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  )املسيحِ  دينَ  لَ ن بدَّ مَ لِ  (اجلواُب الصَّحيحُ 

 األنبياءِ  على أشرفِ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ العاملنيَ  ربِّ  �ِ  ، احلمدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ القارئ: 

  :ا بعدُ أمَّ [،  أمجعنيَ هِ وأصحابِ  هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ ، نبيِّ واملرسلنيَ 

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

يٍَّة َأنَُّه َصريََّ اْلَماَء َمخًْرا، فـََهَذا ِكَتاُب ِسْفَر اْلُمُلوَك ُخيِْربُ �َِنَّ اْلَيَسَع نـََزَل ِ�ْمَرَأٍة ِإْسَرائِيلِ  ]قَاَل: َوَأمَّا قـَْوُلُكمْ 

ُة: َ� َنِيبَّ ا�َِّ ِإنَّ فََأَضافـَْتُه َوَأْحَسَنْت ِإلَْيِه، فـََلمَّا َأرَاَد اِالْنِصَراَف قَاَل َهلَا: َهْل َلِك ِمْن َحاَجٍة؟ فـََقاَلِت اْلَمْرأَ 

َعْل. نَـَنا فَافـْ   َعَلى َزْوِجي َديـًْنا َقْد َفَدَحُه، فَِإْن رََأْيَت َأْن َتْدُعَو ا�ََّ لََنا ِبَقَضاِء َديـْ

يَع َما قَ  َدْرِت َعَلْيِه ِمْن فـََقاَل َهلَا اْلَيَسُع: اْمجَِعي ُكلَّ َما ِعْنَدِك ِمَن اْآلنَِيِة، َواْسَتِعِريي ِمْن ِجريَاِنِك مجَِ

َلَتِك َهِذِه. َوَمَضى  ِمْن ِعْنِدَها آنَِيِتِهْم. فـََفَعَلْت، مثَُّ َأَمَرَها َفَمَألَِت اْآلنَِيَة ُكلََّها َماًء فـََقاَل: اتْـرُِكيِه لَيـْ

نَـُهمْ فـََباُعوُه  ِلَك اْلَماُء ُكلُُّه زَيـًْتافََأْصَبَحِت اْلَمْرَأُة َوَقْد َصاَر ذَ  ًتا َأْبدَُع ِمْن ، فـََقَضْوا َديـْ َوَحتِْويُل اْلَماِء زَيـْ

  َحتْوِيِلِه َمخًْرا، َوَملْ َيُكِن اْلَيَسُع ِبَذِلَك ِإَهلًا.

   إلياس؟ة اليسع وإالَّ القصَّ  لُ أوَّ الشيخ: 

  : إلياسه يقولُ ا كأنَّ هلُ أوَّ القارئ: 

  ؟إلياسالشيخ: 

  نعمالقارئ: 

َكثـََّر اْلَقِليَل َحىتَّ َأَكَل َخْلٌق َكِثٌري ِمْن َأْرِغَفٍة َيِسريٍَة، فَِإنَّ ِكَتاَب   -َعَلْيِه السََّالمُ -َوَأمَّا قـَْوُلُكُم: اْلَمِسيُح 

اَس َوَأْجَدَبِت اْلِبَالُد، َوَماَت "ِسْفُر اْلُمُلوِك" ُخيِْربُ �َِنَّ ِإْلَياَس نـََزَل ِ�ْمَرَأٍة َأْرَمَلٍة، وََكاَن اْلَقْحُط َقْد َعمَّ النَّ 

ِإالَّ ا ِعْنِدي اْخلَْلُق ُضر�ا َوَهْزًال، وََكاَن النَّاُس ِيف ِضيٍق، فـََقاَل ِلْألَْرَمَلِة: َهْل ِعْنَدِك َطَعاٌم؟ فـََقاَلْت: َوا�َِّ مَ 

