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 المزاعم هذه انتساب في للشك مجال وال اكثر وزیفهم وادعاءاتهم كثیرة ىالنصار مزاعم
  .اطالقا الباطل یأتیه ال ، خبیر عزیز لدن من وصلتنا قد الیهم نسبتها الن ، النصارى الى

 ومستقبلهم حالهم یخدم بنطاق وجعلوها وصاغوها واختلفت المزاعم هذه تنوعت
 ومن  - یقولون عما اهللا تعالى – اهللا أبن السالم هعلی المسیح أن مزاعمهم ومن ، وتأریخهم
 ان وزعموا ، غیرهم دون بالهدایة اختص من وحدهم الكتاب اهل بأن ادعائهم ایضا  مزاعمهم

 كانوا ) السالم علیهم – یعقوب – اسحاق – اسماعیل – ابراهیم ( السابقین تعالى اهللا انبیاء
 هذه على رد تعالى اهللا ولكن غیرهم دون لهم حكرا الجنة ان بزعمهم وذهبوا ، نصارى او هودا

  .العزیز كتابه في صریحة قرانیة بایات وابطلها المزاعم

Abstract 

Allegations of Christians are many , their claims , and their falseness are 
more . There is no doubt these pretensions belong to them , because being 
these imputed claims reached us by the precious and knowing God , so it 
never accepts falsehood . These different and varied claims were formatted 
and made to serve their states , their future and their history . One of their 
clames that the Jesus is the son of God , but the almighty and Supreme God 
is far from , what they say and disproved , what they talk about . Also have 
said and claims that the people of the book ( ie. Christians & Jews ) only 
who have allocated in the way to guidance without any others , also they 
have claimed that ex-prophets of God ( Ibrahim , Ismail , Ishak&Yakub ) 
they were Jews and Christians , also they pretended that the paradise assume 
exclusive possession for them without any others , but the Supreme God 
replied all these claims are false and canceled them by frank Koranic verses 
in his holy book Koran 

  Keyword : Allegations , christians , supicionc
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ــــسنا  ـــرور أنفـ ــــن شــ ــــاهللا مـ ــوذ بـ ــستغفره، ونعـــ ـــستعینه، ونـــ ــــده، ونــ َّإن الحمـــــد هللا، نحمـ
ــــد ــــن یهـ ــــا، مـ ــیئات أعمالنـ ـــــه، َومـــــن ســـ ــادي ل ــال هـــ ـــ ـــــضلل ف ـــن ی ــــه، ومــ ــــضل لـ ــــال مـ َه اهللا فـ

َّوأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ّ ْ:  
ـــسیح لقـــــد ــمه الـــــسید المــ ــسار الـــــذي رســـ ـــن المـــ ـــصیة النـــــصرانیة عــ ـــت الشخــ  انحرفــ

ــالعلم  ـــصارى بـــ ـــرور النــ ـــي جـــــاء بهـــــا؛ وذلـــــك لغــ ـــدة التــ ـــن العقیــ ـــت عــ ـــسالم، وخرجــ علیـــــه الــ
ـــ ـــى وصـــــلوأســ ـــمبابه، حتــ ـــم  بهــ ــوا أنهــ ـــــم ادعـــ ــمه، ث ــــارك اســـ ــــالق تبـ ــــب الخـ ــــى سـ ــــر إلـ َّ األمـ ِّ

ــــى أن قــــالوا ــیهم إل ـــي غــ ــتمروا فـ ـــاؤه، واســ ــاؤه وأحبـ ْأبنــ ـــدى : ّ ــت لهــــم، وان الهـ ــــة خلقــ َّإن الجن َّٕ ُ َّ
ـــه  ــــسى علیــــ ــفوا عیـــ ـــ ــیهم، فوصــ ــ ــــن فـــ ـــالم یكـــ ـــاء اهللا مــــ ـــي أنبیــــ ـــوا فــــ ــیهم، وزعمــــ ــ ـــصور علـــ مقــــ

ــما ــراهیم واســ ـــه وأن إبــ ــــه الـ ـــسالم بأن ٕالـ ّ ـــاء بالخطـــــأ َّ ـــض األنبیـ ــفوا بعـ ــنهم، ووصــ ـــا مــ عیل كانــ
ــى  ـــوم حتــ ـــى الیـ ـــزاعمهم إلـ ــــم تتوقــــف مـ ـــسحر، ول ــذب واآلخــــر بالـ ــسیان، وبعــــضهم بالكــ والنــ

ـــاب اهللا  ــي كتــ ــــن فـــ ــــى الطعـ ــــم إلـ ــــر بهـ ـــل األمـ ـــرآن(وصــ ــــا ) القــ ــــه وتوجیههــ ـــف معانیـ وتحریــ
ــــالوا ـــ ــــصارى إذ قــ ــــ ـــــدم النــ ـــ ـــــذي یخــ ـــ ـــى الــ ــــ ــــى المعنـــ ـــ ــالى: إلــ ـــ ـــ ــــه تعــ ـــ ـــون بقولـــ ـــ ــــم المعنیــــ ـــ  :ّإنهـــ

  .)١(َّ   ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  ُّ 8 7

                                                 
 .٧/ الفاتحة )١(
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ــــا ـــي زاد وممــ ـــي رغبتـــ ـــوج فـــ ـــي الولـــ ـــــل فـــ ــذه مثـ ــوث هــــ ـــ ــور ، البحـ ـــ ـــات ظهـ ـــن فئـــ  مـــ
ــــاس ــــد النـ ــــصارى تمجـ ــت ؛ النـ ــینُأ أن ُفاحببـــ ـــ ـــق ب ـــن الحــ ـــاب مــ ــ ـــز اهللا كت ــــضح وجـــــل عــ  لفـ

  .زیفهم وكشف القناع واسقاط مزاعمهم
ـــاتو ــول كثیــــــرة الدراســـ ــــصارى حــــ ــــد ؛النــ ــــع وقــ ـــارياخ وقــ ـــى تیـــ ــــرض علـــ ــــة عــ  جملــ

ـــن ـــزاعمال مـــــ ـــي مـــــ ـــ ــــا التــ ـــ ـــر ذكرهـ ـــ ــریم نآالقــ ـــ ــــلط الكـــ ــــضوء وســــ ــــا الــــ ـــ ــــنبین ، علیهـ ــذه وســــ ــــ  هــ
 .البحث في للعقل منافاتها أو والسنة الكتاب من بطالنها أدلة ثم المزاعم،

ــسمتو ــث قــــ ـــى البحــــ ـــب،م الـــ ــب طالـــ ـــن األول فالمطلــــ ـــم عـــ ـــمّنأ زعمهـــ  اهللا أبنــــــاء هـــ
ـــاؤه، ـــي وأحبـــ ــب وفـــ ـــاني المطلــــ ـــصوصیة الثـــ ــــدي خـــ ـــم الهــ ـــرهم، دون لهـــ ـــي غیـــ ــبالم وفـــ  طلــــ
ــث ـــم الثالـــ ـــي زعمهــ ــب ورســـــله، اهللا أنبیـــــاء فــ ــــع والمطلـــ ــــة الرابـ ـــي الرهبنـ ـــدعوها التــ ـــي ابتــ  وفــ
 .بالجنة االنفراد دعوى: الخامس المطلب

ــتغفر اهللا  ــــأت فأســـ ــــإن أخطـ ـــث، فـ ــذا البحــ ــــي هـــ ــت فـ ــــد وفقـــ ـــون قـ ــأل اهللا أن أكــ أســـ
ــــه الكـــــریم، إن ــــصا لوجهـ ــــل خالـ ــــذا العمـ ـــل هــ ــالى أن یجعــ ـــأله تعـــ ــــه، وأســ ـــوب إلیـ َّوأتــ ــي ً  ربــــ

  .ع مجیبسمی
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 جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّ  :تعالى قال
 ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن
ٌّ   ٍّ َُّّ ِّ َّّٰ)١(.  

أمام الشعوب هذا الزعم الباطل، ) الیهود والنصارى(كثیرا ما یردد أهل الكتاب 
ّهذا االدعاء فیصدقونه، ویتعاملون معهم على هذا ُوقد یخدع البعض من الغافلین ب ّ

 ىل مل خلُّ  ّاألساس، وقد سجل القرآن هذا الزعم، وأبطله بهذه اآلیة
ّوان اهللا ال . َّمه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ٕ

 مت زتُّ  :یفضل إنسانا على آخر، إال بمقدار تقواه والتزامه بأوامر اهللا لقوله تعالى
)٢(َّرثيت ىت نت

. 

إال دلیل على األنانیة التي تتحلى بها نفوس ) أبناء اهللا وأحباؤه(وما هذا الزعم 
ْأهل الكتاب من الیهود والنصارى الذین یرغبون في الحصول على كل شي وأن یكون 
َّكل شي خاصا بهم، ولكن اهللا عادل في أحكامه ال یحابي أحدا، وانما یرتب الجزاء على  َّ ٕ ً ً

                                                 
 . ١٨/ المائدة )١(

 .١٣/ الحجرات )٢(
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 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  ُّ   :له تعالىًاألعمال تصدیقا لقو
)١(َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

 .  

