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  )املسيحِ  دينَ  لَ ن بدَّ مَ لِ  (اجلواُب الصَّحيحُ 

  :ا بعدُ ، أمَّ  أمجعنيَ هِ وأصحابِ  هِ وعلى آلِ  ى هللاُ وسلََّم على نبيِّنا حممَّدٍ ، وصلَّ العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ القارئ: 

  :"املسيحِ  دينَ  لَ ن بدَّ مَ لِ  حيحِ الصَّ  اجلوابِ : "هِ يف كتابِ  -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ - تيميةَ  ابنُ  اإلسالمِ  شيخُ  فيقولُ 

َا َشْيٌء  قَاَل: َمَعاٍن، َوَتْشِبيُهُكْم َما يـَُقوُلونَُه ِيف الثََّالَثِة اْألَقَانِيِم ِ�َا،  لََثَالثَةِ فََأمَّا اْحِتَجاُجُكْم ِ�لشَّْمِس، َوَأ�َّ

ِحبَدِّ الشَّْمِس، ِإْذ فَِإنَّ َذِلَك متَْوِيٌه َال َيِصحُّ، ِألَنَّ نُوَر الشَّْمِس َال ُحيَدُّ ِحبَدِّ الشَّْمِس، وََكَذِلَك َحرَُّها َال ُحيَدُّ 

َهيَّأُ َأْن ُحيَدَّ ال ًما ُمْسَتِديًرا ُمِضيًئا ُمَسخًَّنا َدائًِرا ِيف َوَسِط اْألَْفَالِك َدَورَاً� َداِئًما، وَ َكاَن َحدُّ الشَّْمِس ِجسْ  يـَتـَ

َفِة، َوَال يـَُقاُل: ِإنَّ نُورََها َأْو َحرََّها ِجْسٌم ُمْسَتِديٌر ُمِضيٌء   ُمَسخٌَّن َدائِمُ نُورَُها َوَحرَُّها ِمبِْثِل َهِذِه الصِّ

ِت الشَّرِيَعُة ِيف الدََّورَاِن، َوَلْو َكاَن نُورَُها َوَحرَُّها مشًَْسا َحق�ا ِمْن مشٍَْس َحقٍّ ِمْن َجْوَهِر الشَّْمِس، َكَما قَالَ 

  اْلَمِسيحِ 

  يف الشريعة ... أحكامٌ  الشيخ:

  ِت الشَّرِيَعُة ِيف اْلَمِسيحِ َكَما قَالَ القارئ:  

  ها.يف حقيقتِ  يت هي اخليانةُ الَّ  و�ا األمانةَ يت يسمُّ هم الَّ هم، شريعتُ شريعتُ ها لعلَّ  ريعةُ الشَّ الشيخ: 

َجْوَهِر َأبِيِه، َلَكاَن َما قـُْلُتْم َلُه َمَثًال َ�م�ا، َواْألَْمُر ُخمَاِلٌف ِلَذِلَك َفَال  ِإنَُّه ِإَلٌه َحقٌّ ِمْن ِإَلٍه َحقٍّ ِمنْ القارئ: 

ُة ِمْنُكْم ِفيِه َ�ِطَلٌة.ُيْشِبُهُه َوَال يـََقُع اْلقِ    َياُس َعَلْيِه، َواْحلُجَّ

  [قطع يف الصوت]قَاَل: َوَوَجْدَ�ُكْم َتْذُكُروَن َأنَّ اْلَمِسيَح نـََزَل ِمَن السََّماِء فَأَْبَطَل بِنـُُزوِلِه اْلَمْوَت َواْآلَ�َم، 

  ق يقول أيش؟احملقِّ الشيخ: 

  يقصُد اخلطيئةَ  "فَأَْبَطَل بِنـُُزوِلِه اْلَمْوتَ " احملقُِّق يقوُل:القارئ: 

  هي اآل�مُ  ، اخلطيئةُ ، يغين عنها اآل�مَ ليس مبناسبٍ  وتفسريٌ  إي هذا توجيهٌ الشيخ: 

  فَأَْبَطَل بِنُـُزولِِه اْلَمْوَت َواْآلَ�مَ إي نعم، القارئ: 

