 uρ öΝ èδρ ç� |Ç ¯Ρ  ∅ —9 uθ ã‹ s9 t�≈ t/ ÷ŠF{ $# ¢Ο èO Ÿω šχρ ç� |ÇΨ ãƒ ∩⊇⊄∪ 
١٦٦

  

كعبـد اهللا  , أنّ هذه اآلية نزلت يف املنافقني , روى أهل التفسري والسري واملغازي  
وقد كانوا يقولون لبين    .. وحنوهم  , ورفاعة بن تابوت    , وعبيد اهللا بن نبتل     , بن أيب   
فـأخرب اهللا   . اآلية  " لئن أخرجتم لنخرجن معكم     :" وهم اليهود حلفاءهم    , النضري  

  .وكذلك كان .. ن يفعلوا ذلك عنهم أم ل
٢٤-  " !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# È d, ysø9 $$ Î/ zΝ ä3 óstG Ï9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿÏ3 y71u‘r& ª!$# 4 Ÿωuρ 

 ä3 s? t ÏΖ Í← !$ y‚ ù= Ï j9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ Ì� Ïÿ øótG ó™$# uρ ©!$# ( �χÎ) ©!$# tβ%x. #Y‘θ àÿ xî $ VϑŠÏm§‘ ∩⊇⊃∉∪ Ÿωuρ 

öΑ Ï‰≈ pg éB Ç tã š Ï% ©! $# tβθ çΡ$ tF øƒ s† öΝ æη |¡ àÿΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† tΒ tβ%x. $ ºΡ#§θ yz $ VϑŠÏOr& ∩⊇⊃∠∪ 

tβθ àÿ ÷‚ tG ó¡ o„ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ tβθ àÿ ÷‚tG ó¡ o„ z ÏΒ «! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ yè tΒ øŒ Î) tβθ çG ÍhŠ u; ãƒ $ tΒ Ÿω 4yÌ ö� tƒ 

z ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# 4 tβ% x. uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ètƒ $Ü̧Š Ït èΧ ∩⊇⊃∇∪ óΟ çFΡ r' ¯≈ yδ Ï Iω àσ ¯≈ yδ óΟ çF ø9 y‰≈ y_ öΝ åκ ÷] tã ’ Îû 

Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#  yϑ sù ãΑ Ï‰≈ yf ãƒ ©! $# öΝ åκ ÷] tã uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Πr&  ¨Β ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö� n= tã WξŠÅ2uρ 

∩⊇⊃∪  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ # ¹ þθ ß™ ÷ρ r& öΝ Î= ôà tƒ … çµ |¡ øÿ tΡ ¢Ο èO Ì� Ïÿ øótG ó¡ o„ ©! $# Ï‰ Éftƒ ©!$# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm §‘ 

∩⊇⊇⊃∪  tΒ uρ ó= Å¡ õ3 tƒ $ Vϑ øO Î) $ yϑ ¯Ρ Î* sù … çµ ç7 Å¡ õ3 tƒ 4’ n? tã  Ïµ Å¡ øÿ tΡ 4 tβ% x. uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇⊇⊇∪ 

 tΒ uρ ó= Å¡ õ3 tƒ ºπ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz ÷ρ r& $ \ÿ ùS Î) ¢Ο èO ÏΘ ö� tƒ  Ïµ Î/ $ \↔ ÿƒÌ� t/ Ï‰s) sù Ÿ≅ yϑtG ôm$# $ YΨ≈tF öκ æ5 $ Vϑ øOÎ)uρ $ YΨ�Î6 •Β ∩⊇⊇⊄∪ 

Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π xÿ Í← !$ ©Û óΟ ßγ ÷Ψ Ï iΒ χr& x8θ �= ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ 

šχθ �= ÅÒ ãƒ HωÎ) öΝ åκ |¦ àÿΡ r& ( $ tΒ uρ š� tΡρ •� ÛØ o„  ÏΒ & ó x« 4 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# 

sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ š� yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9  ä3 s? ãΝ n= ÷ès? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã ∩⊇⊇⊂∪١٦٧
  

أخرج الترمذي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبـو الـشيخ واحلـاكم               
وصححه عن قتادة بن النعمان قال كان أهل بيت منا يقال هلم بنو أبريق بشر وبشري                

، مث iومبشر، وكان بشر رجالً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسـول اهللا            
قال فالن كذا وكذا، قال فالن كذا وكذا، فإذا مسـع           : ولينحله بعض العرب مث يق    
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 ٢٠١