ْإلى أن ینظروا ألنفسهم نظرة ) الیهود والنصارى(ویدعو القرآن أهل الكتاب 
إنسانیة، ولیست عنصریة جنسیة، فهم بشر مثل باقي البشر، تنطبق علیهم كما تنطبق 

 وسننه الثابتة، وتترتب علیهم في الدنیا ویوم القیامة على باقي األمم األخرى أحكام اهللا
ْآثار أعمالهم التي عملوها ونتائجها، فیعذبهم اهللا إن ضلوا أو كفروا، ویرحمهم ویدخلهم 

ّوما یقره القرآن الكریم علیهم هو الحق الیقین الذي . )٢(ْالجنة إن امنوا وأصلحوا وأحسنوا
َّالشك فیه، وما ورد عنهم ثابت ثبوتا قطعیا ، إذ زعم النصارى أن عیسى علیه السالم  ً ً

ّهو ابن اهللا، ویدعون بعد ذلك أنهم على دین اهللا وموحدون له  سبحانه وهذا هو حال من َّ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زنُّ  :سبقهم إذ قال تعالى
 هبمب خب حب جب هئ مئ  خئحئ جئ يي ىيني مي

 وبهذا الزعم یضاهون ویقلدون الكافرین من قبلهم .)٣(َّهت مت ختحت  جت

الذین نسبوا الولد إلى اهللا وأنهم باقتدائهم بهم وتقلیدهم لهم في كفرهم وفي نسبة الولد الى 
–وقد ذكر الزمخشري . )٤( قد شاركوهم خاتمتهم ونهایاتهم وهي الخلود في نار جهنماهللا

                                                 
 .١٢٣/ النساء )١(

الشریف  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف –، نخبة من اساتذة التفسیر  بتصرفالتفسیر المیسر: ینظر )٢(
 ).١١١( م٢٠٠٩/  ه ١٤٣٠ – ٢ ط– المملكة العربیة السعودیة –

 .٣٠/ التوبة )٣(

 ).١٣٤(. م١٩٩٨دار القلم :  دمشق١/صالح عبد الفتاح الخالدي، ط. الشخصیة الیهودیة، د: ینظر )٤(
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أن القول ال یعضده برهان فما هو ( هو َّحئُّ  بان المراد في قوله -رحمه اهللا

نى تحته كاأللفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم ال تدل على اال لفظ فارغ من أي مع
نحن أبناء : ((ولقد تباینت آراء المفسرین في المعنى المراد من البنوة في قولهم. )١()معان

  وهل المراد منها البنوة الحقیقیة أو اإلتباع؟)) اهللا

ِّفإذا صرف المعنى إلى البنوة الحقیقة أو اإلتباع فالذي یعنینا هو التصریح  ُ
ًواالدعاء، وان صرف معناه الى اإلتباع، فإنهم یرون فیه فضال عن سائر البشر لكون  ِّ ُ ْ ٕ

 : القرآن زعمهم بقوله تعالىلهم صلة باهللا تعالى، ال یصل إلیها أحد غیرهم، ولذلك أبطل

َّ لو كنتم أبناء اهللا وأحباءه، كما تزعمون لما عذبكم، ألن الحبیب بمن َّجن يم  ىم ُّ 

  .ْیحب رفیق، فالحبیب ال یمكن أن یعذب حبیبه، فاهللا عادل في أحكامه 

من األلفاظ الشائعة في األناجیل، أرى من الضرورة ) أب، ابن(وبما أن لفظ 
إن هذه . حتى یمكننا توجیهها وتحدید معناها أو حقیقة ما ترمي إلیهبحث هذه المسمیات 

جل –التي تطلق على اهللا ) أب(التي تطلق على المسیح، ولفظة ) ابن اهللا(التسمیة 
ً دعت الكنیسة إلى اتخاذ ذلك دلیال على البنوة الحقیقیة، ثم دفعها إلى اعتبار -وعال

وتعین ابن اهللا بقوة [ عن المسیح علیه السالم ًالمسیح ابن اهللا حقا، ومن ذلك قول بولس
) ابن اهللا(َّ، بینما نجد أن هذه التسمیة )٢(]من جهة وروح القداسة بالقیامة من األموات

                                                 
دار المعرفة :  بیروت٢/الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، الزمخشري، ط )١(

 ) .٢٦٤/ ٢(: م ١٩٩٥

 دار –مترجم من اللغات االصلیة ) اي كتب العهد القدیم والعهد الجدید( الكتاب المقدس ). ٤/ ١(رومیة  )٢(
 الكتاب المقدس في الشرق االوسط
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طوبى لصانعي السالم [عامة تطلق على غیر ابن مریم كذلك إذ ورد في إنجیل متي 
  .)٢(]ٍیا أیها األحیاء نحن أوالد اهللا[وكذلك في إنجیل یوحنا . )١(]ألنهم أبناء اهللا یدعون

، فمن وتطلق على سواه كذلك هذا االسم) ابن اهللا(فاألناجیل تسمي المسیح 
المضاف إلیه لفظ ) ابن(لیس معناه البنوة الحقیقیة، ذلك ألن لفظ ) ابن(َّالبدیهي أن لفظ 

 :على سبیل االستعارة إذ قال تعالى) حبیب(ًالجاللة قد استعمل مجازا، وقصد به لفظ 

وقد ورد في األناجیل ما یؤید هذا . )٣(َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ

بل . )٤(]َّلكني سمیتكم أحباء ألني بكل ما سمعته من أبي[یح ألتباعه في مخاطبة المس

 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق  ُّ :إذ قال تعالى) عبد(ربما قصد به لفظ 
 ٰى  ين ىن نن من زن رن  ممام يل

، والذي یمعن النظر في كتب النصارى یرى انها تؤكد أن أتباع المسیح )٥(َّري

كل من یؤمن أن یسوع المسیح فقد ولد [ولدوا من اهللا ، إذ جاء في إنجیل یوحنا جمیعهم 
ألجل هذا أظهر ابن اهللا لكي ینقض أعمال إبلیس كل من هو [وكذلك قوله . )٦(]من اهللا

مولود من اهللا ال یفعل خطیئة الن زرعه یثبت فیه وال یستطیع أن یخطى ألنه مولود من 

                                                 
 ). ٩/ ٥(متى  )١(

 ).٢/ ٣(یوحنا  )٢(

 .٣١/ آل عمران )٣(

 ). ١٥/ ١٥(یوحنا  )٤(

 .١٧٢/ النساء )٥(

 ).١/ ٥(یوحنا  )٦(



   
 

 

 
٢٣٣

 

 جه  ُّ :، ولكن القرآن لم یصرح بذلك، بل أنكر علیهم مقالتهم هذه اذ قال تعالى)١(]اهللا

 مك لك  ُّ : وقال تعالى.)٢(َّيي ىي مي  خيحي جييه ىه مه
  .)٣(َّحنجن مم خم حم  جم هل مل خل حلجل

 الناس یأخذ أن یخشى كان  السالم علیھ المسیح السید أن األناجیل من یفهم كما
 ظاهر إلى ینقادوا ْنوأ حقیقته، في التفكیر عن ذهنهم یقف أو عالته على) ابن (لفظ

 إنجیل في ورد اذ والضالل، الخلط من خوفا االسم بهذا تسمیته عن ینهاهم فكان معناه
 ابن المسیح أنت: وتقول تصرخ وهي كثیرین من تخرج أیضا الشیاطین وكانت [:لوقا
 ابن هو المسیح كان ولو ،)٤(]المسیح انه عرفوه ألنهم یتكلمون یدعهم مول فانتهرهم اهللا،
 عن شأنها من التبلیغ لیس التي المضلة الشیاطین نهر لما یریدونه الذي بالمعنى اهللا

 وهذا. )٥(َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ :تعالى قال اذ الالزمة بالكنیة تكنیته

 تسمیة من یزعمونها التي الحقیقیة بالبنوة األخذ الى یدعو ما هناك لیس انه یعني
  .)٦()اهللا ابن (المسیح

                                                 
 ).٩/ ٣(یوحنا  )١(

 .٢٦/ األنبیاء )٢(

 .١٠١/ األنعام )٣(

 ).٤١/ ٤(لوقا  )٤(

 .٢٧/ األعراف )٥(

 ).٨٤ -٨٠. (م٢٠٠٣دار الفضیلة: مصر) ط.د(محمد وصفي . المسیح والتثلیث، د: ینظر )٦(



   
 

 

 
٢٣٤

 

 ، النصارى عند المقدسة والكتب األناجیل في جاءت التي األلفاظ هذه َّأن ًعلما
 عیسى في اللفظة من هذه عملتاست فقد المحكم، الى رده یجب الذي المتشابه من

  :معنى من بأكثر وردت وقد به كافر غیر باهللا مؤمن كل وفي ،وغیره

 في ویقال الروحیة بالبنوة یسمونه ما وهو والتشریف واإلیمان الهدایة بنوة: األول 
: بقوله الیهود وصف في اإلنجیل في جاء كما األفاعي، وأبناء الشیاطین، أبناء: مقابلها

 من والشیاطین النسب، من األفاعي أبناء لیسوا انهم یعلم والكل] األفاعي أبناء یا[
 لتلبیسهم الشیاطین والى وسمومهم، وخطرهم، لمكرهم األفاعي إلى نسبوا ٕوانما الصلب
  .وكذبهم

 هداه على والسیر اهللا، بشریعة والعمل والتوفیق، للهدایة، باألبناء اهللا إلى والنسبة
  .المرسلین عباده على المنزل بنوره واالستضاءة

 شك وال منه، وبضعة أبیه، من قطعة هو الذي واالبن النسب، بنوة هو:  الثاني
 الثاني المعنى أن في والمخلوق الخالق بین تمییز وبصیرة، ٕوایمان لب ذي كل عند

 اهللا تعالى-  قط نسب بنوة خلقه من وأحد اهللا بین فلیس وتعالى، سبحانه اهللا عن ٍمنتف
 بنوة بین المعنى في دائرة) اهللا ابن (اللفظة هذه كانت ْنٕوا -اًكبیر اًعلو ذلك عن