  هي اخلطيئةُ  خلص اآل�مُ الشيخ: 

َوِممَّْن َملْ َيْستَـْقِبْح َأْن [فَِإنَّ اْلَعَجَب لََيُطوُل ِمْن َهَذا اْلَقْوِل، َوَأْعَجُب ِمْنُه َمْن قَِبَلُه َوَملْ يـَتـََفكَّْر ِفيِه، القارئ: 

ُد ِبِه اْلُعُقوُل َوتـُْنِبُئ ِبِه يـَْعَتِقَد ِدَ�نًَة ِ�َِّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َعَلى ِمْثِل َهَذا اْلَقْوِل اْلُمَحاِل اْلَباِئِن َعمَّا َتْشهَ 

َها َوَيْدُعو النَّاَس ِإلَْيه ]اْلُمَشاَهَدُة، ِألَنَُّه ِإْن َكاَنِت اْخلَِطيَئُة  ؛َفَما ُهَو بَِبِعيٍد ِمْن َعْقِد َما ُهَو َأْحمَُل َوَأْبَطُل ِمنـْ

  ِألَنَّ َال َخاِطَئ بـَْعَد جمَِيِئِه َوَال َخِطيَئَة. ؛َوَال َمْأثُوِمنيَ َبطََلْت ِمبَِجيِئِه، فَالَِّذيَن قـَتَـُلوُه ِإًذا لَْيُسوا َخاِطِئَني 
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نـََراُه ِمْن َمجَاَعِتُكْم ُمْنُذ َذِلَك  نْ ُه َوَأْحَرُقوا َأْسَفارَُه َغْريُ َخاِطِئَني، وََكَذِلَك مَ ا الَِّذيَن قـَتَـُلوا َحَوارِيَّ وََكَذِلَك َأْيضً 

ْهِر ِإَىل َهَذا اْلَوْقتِ  َويـَْزِين َويـَُلوُط، َوَيْسَكُر َوَيْكِذُب، َويـَرَْكُب ُكلَّ َما �َُِي َعْنُه ِمَن [ يـَْقُتُل َوَيْسِرُق الدَّ

  اْلَكَبائِِر َوَغْريَِها َغْريُ َخاِطِئَني، َوَال َمْأثُوِمَني.

    قـُْرَ�نٍ ْقَرأُ ِبَعِقِب ُكلِّ َفَمْن َجَحَد َذِلَك فـَْلَريِْجْع ِإَىل التَّْسِبيَحِة الَِّيت تُـ 

 ه استحسنَ لعلَّ  اإلسالمِ  هم: احلسن بن أيوب، شيخُ دينِ  هم، صاحبِ صاحبِ  هذه من ردودِ  كلُّ الشيخ: 

  .أطالَ  ،عنه فيما نقلَ  ه فلهذا أطنبَ ه وردودَ أقوالَ 

  

َ� رَبـََّنا الَِّذي َغَلَب "َوُهَو َأْن  قـُْرَ�ٍن،َفَمْن َجَحَد َذِلَك فـَْلَريِْجْع ِإَىل التَّْسِبيَحِة الَِّيت تـُْقَرأُ ِبَعِقِب ُكلِّ القارئ: 

  ."ِبَوَجِعِه اْلَمْوَت الطَّاِغي

ِ�لصَِّليِب الَِّذي َبَطَل ِبِه ُسْلطَاُن [ِإنَّ َفْخَرَ� "َوِيف اْألُْخَرى الَِّيت تـَُقاُل ِيف يـَْوِم اْجلُُمَعِة الثَّانَِيِة ِمَن اْلِفْصِح: 

. َوِيف بـَْعِض التََّسابِيِح (ِبَصَلَواِت رَبَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َبَطَل "َوِصْرَ� ِإَىل اْألَْمِن َوالنََّجاِة ِبَسَبِبهِ اْلَمْوِت 

َنٍة لِلشَّْيطَاِن ْيطَاِن، َوَدَرَسْت آَ�رَُها)ِفَنتُ الشَّ  ]اْلَمْوُت، َواْنَطَفَأتْ  اْنَطَفَأْت؟ . فََأيُّ َخِطيَئٍة َبطََلْت؟ َوَأيُّ ِفتـْ