٣٤- øŒ Î) uρ šχ ©Œr' s? y7 •/ u‘ ¨ m yè ö6 u‹ s9 öΝ Îγ øŠ n= tæ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ∅ tΒ öΝ ßγ ãΒθ Ý¡ o„ u þθ ß™ 
É># x‹ yèø9 $# 3 ¨β Î) š� −/ u‘ ßìƒ Ì� |¡ s9 ÅU$ s) Ïè ø9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö‘θ àÿ tó s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∉∠∪ ١٨٩

  

ôM t/ Î� àÑ ãΝ Íκ ö� n= tã èπ ©9 Ïe%! $# t ø r& $ tΒ (# þθ àÿ É) èO �ωÎ) 9≅ ö6 pt ¿2 z ÏiΒ «! $# 9≅ ö6 ymuρ z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ρ â !$ t/ uρ 
5= ŸÒ tó Î/ z Ï iΒ «!$# ôM t/ Î� àÑ uρ ãΝ Íκ ö� n= tã èπ uΖs3ó¡yϑø9 $# 4 š� Ï9≡ sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θ çΡ%x. tβρã� àÿ õ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# 

tβθ è= çG ø) tƒ uρ u !$ uŠ Î; /Ρ F{$# Î� ö� tó Î/ 9d, ym 4 y7 Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% x. ¨ρ tβρß‰ tG ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 
١٩٠

  

وذاقوا من ألـوان العـذاب أصـنافا    , عاش اليهود يف ذلّ وصغار بني النصارى  
   " ..سـوء العـذاب   " لقد سـامهم النـصارى     .. وأنواعا تشريدا وحتريقا وحتقريا     

        وسلطة إال حببـل مـن       ومل يقم هلم كيان   "  .. املسكنة  " و"ضربت عليهم الذلّة    " و
بعد أن أرخى اهللا سبحانه هلم حبال يف الدنيا ليجتمعـوا           ,  والدول الغربية     "بلفور" 

وصـدق  " .. حبٍل من اللِّه وحبٍل من الناسِ     " فهما حبالن   .. ويستقووا على غريهم    
 -٢. يلـة    يسامون سوء العذاب آمادا طو     -١: القرآن يف نبوأتيه عن بين إسرائيل     

ومل حتل مـشيئة اهللا بينـهم وبـني    "األغيار " يكون هلم شأن وسلطان إذا ساعدهم   و
  ...ذلك
  
  

 :  
فقد ذكر عدة نبوءات    , !) وهو غري مسيح القرآن مضمونا       (أما يسوع الكنيسة  

  :ومنها ,  التاريخ وعاندها الواقعكذّا
لَياٍل،  ي جوِف الْحوِت ثَالَثَةَ أَياٍم وثَالَثَ فَكَما بِقي يونانُ فِ    :" ٤٠: ١٢ متى   -١

  " .أَياٍم وثَالَثَ لَياٍل  هكَذَا سيبقَى ابن اِإلنساِن ِفي جوِف اَألرِض ثَالَثَةَ
                                                /  / 
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 ٢٠٢

يف حني أنـه  , وعد يسوع يف هذا النص بأن يبقى يف القرب ثالثة أيام وثالث ليال             
 أنّ يسوع قد مات يف اليوم الـسابق ليـوم           ٤٢: ١٥ و ٣٧: ١٥يظهر من مرقس    

السبت ليال أو    , ٩: ١٦ ومرقس   ١: ٢٨وأنه قد قام كما يظهر من متى        , السبت  
  "!ثالثة أيام وثالث ليال " والنتيجة قطعا أقلّ من .. قبل ذلك 

: حي  وهو تذَكَّرنا أَنَّ ذَِلك الْمضلِّلَ قَالَ    . ياسيد«: وقَالُوا :" ٦٣: ٢٧ متى   -٢
    اٍم أَقُومثَالَثَِة أَي دعي ب٣١: ٨وجاء يف مرقس     ". . ِإن ":        ـنأَنَّ اب ـمهلِّمعـذَ يأَخو
أَلَّمتأَنْ ي داِن الَبسةُ، اِإلنبالْكَتِة وناُء الْكَهسؤرو وخيالش هفُضريكَِثرياً، و  دعبلَ، وقْتيو

لكـن  .. نه سيقوم بعد اليوم الثالـث  أأي أنّ املسيح قد أخرب " ..  ِة أَياٍم يقُومثَالَثَ
 وأخرب أنه سيقوم يف اليوم الثالث ال بعد ثالثة أيام         ,لنبوأته لسابقة " تنكّر  " يسوع قد   