 هذه فتكون والجزئیة، والوالدة النسب بنوة وبین. والمحبة لتقدیسوا واإلیمان التشریف،
 واللفظ معناه یتغیر ال الذي المحكم على یحمل ْأن یجب الذي المتشابه من هنا اللفظة



   
 

 

 
٢٣٥

 

 حول العقل أهل وال فیه اللسان أهل یختلف وال اًواحد اال معناه یكون ال ما هو المحكم
  .)١(معناه حقیقة

 بمعنى وردت فقد األناجیل في اًكثیر لنصارىا یعتمدها التي) أب (لفظة أما
 بنوة نسبة مطلقا ولیست منه، وتقرب اهللا، إلى تحبب نسبة وهي والرحمن، المربي،
 ویضطهدونكم إلیكم یسیئون الذین أجل من وصلوا: [متي إنجیل في ورد إذ ،ونسب
 وكان تصلون، وقفتم ومتى [:رقصم في وجاء. )٢(]السماوات في الذي أبیكم أبناء لتكونوا

 إنجیل وفي. )٣(]زالتكم السماوات في الذي أبوكم لكم یغفر له فاغفروا ٌءشي احد على لكم
 لو أبي وال انا تعرفونني، ألستم: یسوع فأجاب أبوك، هو أین: له فقالوا: [قوله یوحنا

 ابوة للمسیح) أب (تعالى اهللا أن النصارى زعم لذلك. )٤(]أیضا أبي لعرفتم عرفتموني
  .)٥(علم بغیر اهللا على وافتراء خاطئ، ووهم باطل، كالم وهو. حقیقیة

 األناجیل في وردت ألفاظ على اهذ إثبات في اعتمادهم َّنبأ علیهم یرد وقد
 لهذا؛ اًمستند تكون أن التصلح الكتب فهذه الجدید، العهد كتب من غیرها أو األربعة

 الذین األشخاص إلى نسبتها صحة یثبتوا أن النصارى یستطیع وال، قةَّموث غیر ألنها
 الفاتاخت بینها أن كما  اهللا إلى أو المسیح إلى ینسبوها ْأن عن ًفضال إلیهم نسبت

                                                 
: الكویت) ط.د(شهادة اإلنجیل على ان عیسى عبد اهللا ورسوله، عبد الرحمن بن عبد الخالق ، : ینظر )١(

 ).٢٤ -٢٣(. م١٩٩٤جمعیة إحیاء التراث 

 ).  ٣٤/ ٦(متى  )٢(

 ). ٢٧ -٢٦/ ١٢(مرقص  )٣(

 ).٤٣، ٨/ ٥ (یوحنا )٤(

 ). ٧٠ -٦٨(شهادة اإلنجیل على ان عیسى عبد اهللا ورسوله وكلمته إلى مریم وروح منه : ینظر )٥(



   
 

 

 
٢٣٦

 

 ًخاصا ًوفهما خاصة عقیدة تتبع اللفظة هذه َّأن على یدل مما األلفاظ، هذه في عدیدة
 في لدیهم الواردة الروایات صحة فرض وعلى وتصوره عقیدته وفق على الكاتب لدى

  .ألمرین الحقیقیة األبوة معنى غیر على تفسر ْأن فیجب) األب (كلمة في األناجیل

 أن یمكن ال ًكثیرا ًكالما - السالم علیھ- المسیح لسان على أوردوا أنهم -:األول
 انتم [یوحنا إنجیل في ورد اذ المجاز على حمله من البد بل الظاهر المعنى على یحمل

 ظاهره على یؤخذ ال كالم فهذا. )١(]تعملوا أن تریدون أبیكم وشهوات إبلیس هو أب من
  .للمسیح اهللا َّأبوة فكذلك

 في وردت بل لدیهم، المسیح في خاصة لیست اهللا الى األبوة نسبة َّنإ -: انيالث
 تصنعوا أن من احترزوا [متي إنجیل في ورد  المسیح غیر الى منسوبة كثیرا لاألناجی

 في الذي أبیكم عند اجر لكم فلیس ٕواال ینظروكم، لكي الناس أمام صدقاتكم
  .)٣(ًكثیرا هذا تكرر وقد. )٢(]السماوات

 تعالى اهللا ُُّأبوة نسبة على واضحة داللة فیها صحتها فرض على النصوص وهذه
  .النعمة أبوة النصارى كالم في بها والمراد للتالمیذ،

                                                 
 ). ٤٤/ ٨(یوحنا  )١(

 ). ٦/ ٦(متى  )٢(

، )٤٣/ ١٣(، )٢٩، ٢٠/ ١٠(، )١١/ ٧(، )١٤، ٣٣، ١٨/ ٦(متي: لالستزادة من هذه النصوص ینظر )٣(
)١٤/ ١٨ .( 



   
 

 

 
٢٣٧

 

 وانه اهللا في النصارى معتقد على یدل ما اللفظ هذا في یسل هّأن لنا یتبین وهنا
  .)١(واإلحسان النعمة ناحیة من سوى للمسیح أب

 لیس أنه تبین ثم باطل، قول تعالى هللا الولد إثبات ّنإ ،القاهر بالدلیل ثبت ولقد
 ال حاله هذا كان ومن ،رسوله وعلى اهللا على افتراء هو ،و صحته على دلیل القول لهذا

 بل )٢(َّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ  ُّ: تعالى قال. البتة یفلح

 وقد دم،المتق الكفر ذلك بسبب؛ الشدید العذاب یذیقه ثم اهللا یلقى سوف ألنه وخسر خاب
 واتبعوا دلیل بغیر قالوا مقلدة انهم غیر بها لهم علم ال التي هذه قولتهم عن انذروا

 ممخم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم  ُّ: تعالى قال. أسالفهم

 غناه وكمال قدرته فكمال. )٣(َّمه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم

 وكمال ربوبیته، كمال في تقدح هالی ونسبته الیه، الولد نسبة حیلستی ربوبیته وكمال
 في ورد إذ - وتعالى تبارك– له مسبة إلیه الولد نسبة كانت ولهذا. قدرته وكمال غناه،

 اَّمفأ ذلك، له یكن ولم ادم ابن كذبني: تعالى اهللا قال: ( قوله الصحیح القدسي الحدیث
 ،ًولدا لي َّنإ: فقوله يإیا مهْتَش ماوأ كان، ماك أعیده ْأن اقدر ال يَّنأ فزعم إیاي تكذیبه

  .)٤()ًولدا أو صاحبة اتخذ أن فسبحاني

                                                 
دراسات في األدیان ) ٢٤٠(٢٠٤، دمشق ١/د زینب عبد العزیز، ط.الصفحة السوداء للكنیسة، ا: ینظر )١(

 ).٢٨٤(الیهودیة والنصرانیة 

 .٦٩/ یونس  )٢(

 .  ٥ -٤/الكهف  )٣(

 .٤٩/ ٥صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة البقرة،  )٤(



   
 

 

 
٢٣٨

 

  

 
 

 من خنحن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  ُّ: تعالى قال
  .)١(َّجه ين ىن

 یوالي الذین) والنصارى الیهود (الكتاب أهل افتراءات من آخر وافتراء جدید زعم
 وحدهم هم وأنهم طل،با سواهم من كل وأن الحق، على أنهم یدعون فهم ،ًبعضا بعضهم

 یدعون وهم اآلخرین، على اهللا لهمّفض ولذلكضالون؛ سواهم من كل ْنوأ الهدى، على
 ونیل ربهم نم التقرب أردوا ْإن ،بهداهم یهتدوا ْنوأ مثلهم، یكونوا ْأن إلى اآلخرین
  . وجنته رضوانه

 لیسوا همَّنبأ ویخبر وكذبهم، زعمهم علیهم یرد العزیز كتابه في الحق قول یأتي ثم
 الحقیقي واإلتباع الحقیقي الهدى بل علیه، هم ما لیس الهدى ّنوأ مهتدین وال بمؤمنین

 من الو ،الیهود من وال ،المشركین من یكن لم الذي إبراهیم ملة ،الحنیفیة الملة في
  .النصارى

 إلى انزل وما باهللا اإلیمان وهو ،یسلكه أن یرید لمن الهدایة طریق القرآن ویوضح
 ًشامال ًكامال ًإسالما هللا ویسلموا األنبیاء هؤالء من أحد بین یفرقوا ال ْنوأ ،ورسله أنبیائه
 عن اضاإلعر وفي الهدایة تكون أتباعه في الذي وهذا للشرك، تاركین التوحید على ًقائما

                                                 
 .١٣٥/ البقرة )١(



   
 

 

 
٢٣٩

 

 قررلذلك اهللا، رحم من إال ًأبدا بهذا؟ النصارى یتصف وهل والغوایة، الكفر یكون ملته
 رضیه الذي) اإلسالم (الدین هذا في هو الهدى َّنإ -وتحدید وجزم بحسم-الكریم القران
 المؤمنون هم كلها البشریة من المهتدین َّنٕوا ،ًدینا للبشریة -وتعالى تبارك– الرب

  .الخاتمة الشریعة وهذه الخالد الدین بهذا الملتزمون فقط، المسلمون

 ،المسلمین مثل یكونوا أن والى ،الحقیقة هذه معرفة إلى الكتاب أهل القرآن یدعو
 العلم هو الهدى ْنأل ،)١(مهتدین یكونوا أن أرادوا اذا المسلمون هؤالء آمن كما یؤمنوا ْنوأ