  ريََّ َعْن َحاِلِه؟ـــَأْو َأيُّ َأْمٍر َكاَن النَّاُس َعَلْيِه قـَْبَل جمَِيِئِه ِمَن اْلَمَحاِرِم َواْآلَ�ِم تـَغَ 

َياِن، فـَُهَو ِفيَما ُأْشِكَل  َن اْألُُموِر َوفُِعَل مِ قَاَل: فَِإَذا َكاَن التَّْموِيُه يـََقُع ِفيَما يـُْلِحُقُه ُكلُّ َأَحٍد ِ�ْلَمْعرَِفِة َواْلبـَ

  ِ�لتَّْأِويَالِت الَِّيت �ََوََّهلَا ُأولَِئَك اْلُمَتَأوُِّلوَن َأْوَقُع.

ُتْم َقْد قَِبْلُتْم َهَذا اْلُمَحاَل الظَّاِهَر الَِّذي  ُتْم ِلَما ُهَو َأْعَظُم ِمْنُه ِمَن [َوِإَذا ُكنـْ َياِن، فَأَنـْ بـْ َال َخَفاَء ِبِه َعِن الصِّ

َما َأْكثـََر َمْن يـَُقوُل ِيل " ]اِل َأقْـَبُل، َوَهَذا ِإْجنِيُلُكْم ُيَكذُِّب َهَذا اْلَقْوَل، َحْيُث يـَُقوُل اْلَمِسيُح ِفيِه:اْلُمحَ 

َك َأْخَرْجَنا الشَّْيطَاَن، فَأَُقوُل:      اْلَغاُوونَ يـَُّها اْلَفَجَرةُ بُوا َعينِّ أَ ْغرِ أيـَْوَم اْلِقَياَمِة: َ� َسيَِّدَ� َألَْيَس ِ�مسِْ

   ، اذهبوا عينِّ ، اذهبْ يعين: ابعدوا، اغربْ الشيخ: 

ُتُكْم َقطُّ ْغرِ أفَأَُقوُل: القارئ:  فـََهَذا ِخَالُف  "بُوا َعينِّ أَيـَُّها اْلَفَجَرُة اْلَغاُووَن، أَيـَُّها اْلَفَجَرُة اْلَغاُووَن، َفَما َعَرفـْ

َعْن [يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ِإّينِ َجاِمُع النَّاسَ "ُعَلَماِئُكْم َما قَاُلوا، َوَوَضِعِهْم َلُكْم َما َوَضُعوا، َوِمثْـُلُه قـَْولُُه:  قـَْولِ 

 ]، وَُكْنُت َغرِيًباَمْيَمَنِيت َوَمْيَسَرِيت َوقَاِئٌل ِألَْهِل اْلَمْيَسَرِة: ِإّينِ ُجْعُت فـََلْم ُتْطِعُموِين، َوَعِطْشُت فـََلْم َتْسُقوِين 

ِة َلُكْم ِمْن قـَبْ و ؤ فـََلْم تُ  ِل �َِْسيِس ِين، َوَحمُْبوًسا فـََلْم تـَُزورُوِين، َوَمرِيًضا فـََلْم تـَُعوُدوِين، فَاْذَهُبوا ِإَىل النَّاِر اْلُمَعدَّ

نـَْيا.    الدُّ
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نـَْيا)اْألَْشَياَء فَاْذَهُبوا ِإَىل النَِّعيِم اْلُمَعدِّ َلُكْم مِ َوَأُقوُل ِألَْهِل اْلَمْيَمَنِة: فـََعْلُتْم ِيب َهِذِه  . ْن قـَْبِل �َِْسيِس الدُّ

ْعَماِهلُِم اْجلَِميَلِة الَِّيت فـََهْل َأْدَخَل ُأولَِئَك النَّاَر ِإالَّ َخطَاَ�ُهُم الَِّيت رَِكُبوَها؟ َوَهْل َصاَر َهُؤَالِء ِإَىل النَِّعيِم ِإالَّ �َِ 

ُهْم؟ قَ  ُموَها بِتَـْوِفيِق ا�َِّ ِإ�َّ َفَمْن قَاَل: ِإنَّ اْخلَِطيَئَة َقْد َبطََلْت، فـََقْد َ�ََت، َوَقْد َخاَلَف قـَْوَل اْلَمِسيِح، [دَّ

  وََكاَن ُهَو ِمَن اْلَكاِذِبَني.