 ٢٣: ١٧ ومتـى  ٣١: ٩ ومرقس   ٤٦: ٢٤وذلك يف لوقا    .. ) أي يف اليوم الرابع   (
  ...وأعداد أخرى كثرية 

إذ أخرب أنه سيقوم يف نفس يـوم   , ولألسف كر يسوع حىت على النبوءة األخرية        
أنه سيكون معه يف الفردوس يوم الصلب ذاته      , فقد أعلم أحد املصلوبني معه      , صلبه  

الْيوم ستكُونُ مِعي   : الْحق أَقُولُ لَك  «: فَقَالَ لَه يسوع   :" ٤٣: ٢٣وذلك يف لوقا    , 
  ؟!!!!!".ردوِسالِْف ِفي

 ياسيد، ِلماذَا الَ أَقْـِدر أَنْ أَتبعـك       «: فَعاد بطْرس يسأَلُ   :" ٣٧: ١٣يوحنا  -٣

كنضاً عاِتي ِعويِذلُ حي أَباآلنَ؟ ِإن.. "!   

وعسي هابأَج :»قالْح قي؟ الْحنضاً عِعو كاتيِذلُ حبأَت أَقُولُ لَك : يكالد ِصيحالَ ي
   "!مراٍت حتى تكُونَ قَد أَنكَرتِني ثَالَثَ

لكن  مرقس   .. تنبأ يسوع أنّ بطرس سينكره ثالث مرات قبل أن يصيح الديك            
  .نكار الثالث إلنكار األول ال بعد اإل خيربنا أنّ الديك قد صاح بعد ا٦٨-٦٦: ١٤
هاِت آيةً تثِْبت   «: يهود ِليسوع وقَالُوا لَه   فَتصدى الْ :" ٢١ - ١٨: ٢ يوحنا   -٤

كلْطَتس لْتا فَعِل مِلِفع!«   
وعسي مهاباٍم«: أَجِفي ثَالَثَِة أَيكَلَ، ويذَا الْهوا هِدماه هأُِقيم« .  
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 ٢٠٣

  ودهالْي ةً    «: فَقَالَ لَهكَِل ِستيذَا الْهاُء هى ِبنضاقْت أَرِفي      و تأَن هِقيملْ تاماً، فَهع ِعنيب
  » ثَالَثَِة أَياٍم؟

   ".ولِكنه كَانَ يِشري ِإلَى هيكَِل جسِدِه
لكن نصوصا عديـدة يف العهـد       ..  أنه سيقيم نفسه من املوت        هنا خيربنا يسوع 

 :" ٣٠: ١٣أعمـال الرسـل     : وإمنا أقامه اهللا  ,اجلديد ختربنا أنّ يسوع مل يقم نفسه        
ولِكن اَهللا أَقَامه ِمن بيِن      :" ٢٤: ٢وأعمال الرسل   " ولَِكن اَهللا أَقَامه ِمن بيِن اَألمواتِ     
  "...فَما كَانَ يمِكن ِللْموِت أَنْ يبِقيه ِفي قَبضِتِه  اَألمواِت ناِقضاً أَوجاع املَوِت،

: فَتنهد متضاِيقاً، وقَـالَ    :" ٣٩: ١٢متى   و ٢٩: ١١ ولوقا   ١٢: ٨ مرقس   -٥
  " .! آيةً لَن يعطَى هذَا الِْجيلُ: الْحق أَقُولُ لَكُم ِلماذَا يطْلُب هذَا الِْجيلُ آيةً؟«

يوحنا . لكننا نقرأ أنه قد فعل غري ذلك        .. أخرب يسوع أنه لن يظهر معجزة جليله        
تـدونْ ِفـي     يسوع أَمام تالَِميِذِه آياٍت أُخرى كَِثريةً لَـم وقَد أَجرى :" ٣٠: ٢٠

   ...٢٠: ١٦ ومرقس ٢٢: ٢وانظر كذلك أعمال الرسل  " .. .الِْكتاِب
  ".وِحني أُعلَّق مرفُوعاً عِن اَألرِض أَجِذب ِإلَي الْجِميع :" ٣٢: ١٢ يوحنا -٦

يف حني  نقرأ يف متى      , من اجلميع وينالوا النجاة     أعلن يسوع أنه بصلبه سوف يؤ     
١٦: ٢٠ ":        لُونَ آِخِريناَألوو ،ِلنيونَ أَواآلِخر ِصريكَذَا يأي أنّ قلّة فقط تؤمن     " فَه