 الشقاق هو العلم بعد العمل عن والضالل العلم، عن الضالل وضده به، العملو بالحق،

 زث رث يت ىت نتُّ: تعالى قال ذإ واعرضوا تولوا لما النصارى علیه كان الذي
 ،)٢(َّ ام يل ىل مليك ىك مكلك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث مث

 في علیه یقدرون ما بذل لوازمها من التي البلیغة والعداوة المحادة تلزم المشاقة ّأن وبما
 حتى رسوله وحمى وعده اهللا أنجز وقد إیاهم، یكفیه ْأن رسوله اهللا وعد ذال ،الرسول أذیة
 فالذي. مشرد كل وشردهم بعضهم، وأجلى بعضهم، وسبى بعضهم فقتل ، علیهم طهّسل

 العلم َّنأل العلم، عنهم ًقاطعا العلم من معهم بما المؤمنین إخبار عدم جعلوا أنهم حصل

 نئ مئ  زئ ُّ علیهم اهللا ّفرد علیهم، للحجة ًوموجبا عندهم ّإال یكون ال بزعمهم

  .تعالى اهللا من الهدى فمادة. )٣(َّىئ

                                                 
 ). ١٣٩(الشخصیة الیهودیة : ینظر )١(

 .١٣٧/ البقرة )٢(

 .٧٣/ آل عمران )٣(



   
 

 

 
٢٤٠

 

ّوام الحق علم اّمإ الهدى َّنإ  موفق اهللا،وال رسل به جاءت ما ّإال علم وال إیثاره إ
 انقطع فقد التوفیق اّوأم ،ًقلیال الإ العلم من  یؤتوا لم الكتاب وأهل اهللا، قهّوف من ّإال

 الحمد وهللا - لهم حصل فقد األمة هذه أما مقاصدهم، وسوء نیاتهم لخبث ؛ منه حضهم
 هداة، للبشریة قدوة َخیر فكانوا أحد، كل على وبرزوا به فاقوا ما والمعارف العلوم من -

 .)١(ٕواحسانه علیهم اهللا فضل من وهذا، اهللا بامر یهدون

  ٰى ٰر ٰذ  ُّ: تعالى بقوله المعنیون همَّنأ النصارى یزعم هذا كل وبعد

ٌّ   َّ  

 إلى ةالهدای یسال ْأن وسلم علیھ هللا صلى ًمحمدا نبیه أمر اهللا َّإن :یقولون إذ
 هَّنفإ الضالین، وال علیهم المغضوب یرغ علیهم، أنعمت الذین صراط ،المستقیم الصراط

 عصره، في كانوا الذین أمم الثالث والضالین علیهم والمغضوب علیهم المنعم بقوله عني
 فالمنعم امم، الثالث هؤالء غیر زمانه في یكن ولم األصنام، وعباد والیهود النصارى وهم

 علیهم اهللا غضب الذین الیهود، همّإن -شك بال -علیهم والمغضوب النصارى نحن علیهم
 ،اهللا عن ضلوا الذین األصنام عباد هم والضالون الكتاب، وهذا واألنبیاء التوراة كتب في

  .والمعرفة العقول ذوي عند والسیما أحد كل عند ظاهر بین واضح أمر فهذا

 - اهللا رحمة– تیمیة ابن العالمة إلماما هو الباطل الزعم هذا على َّرد من وأحسن
 تدل التي العجائب فمن النصارى، نحن علیهم المنعم: قولهم اّأم: والجواب ((:بقوله علیه

                                                 
: الكویت) ط.د(یر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیس: ینظر )١(

 ).١٦١( .م٢٠٠٣جمعیة حیاء التراث 



   
 

 

 
٢٤١

 

 دأح كل عند واضح بین هذا ّإن: قولهم ذلك من وأعجب صاحبها، جهل فرط على
 تمكن ال ًماعل والخاص العام یعرف ألم اهللا سبحان فیا والمعرفة، العقل ذوي عند السیما

 وتجهیلهم، النصارى تكفیر من عنه تلقوه الذي أمته ودین  محمد دین من فیه المنازعة
 أن المناقضة كل یناقض ما أموالهم واخذ حریمهم وسبي جهادهم واستحالل ، وتضلیلهم،

 صراط أهدنا اللهم: یقولون صالة كل في وأمته وسلم علیھ هللا صلى محمد یكون
 ولم النصارى، دین في لدخلوا النصارى طریق هدایة  اهللا یسالون كانوا ولو النصارى
 ولم صاغرون، وهم ید عن یؤدونها التي الجزیة علیهم ویضعوا ویقاتلوهم، یكفروهم
 ولم المتواتر، بالنقل منقوال عنه ذلك اخذوا وأمته النار أهل من بانهم علیهم یشهدوا
 یالم فال اهللا، به یأذن مل ما الشرائعو العقائد من النصارى ابتدعت كما ذلك یبتدعوا
 ،ًصادقا ًرسوال كان ومحمد والهدى بالبینات جاء والذي اهللا لرسول إتباعهم في نالمسلمو

 مما شي منه یقبل لمًكاذبا كان ْنٕوا دینهم، من وتبرأ بجهادهم وأمر النصارى رّكف فقد
 صالة كل في أمته یأمر هل المحرف دینهم من ویتبرأ النصارى یكفر فمن. اهللا عن نقله
 الذین صراط قوله أن على یدل اآلیة في شي أي: یقال ثم طریقهم؟ أهدنا یقولوا أن

  .النصارى هم علیهم أنعمت

 مب زب رب يئ  ُّ: تعالى قوله في اهللا ذكرهم الذین هم علیهم المنعم ماّإن
  نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب

  .صراطهم هدایة یسالوا أن عباده اهللا رأم الذین هم فهؤالء ،)١(َّيث ىث

                                                 
 .٦٩/ النساء  )١(



   
 

 

 
٢٤٢

 

 المنعم من فهم والتبدیل النسخ قبل المسیح دین على كانوا الذین النصارى اّوأم
 كانوا والتبدیل النسخ قبل السالم علیھ موسى دین على كانوا الذین الیهود َّأن كما ،علیهم

 المنعم من ال لین،اّالض من فهم والتبدل النسخ بعد النصارى وأما علیهم، المنعم من
 والنصارى علیهم مغضوب الیهود : (قوله الحدیث في ورد فقد ورسوله اهللا عند علیهم

  .)١()لّالُض

 علم، بال یعبدون والنصارى به، یعملون وال الحق یعرفون الیهود ّأن ذلك وسبب
 الغلو النصارى عن ذكر اذ بأعمال، النصارى ووصف بأوصاف الیهود اهللا وصف وقد

 أكابرهم أهواء یتبعون فهم اهللا، حرم ما واستحالل والضالل والشرك العبادات، في والبدع
  .)٢(قبلهم من مضوا الذین

 ّالإ النصارى، وال الیهود عنه یرضى ال أنه ،نبیه عز وجل الباري أخبر وقد
: تعالى قال إذ الهدى، أنه ویزعمون علیه، هم الذي الدین الى دعاة همّألن دینهم، باتباعه

 مه جهين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
 فقل يأ ،)٣(َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه

  .به ُرسلتُأ الذي َّمن خن  حن ُّ :لهم

                                                 
 ).٢٩٥٣/ ح(سنن الترمذي، كتاب تفسیر القرآن عن رسول اهللا، باب من سورة فاتحة الكتاب  )١(

دار : ط، القاهرة.، دالجواب الصحیح لمن بدل على دین المسیح، ابن تیمیة، تحقیق سید عمران: ینظر )٢(
 . وما بعدها) ٦٧/ ٢ (.م٢٠٠٣الحدیث 

 . ١٢٠/ البقرة )٣(



   
 

 

 
٢٤٣

 

 والنصارى، الیهود أهواء اتباع عن منهیون ونحن الهوى، فهو علیه أنتم ما اّوأم
 االعتبار ّألن ؛ذلك في داخلة أمته َّنفإ  اهللا لرسول كان ْنٕوا والخطاب ، بهم والتشبه

 بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة َّنإ كما المخاطب، بخصوص ال المعنى مبعمو
  . )١(السبب

 أسباب لهما اللوالض الهدایة و المقید، على یحمل والمطلق لق،مط أمر فالهدایة
 فاذا وعدله اهللا حكمة أوجبتها األسباب وهذه كثیرة آیات في كتابه في الباري ذكرها وقد

 نث مث زث رث يت  ُّ :تعالى قوله في كما الهدى له حصل العبد بها أتى

 اهللا من الهدى مادة أن یرى الهدایة آیات في والمتمعن ،)٢(َّ ىف يث  ىث

 الحق، علم أما فالهدى غیرهم، وال بالنصارى خاصة لیست وهي اهتدى من لكل تعالى
  . ًقلیال ّإال العلم من یؤتوا لم الكتاب وأهل ،اهللا رسل به جاءت ما اال علم وال إیثاره، أو

 ما والمعارف العلوم من لها حصل فقد) السالم علیھ محمد امة (األمة هذه وأما
 اهللا فضل من وهذا اهللا، بأمر یهدون الذین الهداة هم فكانوا أحد كل على وبرزوا به فاقوا
 . ةّوالمن الحمد وهللا علیها ٕواحسانه األمة هذه على

                                                 
 ). ٦٤: (تیسیر الكریم الرحمن: ینظر )١(

 . ١٦/ المائدة )٢(



   
 

 

 
٢٤٤

 

  

 
 

  

 مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت ُّ: تعѧѧѧѧالى قѧѧѧѧال
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصمس خس حس جس
  .)١(َّحك جك مق  حق مف خفحف

 لهم خیر كل ینسبون أنهم یرى، وأقوالهم والنصارى الیهود أحوال في المتمعن
  .فیه أحد یشاركهم وال والنصارى الیهود على مقصور الخیر َّوكأن