إىل َحْيُث يـَْنُسُبونَُه ِإَىل الرُّبُوبِيَِّة، َويـَْنِحُلونَُه  ]،اْألَْلَباِب َواْلَمْعرَِفةِ  اْلَقْوُم الَِّذيَن ُهْم ُأوُلوَوقَاَل: َوَ� َأيـَُّها 

ُة  ُهوتِيََّة، َوَجيَْعُلونَُه َخاِلَق اْخلَْلِق َأْمجَِعَني َوِإَهلَُهْم، ِمبَاَذا َساَغ َذِلَك َلُكْم، َوَما اْحلُجَّ   ِفيِه ِعْندَُكْم؟الالَّ

؟ َأْو َهْل قَاَلُه َعْن نـَْفِسِه؟ َأْو قَاَلُه َأَحٌد َعْن َتَالِمَذتِِه َوالنَّاِقِلَني َعْنُه َهْل قَاَلْت ُكُتُب النـُّبـُوَّاِت ِفيِه َذِلكَ 

ْجنِيَل وَ  َنُه، َقْد َأْفَصَح الَِّذيَن ُهْم ِعَماُد ِديِنُكْم َوَأَساُسُه َوَمْن َأَخْذُمتُ الشََّراِئَع َوالسَُّنَن َعْنُه؟ َوَمْن َكَتَب اْإلِ بـَيـَّ

ْجنِيِل ِيف ُكلِّ  ُلُكْم َوَمْربُوٌب َمَعُكْم، َوُمْرَسٌل  ِمْن َكَالِمِه َوُخمَاطََبِتِه َوَوَصاَ�ُه ِمبَا َال ُحيَْصى َكثْـَرًة ِ�َنَُّه َعْبدٌ [ اْإلِ ِمثـْ

 َورَبُِّكْم، َوُمْبِدي َما َأَمَر ِبِه ِفيُكْم، َوَحَكى ِمْثَل َذِلَك ِمْن َأْمرِِه َحَوارِيُّوُه َوَتَالِمَذتُُه َوَوَصُفوهُ  ]ِمْن ِعْنِد رَبِّهِ 

  ِلَمْن َسَأَل َعْنُه.

ٌة َوَفْضٌل، -َعزَّ َوَجلَّ -َأنَُّه رَُجٌل َجاَء ِمْن ِعْنِد ا�َِّ َوِيف َكَالِمِهْم  فـََتَأوَّْلُتْم ِيف َذِلَك َأنَُّه َأْخَرَج  َوَنِيبٌّ َلُه قـُوَّ

َألَْفَصَح َعْن نـَْفِسِه �َِنَُّه ِإَلٌه، َكَما َأْفَصَح ِ�َنَُّه َعْبٌد  ، َوَلْو َكاَن َكَما تـَُقوُلونَ َكَالَمُه َعَلى َمْعَىن النَّاُسوتِ 

َلُه َوَال ُكُتُب َتَالِمَذتِِه َوَال ُحِكَي [َوَلِكنَُّه َما ذََكَرُه َوَال ادََّعاُه، َوَال َدَعا ِإلَْيِه َوَال  ادََّعْتُه َلُه ُكُتُب اْألَنِْبَياِء قـَبـْ

ُهْم، َوَال َأْوَجَبُه َكَالُم ِجْربِيَل الَِّذي َأدَّاُه ِإَىل َمْرَميَ، َوَال قـَْولُ  . ]َعنـْ   َحيَْىي ْبُن زََكِر�َّ

َلى رُبُوبِيَِّتِه ِ�َنَُّه َأْحَيا اْلَمْوَتى، َوأَبـَْرَأ اْألَْكَمَه َواْألَبْـَرَص، َوَمَشى َعَلى قَاَل: فَِإْن قـُْلُتْم: ِإنَُّكُم اْسَتْدلَْلُتْم عَ 