  .وتنجو 
 وِلي ِخراف أُخرى الَ تنتِمي ِإلَى هِذِه الْحِظريِة، الَ بد أَنْ:"  ١٦: ١٠ يوحنا -٧
مأَجقَِطيع اكنكُونَ هِتي؛ فَيوِلص ِغيصضاً، فَتأَي ا ِإلَيهع  اِحداٍع ورو اِحدو. "  

لكننا نعلم أنه يوجد يف     .. تنبأ يسوع أنّ النصارى سيكونون أمة واحدة متجانسة         
  .أيامنا أكثر من ألف ومخسمائة طائفة نصرانية 

ما ِمن أَحـٍد    : الْحق أَقُولُ لَكُم  «: وعفَأَجاب يس  :" ٣٠ -٢٩: ١٠ مرقس   -٨
 أَو   أَبـاً أَو أَوالَداً    وَألجِل اِإلنِجيِل بيتاً أَو ِإخوةً أَو أَخواٍت أَو أُمـاً أَو           ترك َألجِلي 

  ".ِتي الْحياةَ اَألبِديةَ اآل ِإالَّ وينالُ ِمئَةَ ِضعٍف اآلنَ ِفي هذَا الزماِن، وِفي الزماِن حقُوالً،
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 ٢٠٤

إذ كيف ينال املضحي من أجل يسوع مئة أم         .. هذا الوعد مل يتحقق ولن يتحقق       
  !!؟...ومئة أب
 وأَقُولُ لَكُم أَيضاً ِإنكُم منـذُ     ! أَنت قُلْت «: فَأَجابه يسوع :" ٦٤: ٢٦ متى   -٩

اِن جساِإلن ننَ ابورت فواآلنَ سِة ثُمرِمِني الْقُدي ناِء اِلساً عمِب السحلَى سآِتياً ع!."   
هذا القول قد رأى املسيح آتيا على سحب " مسع  " يعترف النصارى أنّ أحدا ممن      

  !!السماء 
م معكُ وها أَنا. وعلِّموهم أَنْ يعملُوا ِبكُلِّ ما أَوصيتكُم ِبهِ      :" ٢٠ :٢٨ متى   -١٠

  "! كُلَّ اَألياِم ِإلَى انِتهاِء الزماِن
.. بل لقد رفع إىل السماء وتركهم علـى األرض  .. وما بقي يسوع مع معاصريه  

فَِإنَّ الْفُقَـراَء    :" ١١: ٢٦فقد قال يف متى     , بل هو نفسه قد كذّب نبوأته السابقة        
: ٧كما قال يف يوحنا , " .ونَ ِعندكُم ِفي كُلِّ ِحٍنيِعندكُم ِفي كُلِّ ِحٍني؛ أَما أَنا فَلَن أَكُ 

تذْهبوا ِإلَى حيـثُ   ِعندِئٍذ تسعونَ ِفي طَلَِبي والَ تِجدونِني، والَ تقِْدرونَ أَنْ" : ٣٤
  ".!أَكُونُ 
 ويـصِلح بالً حقّاً، ِإنَّ ِإيِليا يأِْتي قَ  «: فَأَجابهم قَاِئالً  :" ١٣ -١١: ١٧ متى   -١١

فَعلُوا ِبِه كُـلَّ مـا       قَد جاَء ِإيِليا، ولَم يعِرفُوه، بلْ     : علَى أَني أَقُولُ لَكُم    . كُلَّ شيءٍ 
  . »أَنْ يتأَلَّم علَى أَيِديِهم كَذَِلك ابن اِإلنساِن أَيضاً علَى وشِك. شاُءوا

  . " الْمعمداِن ذُ أَنه كَلَّمهم عن يوحناِعندِئٍذ فَِهم التالَِمي
وأنّ النبوءة كانت أنه    ,  هو إيليا   , ذكر يسوع يف هذا النص أنّ يوحنا املعمدان         

 مل  يوحنـا املعمـدان   ولكن األناجيل ختربنا أنّ     " .. يصلح كلّ شيء    " يأيت قبله وأنه    
  .ح يصلح كلّ شيء وإمنا قتل أثناء حماولته اإلصال

فَِخراِفي تصِغي ِلصوِتي، وأَنـا أَعِرفُهـا وِهـي          :" ٢٨ -٢٧: ١٠ يوحنا   -١٢
  ".ينتِزعها أَحد ِمن يِدي  وأُعِطيها حياةً أَبِديةً، فَالَ تهِلك ِإلَى اَألبِد، والَ تتبعِني،

عانية وقول املسيح   وهم بنو إسرائيل كما هو ظاهر من قصة الكن        , خراف يسوع   
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   سعيد حوى                           ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم .١٦
  عفيف عبد الفتح طبارة              ، روح الدين اإلسالمي .١٧
                        القاضي عياض  ، ..الشفا  .١٨
 أبو احلسن الندوي، ماذا خسر العلم باحنطاط املسلمني .١٩
٢٠. 