 على وهو -نهمم  إبراهیم أن والمشركون الیهود زعم كما -النصارى زعم فقد
 هذه من واحدة كل تدعي لماذا األمر؛ هذا في الناظر یستغرب دینه،وقد على وهم دینهم
   إبراهیم؟ دین على تسیر التي هي هاَّان تزعم ولماذا منها؟ إبراهیم أن والطوائف الملل

 على یحرصون الناس كل الطیب الفاضل  الرجل َّنإ هذا في السبب َّأن یبدو
 عند القبول لینالوا منه، والتقرب نهجه، على والسیر إلیه، االنتساب عاءّاد وعلى تبنیه،

   .)٢(؟اهللا خلیل إبراهیم األنبیاء أبي من أفضل هو ومن اآلخرین،

                                                 
 . ١٤٠/ البقرة  )١(

 ).١٤٤(الشخصیة الیهودیة : ینظر )٢(



   
 

 

 
٢٤٥

 

 اذ ،ملته هو العام هعتباراب اإلسالم دین بجعل السالم علیھ مإبراهی اهللا ّخص لقد

  :  لوجوه ،)١(َّ لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث  ُّ: تعالى قال

 ما بذلك له اهللا ونصر الشرك، وتحطیم التوحید تحقیق في واجه  هّنإ -:األول
  . ًعظیما ًأمرا خبره، اهللا قص

 أبو له قیل ولذا والكتاب، النبوة ذریته في لجع وتعالى سبحانه اهللا ّنإ -:الثاني

 سماهم، ًنبیا عشر ثمانیة تمام  وهو.)٢(َّمثهت مت خت ُّ: تعالى قال اذ األنبیاء

 ،والسالم الصالة علیھ محمد ذریته ومن إسماعیل، ابنه وهم ذریته، من كتابه في اهللا
 وموسى الكفل، ذوو وأیوب، ویوسف، اسحق، بن یعقوب ذریته ومن اسحق وابنه

 علیهم-  وعیسى ویحیى، وزكریا، وسلیمان، وداود، ویونس، والیسع، والیاس، وهارون،
  .-السالم

 فقد إبراهیم ملة على أنهم دعواهم في والنصارى الیهود مزاعم إلبطال -:الثالث

 لك اك  يق ىق يف ىف يث  ُّ :تعالى بقوله حجتهم علیه ورد ،اهللا بهمّكذ
 ين ىن نن من زن رن  مم اميل ىل مل يك ىك مك
 مب خب  حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

                                                 
 .٩٥/آل عمران  )١(

 .٧٨/  الحج)2(



   
 

 

 
٢٤٦

 

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب
  .)١(َّحس

: تعالى قال إذ وسنته ملته على الذین هم اهیمبإبر الناس أولى أن سبحانه نّبی وقد

 ؛)٢(َّمغ  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مسُّ

 فیه هم وما الدعوى هذه إلى الكتاب أهل جنوح في البعید الضالل مدى سبحانه نّبیو

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  ُّ: تعالى قال اذ والضالل الغلو من

 هذه ّأن سبحانه نّوبی )٣(َّمث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي

 إلضاللهم المسلمین مع محاوالتهم في جاریة الكتاب أهل من البائسة الكاذبة المحاولة

 مم خمحم جم يل ىل مل خل  ُّ: تعالى قال إذ ،بالباطل الحق ولبس دینهم، عن
 اهللا كتاب في النظر أمعنت إواذ. )٤(َّ مه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىم

َّلیجدد أنزل َّإنما َالقرآن َّإن هذا أن اال اآلیات، من كثیر في التنبیه تجد َ  إذ ،إبراهیم دین ُ

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك   ُّ: تعالى قال
 إبراهیم ملة في یرغب ال من وصف ثم ،)٥(َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن

                                                 
 .٦٧ -٦٥/ آل عمران  )١(

 .٦٨/ ال عمران )٢(

 .٧٧/ المائدة )٣(

 .١٣٥/ البقرة )٤(

 .١٢٥/ النساء )٥(



   
 

 

 
٢٤٧

 

 مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث  ُّ :تعالى فقال ، بالسفه

  .)١(َّ رن مم ام يل ىل مل  يكىك

 األنبیاء توارثه الذي الحق الدین) اإلسالم (هي إبراهیم ملة أن سابقا علمنا وكما
 لم فمن  وسلم علیھ هللا صلى محمد نبیه ید على رسالته اهللا ختم تىح اآلخر بعد ًواحدا
 ما ینفعه وال إبراهیم، ملة على  وال ، ًاحنیف ولیس ،باإلسالم یوصف ال ،كافر فهو یتبعه

 اإلطالق عند اإلسالم اسم فیبقى ؛منه اهللا یقبل وال نصرانیة، أو یهودیة من به یتمسك
 بمن ًمختصا علیها ومن األرض اهللا یرث حتى لموس علیه اهللا صلى محمد بعثة منذ

 وما فكیف سواه، دین على إطالقه یجوز ال الذي الخاص معناه هو وهذا غیر، ال یتبعه

 يل ىل مل ُّ للمسلمین الكتاب أهل قال فإذا والنسخ؟ التبدیل بین دائر سواه
 وال َّخنحن  جن يم ىم ُّ لهم یقولوا أن المسلمین سبحانه اهللا أمر فقد َّجم

 خاتم به اهللا بعث لما ًمتبعا كان إذا إال اهللا عباد من هَّنأ وال مسلم هَّبأن الیوم حدأ یوصف
 یسیر ما على اعتقادهم في یسیرون النصارى نأ والعجیب. )٢( ًمحمدا ورسله أنبیائه
 كانت سواء الذنوب، جمیع في اهللا معصیة ورسله اهللا أنبیاء على فیجیزون الیهود علیه
 الخطأ من معصومین غیر ذواتهم في وأنهم الوحي، عدا فیما الصغائر، أو الكبائر من

 اهللا رسل تصم والتي القدیم، بالعهد وردت التي النصوص بتلك یؤمنون فهم. )٣(والخطیئة
                                                 

 .١٣٠/ البقرة )١(

: ، الریاض٤/ط. بكر بن عبد اهللا. اإلبطال لنظریة الخلط بین دین اإلسالم وغیره من األدیان: ینظر )٢(
 .وما بعدها) ٥٥ (.م٢٠٠٠مطابع أضواء البیان 

 . -عصمة األنبیاء–م تحت عنوان ١٩٨١دسة  السنة السا١٢/ العدد) منار اإلسالم(مجلة : ینظر )٣(



   
 

 

 
٢٤٨

 

 الكتاب عن المال وعلى صراحة كهنتهم فتقول ،والفجور والفسوق بالمعاصي وأنبیاءه
 األربعة لاألناجی وهو الجدید والعهد الیهود، كتاب وهو القدیم، العهد یضم والذي المقدس
 كل العرش، على الجالس صوت هو الكتاب ذلك ان [:النصارى لدى المعتمدة والرسائل

 الكائن به نطق حدیث هو فقراته من فقرة أو إصحاحاته من إصحاح أو أسفاره من سفر
 تلك لهم راقت لنصارىا أن یبدو والذي ،)١(]اهللا من به أوحي قد كله وانه األعلى

 التوراة كتاب تضمنها والتي السابقین، من واألنبیاء الرسل سیرة لوثت التي النصوص
 وقصر والرسل، األنبیاء مجموع من السالم علیھ المسیح إبعاد إلى ذلك من ویهدفون
 مرتبة من رفعه  لهم یبرر ما یجدوا حتى وحده علیه والخطیئة الخطأ من العصمة
 الكتاب نصوص بعض على ّالسوي اإلنسان یطلع وحینما. )٢(اإللوهیة مرتبة إلى البشریة

 ّنفإ الخ،...األصنام وصناعة والسرقة والخمر والزنا بالردة األنبیاء تصم التي المقدس،
 یصدر ال الذي الكالم هذا یسمع وهو والضیق األسى في یستغرق نأ اال یسعه ال المرء

 ال إنسان لیس ألنه [:الملوك سفر في ورد فقد سقیم، فؤاد أو مریض عقل من إال
  .)٣(]یخطئ

 اطلــع الــصالح، یــصنع مــن ولــیس بأعمــالهم، ورجــسوا فــسدوا [:المزامیــر ســفر وفــي
 جمــیعهم زاغــوا وقــد هللا، ملــتمس فــاهم مــن هــل لینظــر لبــشرا بنــي علــى الــسماء مــن الــرب

  .)٤(]واحد وال الصالح یصنع من ولیس وتدنسوا،

                                                 
 ).١٦/ ٣(رسالة بولس الثانیة الى تموثوس )١(

 ). ٣٦  (.م٢٠٠٢دار القلم :  دمشق٢/المیزان في مقارنة األدیان، محمد رفعت طهطاوي، ط: ینظر)٢(

 ). ٤٦/ ٨(سفر الملوك )٣(

 ).٢٠/ ٩(سفر المزامیر )٤(



   
 

 

 
٢٤٩

 

 الصفات بهذه والمرسلین األنبیاء تصم التي النصوص تلك أن فیه الشك ومما
 علیه ونیك أن یجب فیما السلیم والمنطق السلیم العقل مقتضیات مع تتفق ال، الدنیئة

 البشر صناعة من هي المذكورة النصوص َّنبأ یقطع مما الناس، من الصفوة ؤالءه
 اختلط الیهودي الوحي َّأن یتضح سبق مما. حرمة ألنبیائه وال ،ًحقا هللا یراعون ال الذین
 اهللا أنبیاء إلى حیاء دون نسبوا البشر، من فئة قبل من المضافة الكتابات هذه بكل