َعَل ِمْن َوَصِعَد ِإَىل السََّماِء، َوَصريََّ اْلَماَء َمخًْرا، وََكثـََّر اْلَقِليَل، فـََيِجُب اْآلَن َأْن يـُْنَظَر ِإَىل ُكلِّ َمْن فَـ  ،اْلَماءِ 

  ْألُُموِر ِفْعًال فـََنْجَعَلُه َر�� َوِإَهلًا، َوِإالَّ َفَما اْلَفْرُق؟َهِذِه ا

ْسَرائِيِليَِّة،  َوَأنَّ اْلَيَسعَ [" ُخيِْربُ َأنَّ ِإْلَياَس َأْحَيا اْبَن اْألَْرَمَلِة، َفِمْن َذِلَك َأنَّ ِكَتاَب "ِسْفُر اْلُمُلوكِ  َأْحَيا اْبَن اْإلِ

  ْحَيا َبَشًرا َكِثريًا، َوَملْ َيُكْن َأَحٌد ِممَْن ذََكْرَ� �ِِْحَيائِِه اْلَمْوَتى ِإَهلًا.َوَأنَّ "ِحْزِقَياَل" أَ 

فـََهِذِه التـَّْورَاُة ُختِْربُ َأنَّ يُوُسَف َأبـَْرَأ َعْنيَ َأبِيِه يـَْعُقوَب بـَْعَد َأْن َذَهَبْت، َوَهَذا ُموَسى  ]َوَأَما ِإبـَْراُء اْألَْكَمهِ 

َناِن تـُْبِصُر ِ�َِما، َوَضَرَب ِ�َا الرَّْمَل َفَصاَر ُقمًَّال ِلُكلِّ َواِحدَ  َها َعيْـ َطَرَح اْلَعَصا َفَصاَرْت َحيًَّة َهلَا َعيـْ َناِن ٍة ِمنـْ

ُهْم ِبَذِلَك ِإَهلًا.   تـُْبِصُر ِ�َِما، َوَملْ َيُكْن َواِحٌد ِمنـْ

" ُخيِْربُ �َِنَّ رَُجًال ِمْن ُعَظَماَء الرُّوِم بَِرَص فـََرَحَل ِمْن بـََلِدِه اْلُمُلوكِ  اْألَبْـَرِص، فَِإنَّ ِكَتاَب "ِسْفرَ  َوَأمَّا ِإبـَْراءُ 

ًما َال [لُِيْربَِأُه ِمْن بـََرِصِه، فََأْخَربَ اْلِكَتاُب  -مُ َعَلْيِه السََّال -َقاِصًدا اْلَيَسَع  �َِنَّ الرَُّجَل َوَقَف بَِباِب اْلَيَسَع َأ�َّ
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َدَك " َوُهَو َأَجلُّ ُعَظَماِء الرُّوِم، ِبِه بـََرٌص َوَقْد َقصَ َباِبَك رَُجًال يـَُقاُل َلُه "نـَْعَمانُ يـُْؤَذُن َلُه، َفِقيَل لِْلَيَسِع: ِإنَّ بِ 

فَِإْن َأِذْنَت َلُه َدَخَل ِإلَْيَك، فـََلْم �ََْذْن َلُه، َوقَاَل ِلَرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه: اْخُرْج ِإَىل َهَذا  ]لُِتْربَِأِه ِمْن َمَرِضِه،

َغِمُس ِيف اْألُْرُدنِ الرَُّجِل فـَُقْل لَ  َمَرُه ِبِه اْلَيَسُع، فـََفَعَل َذِلَك، َسْبَع َمرَّاٍت، فَأَبْـَلَغ الرَُّسوُل لِنَـْعَماَن َما أَ  ُه: يـَنـْ

ِه ِإلَْيِه يُْطَلُب ِمْنُه َه بِ َفَذَهَب َعْنُه اْلَربَُص َورََجَع قَاِفًال ِإَىل بـََلِدِه، فَأَتْـبَـَعُه َخاِدُم اْلَيَسَع فََأْوَمهَُه َأنَّ اْلَيَسَع َوجَّ 