                 إبراهيم خليل أمحد   ،حممد يف التوراة واإلجنيل والقرآن
  يوسف الشبيلي               . د، مذكرة أدب اجلدل .٢١
  ٤١_    و بالل   ٢٠٠٠ eeww    ، أم نصارى..مسيحيون  .٢٢
 الشيخ العثيمني                        ،املناهي اللفظية .٢٣
  

 :  
:   

  الترمجة العربية املشتركة .١
  الترمجة الكاثوليكية العربية .٢
  كتاب احلياة .٣

  ***  
  القس لبيب ميخائيل                 ، أعظم من مجيع األنبياء .٤
                أنطونيوس فكري   ، التعليق على الكتاب املقدس .٥
ماذا يقول الكتاب املقدس عـن      " الرد على كتاب أمحد ديدات       .٦

  عبد اهللا يوسف األمني            ، ؟"النيب حممد رسول اإلسالم
منيس عبد  . د،  جملة الكرازة ،  شبهات ومهية حول الكتاب املقدس     .٧

  النور      
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                       يوسف رياض، خمتصر شرح سفر الرؤيا .٨
عبـد املـسيح    ،  بأ الكتاب املقدس عن نيب يأيت بعد املسيح       هل تن  .٩

  بسيط أبو خري          
  :مراجع أجنبية 

١. An Intoduction to the New Testament, Raymond 

Brown  

٢. Is Muhammad Foretold in the Bible?, John Gilchrist 

٣. Is the Bible True?, Jeffery L. Sheller 

٤. Muhammad in the Bible, Sam Shamoun 

٥. The Bible in Translation, Bruce Metzger 

٦.  Catechism of the Catholic Church 

٧. The New American Bible 

٨. The New Jerusalem Bible 
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 ٢١٥

   
  

  ٥  اإلهـداء

  ٧  ملاذا هذه السلسلة

  ١١  األصول اإلسالمية للمناظرة

  ١٥  أمور ال بد من استصحاا أثناء املناظرة

  ٢١  أخطاء ال بد من اجتناا

  ٣٥  بشارة موسى عليه السالم مبحمد صلّى اهللا عليه وسلّم

  ٣٧  تراجم خمتلفة لنص البشارة

  ٥٣  معىن بشارة سفر التثنية وامهيتها

  ٥٧  املناظرة 

  ٩٩  شبهات 

  ١٠٣  اعتراضات النصراين

  ١٠٤  ارتباط بشارة سفر التثنية بالبشارات األخرى

  ١٠٧   هو الذي يشبه موسىعيسىالم ال يشبه موسى بل نيب اإلس

  ١١٢  يسوع يشبه موسى

  ١٤١  حممد ال يشبه موسى

  ١٤٧  نيب إسرائيلي

  ١٤٩  من بني إخوة بين إسرائيل

  ١٥٣  هذا هو فهم املسيح نفسه

  ١٥٤  هذا هو فهم احلواريني

اءه
شر
م ب
 فق
اب
لكت
ك ا
جب
 أع
إذا



 ٢١٦

  ١٥٧  اعتراضات املنصر

  ١٥٨  املسلمون حرفوا نص البشارة ألغراضهم 

  ١٦١  باتفاق النصارى واليهود" املسيح"هذه بشارة بـ

  ١٦٤  الربكة حمصورة يف بين إسرائيل

  ١٦٩  حقائق ضد مزاعم النصراين

١٧٠  هي بشارة بنيب  

  ١٧٢  يسوع ال يشبه موسى عليه السالم

  ١٧٤ لن يقوم يف بين إسرائيل

١٧٦  هي بشارة بالنيب األمي  

  ١٧٨  املسيح قد قتل

  ١٨٠ يسمع له

  ١٨٢  لغيب اخيرب عن

  ٢٠٧  هالك خمالفه

  ٢٠٨  يؤدي رسالته كاملة

  ٢١٠  املسيح ينكر تعلّق البشارة به

  ٢١٢  املراجع

    ٢١٥   الفهرس
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