  ْد أَيـَْقنَّا ِ�ْهلََالِك ِلَما النَّاُس ِفيِه ِمَن اْلَقْحِط.لٍَّة، َأَرْدُت َأْن َأْخِبَزُه ِلِطْفٍل ِيل، َوقَ َكفٌّ ِمْن َدِقيٍق ِيف قَـ 

َأْشُهٍر �َُْكُل ِهَي فـََقاَل َهلَا: َأْحِضرِيِه َفَال َعَلْيِك. فَأَتـَْتُه ِبِه، فـََباَرَك َعَلْيِه، َفَمَكَث ِعْنَدَها َثَالَث ِسِنَني َوِستََّة 

ِألَنَّ  ؛َج ا�َُّ َعِن النَّاِس، فـََقْد فـََعَل ِإْلَياُس ِيف َذِلَك َأْكثـََر ِممَّا فـََعَل اْلَمِسيحُ َوَأْهُلَها َوِجريَاُ�َا ِمْنُه َحىتَّ فـَرَّ 

   ِه َهَذا ِإَهلًا.ِإْلَياَس َكثـََّر اْلَقِليَل َوَأَداَمُه، َواْلَمِسيَح َكثـََّر اْلَقِليَل ِيف َوْقٍت َواِحٍد، َوَملْ َيُكْن ِإْلَياُس ِبِفْعلِ 
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 هذا عن سفرِ  ه، ويذكرُ تِ ملَّ  ا على أهلِ ه حمتج� وب يقولُ أيُّ  بنُ  احلسنُ  صراينُّ ه النَّ ا يذكرُ ه ممَّ هذا كلُّ  الشيخ:

فيها،  هذا موجودٌ  أنَّ  ، ويذكرُ يت يقسمو�ا إىل أسفارٍ ، هي الَّ وراةِ التَّ  من أسفارِ  امللوكِ  ، سفرُ وراةِ يف التَّ  امللوكِ 

  .-المعليه السَّ - للمسيحِ  ما حصلَ  من نوعِ  إللياسَ  ه حصلَ أنَّ  فهو يقولُ 

  

َعاِل، َوِإنَّ الصُّْنَع ِفيَهاالقارئ:  َواْلُقْدرََة ِ�َِّ  قَاَل: فَِإْن قـُْلُتْم: ِإنَّ َهُؤَالِء اْألَنِْبَياَء لَْيَس َهلُْم ُصْنٌع ِيف َهِذِه اْألَفـْ

عليِه - َعَلى َأْيِديِهْم فـََقْد َصَدقْـُتْم، َونـَُقوُل َلُكْم َأْيًضا: َكَذِلَك اْلَمِسيحُ َعزَّ َوَجلَّ ِإْذ َكاَن ُهَو الَِّذي َأْجَراَها 

لَْيَس َلُه ُصْنٌع ِفيَما َظَهَر َعَلى َيَدْيِه ِمْن َهِذِه اْألََعاِجيِب، ِإْذ َكاَن ا�َُّ ُهَو الَِّذي َأْظَهَرَها َعَلى  -السَّالمُ 

  َيَدْيِه، َفَما اْلَفْرُق َبْنيَ اْلَمِسيَح َوَسائِِر اْألَْنِبَياِء؟ َوَما اْحلُجَُّة ِيف َذِلَك؟

: يقولُ  وهللاُ }، ا�َِّ  �ِِْذنِ فيه: { ه يقولُ ما يفعلُ  كلُّ   }،ا�َِّ  �ِِْذنِ }، {ا�َِّ  ْذنِ �ِِ : {املسيحُ  ها يقولُ كلُّ الشيخ: 

  ]١١٠[املائدة: }َوُتْربُِئ اْألَْكَمَه َواْألَبـَْرَص �ِِْذِين َوِإْذ ُختْرُِج اْلَمْوَتى �ِِْذِين {

  

اْألَْنِبَياَء َكاَنْت ِإَذا َأرَاَدْت َأْن يُْظِهَر ا�َُّ َعَلى َأْيِديِهْم آيًَة َتَضرََّعْت ِإَىل ا�َِّ قَاَل: َوِإْن قـُْلُتْم: ِإنَّ القارئ: 