 تلك إلى االطمئنان بعدم یقطع مما الخطایا، أنواع وأحط المعاصي، أنواع أقذر ورسله
  . بها االعتداد وعدم ،ًجمیعا برفضها والحكم اهللا، انزله ًوحیا بوصفها النصوص

 في والمثبت اهللا من به موحى هَّنإ النصارى عنه یقول الذي للوحي بةبالنس أما
 داألح عبد األب ذلك أكد كما علمي ندس إلى یفتقر فهذا األیدي، بین المتداولة أناجیلهم

 لدى المعتمدة األربعة الكتب على) اإلنجیل (كلمة رسم َّنإ: (بقوله العراقي األشوري داود
 أضیف ولكنه أنفسهم األربعة المبشرین هؤالء قبل من یحدد لم األناجیل باسم النصارى

 َّنٕوا م،٣٢٥ في دهعق السابق نیقیة معمج قبل من أو ،ًمؤخرا الكنیسة قبل من علیها
 بل اإلنجیل بعنوان األربعة الكتب تلك یلقبون ال السریانیة تتكلم التي النصارى طوائف
 متي، موعظة:أي مرقص، أو متي ونا كاروز :فیقولون موعظة أي) كاروزونا (بعنوان

ّالمسلم من أو الحق من فلیس لذلك هَّنٕوا الخ،...مرقص وموعظة  سفر أي یحمل أن به ُ
 لالنبیاء نسبوه ما أن للباحث یؤكد وهذا. )١()إنجیل اسم الجدید العهد رأسفا من

 التي الواعیة غیر اإلضافات قبیل من هو الفعل وقبیح القول سيء من والمرسلین
 المسیح تقدیس في النصارى دعوى أما. المقدسة الكتب على اضیف ما ضمن اقحمت

                                                 
 ) . ٤٠(الصلیب واإلنجیل : ینظر)١(
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 تفیض الجدید العهد وأسفار بشریته، واقع فینقضها اإللوهیة مرتبة إلى رفعهو السالم علیھ
 وتحدثوا وجالسوه، رأوه ممن المسیح معاصري من ًجمیعا الناس كان لذا ذلك، یؤكد بما
 ًمخلوقا ًبشرا مثلهم ًإنسانا ّالإ فیه یروا لم وعادوه به یؤمن ال من وحتى بینهم، وعاش إلیه

 من مّمكر نبي انه إال فیه یروا فلم بدعوته آمن ومن محبوه وأما البشر، بني من كغیره
 یتمتع كان التي العالیة واألخالق الطیبة الصفات من یحمل ما كل مع ولكن. )١(األنبیاء

 األنبیاء وحاشا س،النا بأرذل یلیق ال ما علیه وافتروا اتهموهوكذبوه، ،ًجمیعا اهللا رسل بها
 الناس مخالطة تستدعي -السالم علیهم- الرسل مهمة كانت ولما رذیلة، كل من

 بعض من تنفر الناس طبائع كانت ولما وسیاستهم، وقیادتهم ٕوارشادهم لدعوتهم
 األعراض هذه مثل من رسله یحمي أن تعالى اهللا حكمة من كان المشینة، األمراض
 شریعة أصحاب فكانوا. )٢(نفوسهم منها وتنفر الناس ائعطب منها تتقزز التي واألمراض

 وجعل الناس، بین به یمشون نورا لهم اهللا جعل وقد أنفسهم، عند من یشرعون فال إلهیة
  . )٣(بها یحكمون شرائع لهم

  

                                                 
 ).٤١ -٤٠(المیزان في مقارنة األدیان : ینظر )١(

– م، بیروت ١٩٧٩ لسنة ٢/العقیدة اإلسالمیة وأساسها، عبد الرحمن حسن حبنكة، ط: ینظر )٢(
 ). ٣٩١(لبنان

 ).١٠٥(.م١٩٩٤مكتبة اإلیمان : مصر) ط.د( خسر العالم بانحطاط المسلمین، أبو الحسن الندوي،  ماذا)٣(
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 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت  ُّ: تعالى قال
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
  يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام
  .)١(َّ جب هئ مئ خئ حئجئ

) إبراهیم ةّمل (الحنیف الدین هو ،ًجمیعا للبشریة العزة ُّرب ارتضاه ذيال الدین ّإن
 من الكثیر ّوفسق ذاتها، حیث من أنكرها بل یشرعها، ولم بالرهبانیة یأمر لم الذي

 علیهم یفرضها أن دون ابتدعوها ولكنهم بها، یؤمرا لم النصارى أن إلى وأشار ،رجالها

 :ویكون ،البتة ًشیئا علیهم نكتب لم معناه: الزجاح قال َّ مم ام يل ُّ ربهم

 ما والمعنى ،َّام ُّ :في واأللف الهاء من بدل َّ نن  من زن رن ُّ

 وااللتزام به، أمر ما إتباع هو اهللا رضوان ٕواتباع اهللا، رضوان ابتغاء اال علیهم كتبناها
  .)٢(وتعالى سبحانه شرع بما

                                                 
 .٢٧/ الحدید )١(

 ).٣١٥/ ٤(.م١٩٨٨تب العلمیة دار الك: ، بیروت١/الجامع ألحكام القران، القرطبي، ط: ینظر )٢(
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 ،اهللا رضوان ابتغاء بها أنفسهم وألزموا الرهبانیة ابتدعوا النصارى َّنإ: وقیل

 بما قاموا وما المحافظة، حق علیها حافظوا كما :أي ،َّري ٰى ين ىن  ُّ ولكنهم

   -:وجهین من لهم ذم وهذا القیام، حق التزموه

  . به ریأم لم بما اهللا دین في االبتداع -:حدهماأ

جل  اهللا إلى تقربهم قربة َّأنها زعمهم ،رغمالتزموه بما قیامهم عدم -:واآلخر

  .)١(جاللھ

  -:أقوال ففیه َّري ٰى ين ىن  ُّ: تعالى قوله أما: الرازي اإلمام ویقول

 واَّضم بل رعایتها، حق رعوها ما الرهبانیة هذه بتدعواا الذین هؤالء َّإن .١
 .واالتحاد التثلیث إلیها

 بل اهللا، مرضاة إلى بها لیتوصلوا ال الرهبنة بأفعال قاموا منهم ًكثیرا َّإن .٢
 . والسمعة والریاء الدنیا طلب أجل من

 صلى ًمحمدا أدركوا حتى عیسى دین على قاموا منهم ًاناسا َّإن :ًقائال یضیف ثم

 أما ،َّ حئجئ  يي ىي ني مي ُّ :تعالى لقوله ًمصداقا به فامنوا وسلم علیه اهللا

                                                 
 ).٣١٥/ ٤. (م٢٠٠٣دار الحدیث : ط، القاهرة.تفسیر القران العظیم، ابن كثیر، د: ینظر )١(
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 لم فهؤالء ،َّهئ مئ خئ   ُّ وسلم علیه اهللا صلى محمد بسیدنا یؤمنوا لم الذین

  .)١(به جاء بما یؤمنوا

 آمن نَم: (قال هَّأن وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن روي ما هذا على ویدل
. )٢()الهالكون هم اؤلئك بي یؤمن لم ومن ،رعایتها حق رعاها فقد بعنيّوات قني َّوصد بي
 الحدیث وفي. )٣()بالرهبانیة أؤمر لم إني: (قال إذ ،الرهبانیة عن  محمد النبي نهى قدلو

 اهللا صلى النبي أزواج بیوت إلى ٍطْهَر ثالثة جاء: قال عنه اهللا رضي أنس عن الصحیح
 من نحن وأین فقالوا ّتقالوها همَّكأن رواِخبُأ فلما النبي، عبادة عن یسألون وسلم علیه
 أما: أحدهم الق. تأخر وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر قد ؟ وسلم علیه اهللا صلىالنبی
 اعتزل أنا: ُآخر وقال. فطرُأ وال الدهر ُأصوم أنا: آخر وقال. ًأبدا ِاللیل فاصلي أنا

 كذا قلتم الذین انتم: (فقال وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فجاء. ًأبدا أتزوج فال النساء
 ُوأتزوج ، ُدُرقوَأ صلي،وُأ ر،ِفطوُأ أصوم، يَّولكن له واتقاكم هللا ألخشاكم يَّنإ واهللا أما وكذا؟
 عبد عن ،الصحیح الحدیث في جاء كما .)٤()مني فلیس سنتي عن رغب فمن ، النساء

 رَخبُأ ألم اهللا َعبد یا: وسلم علیھ هللا صلىاهللا رسول قال: قال  العاص بن عمرو بن اهللا
 ر،ِفطوَأ ْمَص ،ْلَعْفَت فال: قال اهللا، رسول یا بلى: فقلت اللیل؟ وموتق هارالن ُصومَت كَّنأ

                                                 
 ).٢٤٧/ ٢٩. (م٢٠٠٠دار الكتب العلمیة :  بیروت١/التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، الرازي، ط: ینظر )١(

م، كتاب الفتن، ١٩٨٨دار الكتب العلمیة : بیروت) ط.د(مجمع الزوائد، نور الدین بن أبي بكر الهیثمي،  )٢(
 ).٢٦٠/ ٧(ٕافتراق األمم واتباع سنن من مضى باب 

دار :  الریاض١/سنن الدارمي، أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، تحقیق حسین سلیم أسد، ط )٣(
 ).٢١٦٩(ل، حم، كتاب النكاح، باب النهي عن التبت٢٠٠٠ابن القرم 