  َوَسَرتَُه.[ِم َماًال َوَجْوَهًرا، َورََجَع فََأْخَفى َذِلَك ، َفُسرَّ الرَُّجُل ِبَذِلَك َوَدَفَع ِإَىل اْخلَادِ ًال َما

َذا، َوَأَخْذَت ِمْنُه َكَذا مثَُّ َدَخَل ِإَىل اْلَيَسَع، فـََلمَّا َمُثَل َبْنيَ َيَدْيِه قَاَل َلُه: تَِبْعَت نـَْعَماَن َوَأْوَمهَْتُه َعينِّ َكَذا وَكَ 

َتُه ِيف َمْوِضعِ  َكَذا، ِإْذ فـََعْلَت الَِّذي فـََعْلَت ِبِه، فـَْلَيِصْر بـََرُصُه َعَلْيَك َوَعَلى َنْسِلَك، َفِربََص َذِلَك   ]َوَأْخَفيـْ

  اْخلَاِدُم َعَلى اْلَمَكاِن.

الصَّالُة  َعَلْيهِ -ِممَّا فـََعَل اْلَمِسيُح  قَاَل: فـََهَذا اْلَيَسُع َقْد أَبـَْرَأ َأبـَْرًصا، َوَأبْـَرَص َصِحيًحا، َوُهَو َأْعَظمُ 

  فـََلْم َيُكْن ِيف ِفْعِلِه َذِلَك ِإَهلًا. -السََّالمُ و 

الصَّالُة َعَلْيِه -قَاَل: َوَأمَّا قـَْوُلُكْم َأنَُّه َمَشى َعَلى اْلَماِء، فَِإنَّ ِكَتاَب ِسْفَر اْلُمُلوِك ُخيِْربُ �َِنَّ ِإْلَياَس 

َبَس َلُه اْلَماَء  َيَسُع تِْلِميُذُه، َفَأَخَذ ِعَماَمَتُه َفَضْرَب ِ�َا اْألُْرُدنَّ اْل[َساَر ِإَىل اْألُْرُدنِّ َوَمَعُه  -السََّالمُ و    فَاْستَـيـْ

  باب؟قوا الشَّ يف تعليق؟ علَّ الشيخ: 

  قمل يعلِّ القارئ: 

اليهود يف  صارى وعندَ النَّ  عندَ  صارى، هذه األخبارُ النَّ  ات عندَ ليَّ يمن اإلسرائ ها قصصٌ هذه كلُّ الشيخ: 

 املسيح هو واقعٌ  هِ وا به على إهليتِ ما احتجُّ  ه �نَّ تِ ملَّ  ه وعلى أصحابِ على قومِ  صراينَّ هذا النَّ  أنَّ  وراة، املهمُّ التَّ 

ون م ال يؤهلِّ صارى، فإ�َّ النَّ   عندَ حىتَّ  البطالنِ  ... مثل املسيح، هذا معلومُ  من غريه.. [قطع يف الصوت] وإلهٌ 

  .املتماثالتِ  قوا بنيَ ه من األنبياء، فبذلك فرَّ وال غريَ  وال يوسفَ  إلياسَ 

  

َبَس َلُه اْلَماَء َحىتَّ َمَشى َعَلْيِه ُهَو َواْلَيَسُع، مثَُّ َصِعَد ِإَىل  َتُه َفَضْرَب ِ�َا اْألُْرُدنفََأَخَذ ِعَمامَ القارئ:  فَاْستَـيـْ

يـََراُه، َوَدَفَع ِعَماَمَتُه ِإَىل اْلَيَسَع، فـََلمَّا رََجَع اْلَيَسُع ِإَىل اْألُْرُدنِّ َضَرَب السََّماِء َعَلى فـََرٍس ِمْن نُوٍر َواْلَيَسُع 

ُهَما  َبَس َلُه َحىتَّ َمَشى َعَلْيِه رَاِجًعا َوملَْ َيُكْن َواِحٌد ِمنـْ ِمبَْشِيِه َعَلى اْلَماِء ِإَهلًا، َوَال َكاَن [ِ�َا اْلَماَء فَاْستَـيـْ

  ]ِإْلَياُس ِبُصُعوِدِه ِإَىل السََّماِء ِإَهلًا.

  .يكفيالشيخ: 

  