  َوَأقـَرَّْت َلُه ِ�لرُّبُوبِيَِّة َوَشِهَدْت َعَلى َأنْـُفِسَها ِ�ْلُعُبوِديَِّة. َوَدَعْتهُ 

، ِقيَل َلُكْم: وََكَذِلَك َسِبيُل اْلَمِسيِح، َسِبيلُ   َسائِِر اْألَْنِبَياِء، َقْد َكاَن َيْدُعو َويـََتَضرَُّع َويـَْعَرتُِف ِبُربُوبِيَِّة ا�َِّ

ْجنِيَل ُخيِْربُ �َِنَّ اْلَمِسيَح َأرَاَد َأْن ُحيِْيَي رَُجًال  يـَُقاُل َلُه اْلَعاِزُر، فـََقاَل:  َويُِقرُّ َلُه ِ�ْلُعُبوِديَِّة، َفِمْن َذِلَك: َأنَّ اْإلِ

 اْلِقَياِم َ� َأِيب َأْدُعوَك َكَما ُكْنُت َأْدُعوَك ِمْن قـَْبُل فـَُتِجيُبِين َوَتْسَتِجيُب ِيل، َوَأَ� َأْدُعوَك ِمْن َأْجِل َهُؤَالءِ "

َشَبِة:  -ِبَزْعِمُكمْ -. َوقَاَل "لِيَـْعَلُموا ِيب اْغِفْر لِْليـَُهوِد َما َ� أَ "، َوقَاَل: "ِإهلَِي ِإهلَِي ِملَ تـَرَْكَتِين؟"َوُهَو َعَلى اخلَْ

ُْم َال َيْدرُوَن َما َيْصنَـُعونَ    ."يـَْعَمُلوَن، فَِإ�َّ

 : اِين َهَذا اْلَكْأُس، َوَلِكْن لَْيَس َكَما ". َوقَاَل: "َ� َأِيب َأْمحَُدكَ "َوقَاَل ِيف ِإْجنِيِل َمىتَّ َ� َأِيب ِإْن َكاَن ُبدٌّ َأْن يـَتَـَعدَّ

َال َأْسَتِطيُع "َوقَاَل:  ".ِمينِّ  َأَ� َأْذَهُب ِإَىل ِإهلَِي الَِّذي ُهَو َأْعَظمُ ". َوقَاَل َأْيًضا: "فـَْلَتُكْن َمِشيئـَُتكَ ُأرِيُد َأَ�، 

َر ِفيِه ِإالَّ ِ�ْسِم ِإهلَِي ًئا َوَال أَتـََفكَّ َبِغي لِْلَعْبِد أَ ": -يـَْعِين نـَْفَسهَ -. َوقَاَل "َأْن َأْصَنَع َشيـْ ْن َيُكوَن َأْعَظَم َال يـَنـْ

  ."ِمْن َسيِِّدِه، َوَال ِللرَُّسوِل َأْن َيُكوَن َأْعَظَم ِممَْن َأْرَسَلهُ 

 يـََراُه َأَحٌد ِإالَّ ال وَ ِإنَّ ا�ََّ ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد، َوملَْ �َُْكْل َوملَْ َيْشَرْب، َوملَْ يـََنْم َوملَْ يـََرُه َأَحٌد ِمْن َخْلِقِه، "َوقَاَل: 

  ."َماتَ 
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ُهْم، َوَقْد لَِبَث ِفيِهْم لِ ِسيُح َقْد َأَكَل َوَشِرَب َووُ َواْلمَ  َد، َورَآُه النَّاُس َفَما َماُتوا ِمْن رُْؤيَِتِه َوَال َماَت َأَحٌد ِمنـْ

  َثَالً� َوَثَالِثَني َسَنًة.