 ).٤٧٧٦(صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، ح )٤(
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َّوان ،...ًحقا علیك لجسدك َّنفإ ،ْمَون ْمُوق  َّنفإ أیام، ثالثة شهر كل من َتصوم ْأن بحسبك ٕ
 ُجدَأ يَّنإ اهللا رسول یا: قلت ،...كله الدهر صیام ذلك َّنفإ ،أمثالها عشر حسنة بكل لك
  داود اهللا نبي صیام كان وما: ُقلت. دِزَت وال السالم علیھ داود النبي صیام ْمُفص: قال. ًقوة
  .)١()هرَّالد ُصفِن: قال

 ذلك، یشرع لم واهللا الرهبنة، یعرف ال دین الحنیف اإلسالم أن هذا من نخلص
َّوان -السالم علیهم – اهللا رسل بذلك یقل ولم  الخبائث، وحرم الطیبات، للبشریة أباح مإ

 لطبیعة معارض شي الرهبنة َّأن وبین حقها والروح حقه، البدن إعطاء إلى الناس وأرشد
 رادةواإل التفكیر قوى من اإلنسان به اهللا كرم لما تعطیل وفیها اإلنسانیة، والفطرة اإلنسان
 سبحانه وهو علیها، كرهیش حتى عبده على نعمته آثار تظهر أن یحب اهللا ّنوأ ، والعمل

 شرعها التي الشریعة على یجنوا ْوأن علیها، فطرهم التي الفطرة على یجنوا ْنأ لهم یكره
 ما استباحة في التفریط لهم یكره نفسه وبالوقت علیهم، یحرمه لم ما بتحریم فیغلوا لهم

 ىب نب  مب زب رب  ُّ: قال لذلك وتعالى سبحانه فرضه ما ترك أو حرمه
 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب
  .)٢(َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق

 فیما تفسیره في الرازي اإلمام إلیها أشار التي الرائعة الحكم الى اإلشارة یجب وهنا
   -:وهي السلیمة اإلنسانیة الشخصیة بناء في وأثرها الرهبنة یخص

                                                 
 ). ١٨٧٤(صحیح البخاري، كتاب الصیام، باب حق الجسم في الصوم، ح )١(

 .٨٨-٨٧المائدة  )٢(
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 الضعف یوقع  واللذات الطیبات عن التام واالحتراز المفرطة بانیةالره ّإن .١
 فیها الضعف وقع ٕواذا والدماغ، القلب هي التي الرئیسة األعضاء في

 القربات وأعظم السعادات أكمل أن شك وال العقل، وتشوش الفكرة اختلت
 ذلك، في ًخلال یوقع مما الرهبانیة كانت فإذا  ،تعالى اهللا معرفة هي ماّإن
 .عنها النهي یقع ْأن جرم ال

 بالسعادات االستكمال عن یمنعها الحسیة اللذات بطلب النفس إشغال َّإن .٢
 المستعلیة النفوس اّأم الضعیفة، النفوس حق في لكن ،مَّلَسُم وهذا ،العقلیة
 عن لها ًمانعا الحسیة األعمال في استعمالها یكون ال هاّفان الكاملة

 حیث ضعیفة تكون قد النفوس نشاهد اّنفإ ة،العقلی بالسعادات ستكمالاال
 كانت وكلما آخر، بمهم االشتغال علیها امتنع بمهم اشتغلت متى أنها

 ًدلیال الرهبانیة كانت كذلك كان ٕواذا أكمل، الحالة هذه كانت أقوى، النفس
 .والقصور الضعف من نوع على

 على بها االستعانة منها غرضه كان الحسیة الملذات استوفى من َّإن .٣
 من ریاضة من أتم ومجاهدته ریاضته َّفان ،العقلیة الملذات استیفاء
 الطاعة جانب إلى النفس حصة صرف َّنأل ،الحسیة اللذات عن أعرض

 هذا في الكمال فكان ،بالكلیة النفس حصة عن اإلعراض من وأشد أشق
 .أتم
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َّوان والنسل، الحرث وانقطاع الدنیا خراب توجب الرهبانیة َّإن .٤  ترك ٕ
 الدنیا عمارة یفید والطاعة والمحبة المعرفة على المواظبة مع الرهبانیة
 .)١(واآلخرة

 الفتوة معاني أصبحت إذ ،ًجدا ًقویا األخالق على الرهبانیة تأثیر كان لقد
 في الناس وزهد رذائل،و ًعیوبا فاستحالت عادت فضائل، تعد كانت التي والمروءة
 فتزلزلت وهجروها، والجرأة ،والشجاعة ،والسماحة ،والصراحة ،الروح وخفة ،البشاشة

 من وعیونهم ورحمة، ًحنانا قلوبهم تفیض الذین الرهبان فكان المنزلیة، الحیاة دعائم
 ْأن الوحید همُّوهم واألوالد، واألمهات اآلباء على عیونهم وتجمد قلوبهم تقسو الدمع،
 ومكابرتها ،والزهد بالرهبنة إسرافها مع النصرانیة تقدر لم ذلك كل ومع أنفسهم، ینقذوا
 المدنیة بضیع وتمسك وعوائدهم، الناس أخالق من فسد ما تصلح ْأن والواقع للفطرة

 في الغلو وحركة واإلباحة الفجور حركة فكانت التردي، من وتمنعها الهاویة إلى الساقطة
  .)٢(جنب إلى جنبا تسیران والرهبانیة الزهد

  
  
  

                                                 
 ). ٧٦ -٧٥/ ١٢(التفسیر الكبیر الرازي : ینظر )١(

 ). ١٥٤ -١٥١(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین : ینظر )٢(
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 مقحق مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  ُّ: تعالى قال
 حن جن  مم خم حم جم هل ملخل حل جل  مك لك خك حك جك
  . )١(َّ مي  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن

 الیهود بها یشترك التي األنانیة تصور التي المتطرفة اتاالفتراء من وهذا
 فهم واحتكارهم، أنانیتهم من تسلم لم المتقین لعباده اهللا هاَّأعد التي فالجنة والنصارى،

 إذا إال نجاة وال لكم خالص وال الناس، معشر لكم جنة ال : غیرهم من للبشریة یقولون
  .نصارى أو یهودا أصبحتم

 سلیم عقل على یستند ال هَّأن وبین الباطل، الزعم هذا أصحاب على القرآن َّرد وقد
 یفضح ْأن أراد اَّولم والنصرانیة، الیهودیة األماني قبیل من هو بل صحیح، نقل على وال

 ، جل  مك لك خك حك جك ُّ والبرهان الدلیل بتقدیم طالبهم ادعاءاتهم
 ولن مزاعمهم، إثبات على یقدروا لن همَّألن؛ دعواهم في تكذیبهم سبیل على مطالبة وهي

  .)٢(برهان إحضار على قادرین یكونوا

                                                 
 . ١١١/ البقرة )١(

دار إحیاء التراث :  بیروت١/ جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، ط:ینظر )٢(
 ).٥١٠/ ٢١(م ٢٠٠١العربي 
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 الربانیة بالقاعدة) والنصارى الیهود (الكتاب أهل مزاعم أبطل القرآن َّنإ ثم
 أو، ألمة محاباة دون الصالح والعمل اإلیمان على الجنة دخول بّرت ندماع العادلة،

 من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخل ُّ :تعالى فقال ،طائفة أو ،جنس
 والنصارى، الیهود یزعمه فیما الحق فلیس )١(َّ خي حي جي ٰه مه جه هن

َّوان - وعال جل-  الرب لهیدخ  الصالح، العمل مَّوقد هللا نفسه أخلص من كل َّنإ الحق مإ
ّوان الجنة،  یكون حتى منه یتقبل لم  اهللا رسول شریعة وعلى ًصوابا یكن لم ْإن العمل ٕ

 ًموافقا العمل كان ْإن اّوأم ة،ّكاف الناس والى إلیهم المبعوث  اهللا لرسولًمتابعا ذلك
 ىعل ٌمردود أیضا فهو، هللا القصد عامله یخلص لم ولكن، الظاهرة الصورة في للشریعة

 هت مت هب  مب هئ مئ   ُّ: تعالى قال لهذا والمنافقین، المرائین حال وهذا فاعله،

  .)٢(َّ لك هش مش هس مس هث مث

 یدخل الذي فصفة. )٣(آخرین دون قوم على مقصورة تكون ال فالجنة ذلك وعلى
 من بل ،ًمسلما أو ًنصرانیا أو كان ًیهودیا ولونه، وجنسه اسمه عن رالنظ بغض الجنة
 مزاعم اّأم الجنة، بدخول فیفوز حیاته نواحي كل في ًمحسنا كان ثم هللا، وجهه أسلم

 يل ىل مل خل  ُّ :تعالى لقوله ًمصداقا ،لهم تتحقق فلن وأمانیهم والنصارى الیهود

                                                 
 . ١١٢/ البقرة )١(

 .١١٠/ الكهف )٢(

 ). ٦٣/ ١(، التفسیر الواضح  )١٥٤/ ١(تفسیر القرآن العظیم : ینظر )٣(



   
 

 

 
٢٥٩

 

 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

  .)١(َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه

 وال الناس، دون من خالصة لهم الجنة َّأن یزعمون الذین لهؤالء قل محمدیا :أي
 كنتم إن ،الدائم بنعیمها تظفروا لكي بألسنتكم الموت منوات تزعمون كما فیها لكم منازع

 دائمةال المحضة السعادة عن اإلنسان یرغب ْأن یعقل ال إذ، دعواكم في صادقین
 أهل من هّأن أیقن ومن الدنیا، في بالشقاء ممزوجة سعادة إلى اآلخرة في له المضمونة