  ]يقول يف احلاشيةِ [ ..قـُْلتُ 

  ؟اإلسالمِ  شيخُ الشيخ: 

  تيميةَ  ابنُ  اإلسالمِ  شيخُ القارئ: 

 ِمَن اْألَْلَفاِظ، قـُْلُت: َوَعامَُّة َما ذََكَرُه َهَذا َعِن اْلُكُتِب تـَْعَرتُِف ِبِه النََّصاَرى، َوَلِكنَّ بـَْعَضُهْم يـَُناِزُعُه ِيف َيِسريٍ 

َبِغي ِلْلَعْبِد َأْن َيُكوَن َأْعَظَم ِمْن " فـََناَزَعُه ُهَنا ِيف قـَْوِلِه: َا قَاَلُه اْلَمِسيُح "َسيِِّدهِ َال يـَنـْ . َوقَاَل: َهَذا ِإمنَّ

  ."َوَملْ �َُْكْل َوَملْ َيْشَربْ َملْ يُوَلْد، "لِْلِحَوارِيَِّني، َوذََكَر َأنَُّه َال يـُْعَرُف َعْنُه َلْفُظ 

َوَشْيٌء ِمْن ِقَبِل  ،َنِئٍذ تـَْعَلُموَن َأّينِ َأَ� ُهوَ ِإنَُّكْم َمَىت رَفـَْعُتُم اْبَن اْلَبَشِر َفِحي": قَاَل ِيف ِإْجنِيِل يُوَحنَّاقَاَل: وَ 

ِمْن ِعْنِد ا�َِّ ُأْرِسْلُت ". َوقَاَل ِيف َمْوِضٍع آَخَر: "نـَْفِسي َال َأفْـَعُل، َوَلِكْن ُكلُّ َشْيٍء َكالَِّذي َعلََّمِين َأِيب 

   "لُّ ِيف َمِديَنِتهِ يَنِة، فَِإنَّ النَِّيبَّ َال جيَِ اْلَمدِ  اْخُرُجوا بَِنا ِمْن َهِذهِ ". َوقَاَل ِألَْصَحاِبِه: "ُمَعلًِّما

  ُجيَلُّ لة � مشكَّ عندَ طالب: 

   لُّ يُذَ  ،الالشيخ: 

  �جليمالقارئ: 

  ؟لُّ جيَُ  ،الالشيخ: 

  نعم طالب:

  ؟لُّ ، وعندك يُذَ لُّ ، جيَُ متام هذا أفضلُ  ُجيَلُّ الشيخ: 

  لُّ ال، جيَُ طالب: 

  �جليم، مشالشيخ: 

َتِظُر جمَِ القارئ:  ْجنِيُل َأنَّ اْمَرَأًة رََأِت اْلَمِسيَح فـََقاَلْت: ِإنََّك َلَذِلَك النَِّيبُّ الَِّذي ُكنَّا نـَنـْ يَئُه؟ فـََقاَل َوَأْخَربَ اْإلِ

  ."ُث ِبُكمْ َكَما بـََعَثِين َأِيب َكَذِلَك أَبـْعَ ". َوقَاَل لَِتَالِمَذتِِه: "َصَدْقِت، ُطوَىب َلكِ "َهلَا اْلَمِسيُح: 

ُعوٌث، َوقَالَ  ِإنَّ َمْن قَِبَلُكْم َوآَواُكْم فـََقْد قَِبَلِين، "لَِتَالِمَذتِِه:  قَاَل: فَاْعَرتََف ِ�َنَُّه َنِيبٌّ َوَأنَُّه َمْأُلوٌه َوَمْربُوٌب َوَمبـْ

َا يـَْقَبُل َمْن َأْرَسَلِين، َوِمْن قَِبَل نَِبي�ا ِ�ْسمِ  َا يـَُفوزُ  َوَمْن قَِبَلِين فَِإمنَّ   ."�َِْجِر َمْن قَِبَل النَِّيبَّ  َنِيبٍّ فَِإمنَّ

َ َهاُهَنا ِيف َغْريِ َمْوِضٍع َأنَُّه َنِيبٌّ ُمْرَسٌل، َوَأنَّ َسِبيَلُه َمَع ا�َِّ َسِبيُلُهْم َمَعُه، َوقَاَل مَ  ىتَّ التِّْلِميُذ ِيف ِإْجنِيِلِه، فـََبنيَّ

ِة َأْشِعَيا َعِن ا�َِّ َعزَّ َوَجلَّ: َيْسَتْشِهُد َعَلى اْلَمِسيِح بِنُـ  ُتُه، َوَحِبيِيب الَِّذي "بـُوَّ َهَذا َعْبِدي الَِّذي اْصَطَفيـْ
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ٍة َأْوَضَح ِمْن "اْرَ�َحْت ِإلَْيِه نـَْفِسي، َأَ� َواِضٌع رُوِحي َعَلْيِه، َوَيْدُعو اْألَُمَم ِإَىل اْحلَقِّ  . فـََلْن َحيَْتاَج ِإَىل ُحجَّ

َأْمَرُه َوَمسَّاُه َعْبًدا، َوَأْعَلَم َأنَُّه َيَضُع َعَلْيِه تعاىل ْوِل الَِّذي َجَعْلُتُموُه ُحجًَّة َلُكْم، فـََقْد َأْوَضَح ا�َُّ َهَذا اْلقَ 

ُهْم، َوَهَذا اْلَقْوُل يـَُواِفُق َما اْلَمْذُكورََة َعنْـ  رُوَحُه َويـَُؤيُِّدُه ِ�َا َكَما َأيََّد َسائَِر اْألَنِْبَياِء ِ�لرُّوِح فََأْظَهُروا اْآلَ�تِ 

  َبشََّر ِبِه ِجْربِيُل اْلَمَلُك َمْرَميَ ِحَني َظَهَر َهلَا، َوقَاَل اْلَقْوَل الَِّذي ُسْقَناُه ِيف َصْدِر ِكَتابَِنا.

ْجنِيِل َعِن اْلَمِسيِح  ِمي الَِّذي َتْسَمُعوَن ُهَو َكَالُم َمْن ِإنَّ َكَال ": -َعَلْيِه السََّالمُ -َوقَاَل يُوَحنَّا التِّْلِميُذ ِيف اْإلِ

َعُل ". َوقَاَل َأْيًضا: "ِإنَّ َأِيب َأَجلُّ َوَأْعَظُم ِمينِّ "آَخَر:  . َوقَاَل ِيف َمْوِضعٍ "َأْرَسَلِين  َكَما َأَمَرِين َأِيب َكَذِلَك َأفـْ

حُ  َما ِلْألَِب َحَياٌة ِيف َجْوَهرِِه، َفَكَذِلَك َأْعَطى اِالْبَن َأْن كَ ". َوقَاَل يُوَحنَّا: "َأَ�، َأَ� اْلَكْرُم َوَأِيب ُهَو اْلَفالَّ

ُنوِمهِ    . قَاَل: فَاْلُمْعِطي ِخَالَف اْلُمْعَطى َال َحمَاَلَة، َواْلَفاِعُل ِخَالَف اْلَمْفُعوِل."َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِيف قـَيـْ

ِة َدْعَواَي، َلَكاَنْت ِإّينِ "قَاَل: َوقَاَل اْلَمِسيُح ِيف ِإْجنِيِل يُوَحنَّا:  اِهَد لِنَـْفِسي َعَلى ِصحَّ  َلْو ُكْنُت َأَ� الشَّ

. َوقَاَل اْلَمِسيُح "َشَهاَدِيت َ�ِطَلًة، َلِكْن َغْريِي َيْشَهُد ِيل، فََأَ� َأْشَهُد لِنـَْفِسي َوَيْشَهُد ِيل َأِيب الَِّذي َأْرَسَلِين 