  .)٢(إلیها اشتاق الجنة

 كانت إن: (الشریف بن محمود الدكتور یقول والنصارى الیهود مزاعم على ًوردا
 ، اآلخرة الدار إلى بكم یسرع الذي موتال فتمنوا ،األخرویة والممیزات المیزات هذه لكم

ْوان ، لكم الخالص بكم الخاص النعیم هذا حیث  بصادقین، أنتم فما الموت تتمنوا لم ٕ
 محرومون أنانیون، مادیون، إنهم حیاة؟ وأي حیاة، على الحریصون وهم نونهَّیتم وكیف

 ویتعلقون النفع، وأسباب المادة، بأذیال یلوذون الصفو، ومن اإلشراق ومن ،الروحیة من
 والحریص حیوانیة، أو إنسانیة.. عزیزة أو ذلیلة كریهة، أو كریمة حیاة أي بالحیاة،
 فلن المجسد، َّرّوالش المجسمة األنانیة هو بل السماحة، وعن اإلنسانیة عن بعید الدنیوي

                                                 
 .٩٥ -٩٤/البقرة  )١(

 ). ٢٦٢/ ٢(جامع البیان : ینظر )٢(



   
 

 

 
٢٦٠

 

 حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث  ُّ: تعالى قال إذ ،ًأبدا هّیتمون

  . )١(َّخس

 ویفضح مزاعمهم ،قرآن الكثیر من األدلة والبراهین ما یبطل حجتهموفي ال
 فالجنة إنما هي لمن أسلم وجهه هللا اطقة بالكذب، واالفتراء على اهللا؛ویخرس ألسنتهم الن

وهو محسن، وهم لیسوا من هذا النوع من الناس، والنار لمن كفر وكذب وافترى على اهللا 
 مما یجعلهم ً وعنفاًمن الناس، بل وأكثر تطرفاونطق بغیر الحق، وهم من هذا الصنف 
، وهم لیسوا ممن یغفر لهم ذنوبهم، إذ هم ال ًمخلدین في نار جهنم ال ممن تمسهم مسا

 فهم حریصون على حیاة وال یرغبون ،یستغفرون من اهللا لتكبرهم وعنادهم وغرورهم لهذا
 وال فرق في هذا بین ،مبالموت أبدا لكونهم یعلمون علم الیقین أنهم من أصحاب الجحی

  .)٢( واهللا أعلم،الیهود والنصارى

  

                                                 
 .٧/ الجمعة )١(

 ). ٦٥. (م١٩٨٠دار المعارف :  مصر٤/الشعب الملعون في القران، محمود بن شریف ط: ینظر  )٢(



   
 

 

 
٢٦١

 

 

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سید المرسلین محمد وعلى اله 
َّوبعد أن أنعم اهللا تعالى علي ... هم بایمان واحسان الى یوم الدین وصحبه، ومن تبع ْ

ّتوصلت الى نتائج مهمة یمكنني أن ُألخصها باالتي, بمنه وكرمه باتمام هذا البحث  ْ:  
  وال مجال الدنى شك في هذه , مزاعم النصارى كثیرة وادعاءاتهم وزیفهم اكثر

نسبة هذه المزاعم وصلتنا من لدن عزیز َّألن, المزاعم وال في نسبتها الى النصارى 
ًونصوص القران الكریم كثیرة جدا في هذا , ًخبیر، ال یاتیه  الباطل اطالقا 

   :١٨/ المجال، ومنها على سبیل المثال ال الحصر قوله تعالى في سورة المائدة 

 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّ 
 ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن
ٌّ   ٍّ َُّّ ِّ َّّٰ. 

  تنوعت هذه المزاعم واختلفت ، صاغوها وجعلوها بنطاق یخدم حالهم ومستقبلهم
وتاریخهم دون غیرهم ومن ذلك ادعائهم انهم ابناء اهللا تعالى واحباؤه من دون 

 ١٣/ في سورة الحجرات  بقیة االمم  ولكن رب العزة جل جالله رد علیهم وكذبهم

 زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  ُّ 8 7
 .َّ ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت

  ّلم یقف النصارى عند هذا الحد بل وصل بهم االمر الى دعوتهم أن المسیح
 زن  ُّ  : ٣٠/  سورة التوبة –ّتعالى اهللا عما یقولون _ علیه السالم ابن اهللا 



   
 

 

 
٢٦٢

 

 جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
 مت ختحت  جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئحئ

َّالدعاء بأن وهم في هذا االدعاء قد قلدوا سبقهم من الیهود في ا َّهت ّ
  –تعالى اهللا عما یقولون_ عزیر بن اهللا 

  مختصون بالهدایة دون غیرهم ) اهل الكتاب ( ومن غیهم وغرورهم دعوتهم ,
 ١٣٥/وهذا زعم جدید صرحوا به وتبجحوا ، یقول تعالى في سورة البقرة االیة 

 ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّ
 .َّ مه جه

 ًجاء الرد سریعا من ال ّباري عز وجل في تفنید هذا االدعاء، واالشارة صراحة الى ُّ
َأن من آمن منهم بالذي امنتم به ّفإنهم ) وامته) صلى اهللا علیه وسلم(محمد(َّ
 مث  زث رث يت  ىت نت  ُّ  :١٣٧ / مهتدون ، قال تعالى في سورة البقرة

    يل ىل  مليك  ىك  مكلك  اك    يق    ىق  يف  ىف    يثىث    نث

  .َّ ام

 و اسماعیل -ابراهیم ( َّ زعمهم أن انبیاء اهللا تعالى السابقین ومن ضاللهم وغیهم 
 / ً كانوا هودا او نصارى ، قال تعالى في سورة البقرة– ویعقوب – واسحاق –

 مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّ : ١٤٠



   
 

 

 
٢٦٣

 

 جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصمس خس حس جس
  .َّ خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

  مض خض  ُّ : ١١١/ سورة البقرة وادعو ان الجنة لهم دون غیرهم قال تعالى في 
 لك خك حك جك مقحق مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 .َّ جل  مك

  قال , ولكن اهللا تعالى لحكمة هو اعلم بها سرعان ما كذبهم في هذا االدعاء

 جن  مم خم حم جم هل ملخل  ُّ  :١١٢/تعالى في سورة البقرة االیة 
 .َّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

  ي لم یامر الذ) ملة ابراهیم ( الحنیف ان الدین الذي ارتضاه اهللا تعالى هو الدین
االن , ولم یاتي بها المسیح علیه السالم، بل انكرها بالرهبانیة ولم یشرعها

 زت  ُّ :٢٧/ رهبنة یقول تعالى في سورة الحدیدالنصارى هم من ابتدع  هذه ال
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 خئ حئجئ  يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن
  .َّ هئ مئ

  



   
 

 

 
٢٦٤

 

 

   الكریم القران بعد
  مترجم من اللغات االصلیة ) اي كتب العهد القدیم والعهد الجدید(الكتاب المقدس

 . دار الكتاب المقدس في الشرق االوسط–
 بكر بن عبد اهللا. اإلبطال لنظریة الخلط بین دین اإلسالم وغیره من األدیان .

  .م٢٠٠٠مطابع أضواء البیان : ، الریاض٤/ط
 م٢٠٠٣دار الحدیث : ط، القاهرة.تفسیر القران العظیم، ابن كثیر، د.  
 دار الكتب العلمیة :  بیروت١/التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، الرازي، ط

 .م٢٠٠٠
  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف –التفسیر المیسر ، نخبة من اساتذة التفسیر 

   م٢٠٠٩/  ه ١٤٣٠ – ٢ ط– المملكة العربیة السعودیة –ریف الش
  ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  .م٢٠٠٣جمعیة حیاء التراث : الكویت) ط.د(
 دار :  بیروت١/جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، ط

  .م٢٠٠١إحیاء التراث العربي 
 م١٩٨٨دار الكتب العلمیة : ، بیروت١/الجامع ألحكام القران، القرطبي، ط.(  
  ،الجواب الصحیح لمن بدل على دین المسیح، ابن تیمیة، تحقیق سید عمران

  .م٢٠٠٣دار الحدیث : ط، القاهرة.د
  سنن الدارمي، أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، تحقیق حسین سلیم

  .م٢٠٠٠دار ابن القرم :  الریاض١/أسد، ط



   
 

 

 
٢٦٥

 

 دار القلم :  دمشق١/صالح عبد الفتاح الخالدي، ط. الشخصیة الیهودیة، د
  .م١٩٩٨

 دار المعارف :  مصر٤/الشعب الملعون في القران، محمود بن شریف ط
  .م١٩٨٠

  ، شهادة اإلنجیل على ان عیسى عبد اهللا ورسوله، عبد الرحمن بن عبد الخالق
   .م١٩٩٤جمعیة إحیاء التراث : یتالكو) ط.د(
 م٢٠٠٤:  دمشق١/د زینب عبد العزیز، ط.الصفحة السوداء للكنیسة، أ.  
 ٢/الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، الزمخشري، ط 

  .م١٩٩٥دار المعرفة : بیروت
  ،الكتب دار : بیروت) ط.د(مجمع الزوائد، نور الدین بن أبي بكر الهیثمي

  .م١٩٨٨العلمیة 
 م٢٠٠٣دار الفضیلة: مصر) ط.د(محمد وصفي . المسیح والتثلیث، د.  
 دار القلم :  دمشق٢/المیزان في مقارنة األدیان، محمد رفعت طهطاوي، ط

  م٢٠٠٢

  

  

  