َ يـَُقولُهُ ي، َوَأَ� رَُجٌل قـُْلُت َلُكُم اْحلَقَّ الَّ ُترِيُدوَن قـَْتلِ "ِإْسَرائِيَل:  لََبِين  ْعُت ا�َّ   "!ِذي مسَِ

َ� َأِيب َأْشُكُرَك َعَلى اْسِتَجابَِتَك ُدَعاِئي َوَأْعَرتُِف َلَك "قَاَل: َوقَاَل ِيف الرَُّجِل الَِّذي َأقَاَمُه ِمَن اْلَمْوَتى: 

ْؤِمُنوا ِ�َنََّك َأْنَت ِبَذِلَك، َوَأْعَلُم َأنََّك ُكلَّ  َوْقٍت جتُِيُب َدْعَوِيت، َلِكْن َأْسأَُلَك ِمْن َأْجِل َهِذِه اْجلََماَعِة لِيـُ

َجابَِة ِمَن ا�َِّ َعزَّ َوَجلَّ أَ "َأْرَسْلَتِين  َهَذا َشدُّ ِمْن . قَاَل: فََأيُّ َتَضرٍُّع َوِإقْـَراٍر ِ�لرَِّساَلِة َواْلَمْسأََلِة َوالطََّلِب ِلْإلِ

  َأْو َأْكثـَُر؟

 َأَ� َلْسُت ِمبَْجُنوٍن، َوَلِكْن ُأْكِرُم َأِيب َوَال "قَاَل: َوقَاَل ِيف بـَْعِض ُخمَاطََبِتِه لِْليَـُهوِد َوَقْد َنَسُبوُه ِإَىل اْجلُُنوِن: 

اً� ِمثْـَلُكْم، َبْل َأْعرُِفُه ُح َأِيب، ِألَّينِ َأْعرُِفُه، َوَلْو قـُْلُت: ِإّينِ َال َأعْ ُأِحبُّ َمْدَح نـَْفِسي، َبْل مد  رُِفُه، َلُكْنُت َكذَّ

  ."َوَأمتََسَُّك �َِْمرِهِ 

قَاَل الرَّبُّ اْجِلْس َعْن َميِيِين َحىتَّ َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطًئا "قَاَل: َوقَاَل َداُوُد ِيف َمْزُمورِِه اْلِماَئِة َوَعْشَرٍة: 

عَ  ُث الرَّبَّ ِمْن ِصْهُيوَن، َويـُْبَسُط َعَلى َأْعَداِئَك َشْعُبَك َ� َمِسيُح يـَْوَم الرُّْعِب ِيف ِلرِْجَلْيَك، َعَصا اْلَعَظَمِة تـَبـْ

ُمَؤيَُّد ُيْشِبُه َ�َاِء اْلُقْدِس ِمَن اْليَـْوِم الَِّذي َوَلْدُتَك َ� َصِيبُّ، َعْهُد الرَّبِّ َوَال َيْكِذُب أَنََّك َأْنَت اْلَكاِهُن الْ 

  "َداْق.َمَلْكِليْز 

ُهوِت، َوَقْد َأَ�َن َداُودَ    قَاَل: فـََهِذِه ُخمَاطََبٌة يـَْنُسُبوَ�َا ِإَىل الالَّ

  تقوهلا  أنتَ يخ؟ وإالَّ " ذي من كالم الشَّ قَالَ "الشيخ: 

  ال، هو مكتوبٌ القارئ: 
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  ؟فيها قالالشيخ: 

  إيالقارئ: 

  يصري أيش معناه؟ عاد؟الشيخ: 

  هكأنَّ القارئ: 

  احلسنِ  قولُ طالب: 

، يف األ�جيلِ  املوجودةِ  املسيحِ  أقوالِ  بعضَ  ينقلُ  صارَ  يخَ الشَّ  " كأنَّ تُ قول: "قلْ  بعدَ  يف األخريِ  ألنَّ الشيخ: 

  .املسيحِ  هذا حكاية ألقوالِ  فكأنَّ 

  

ُهوِت، َوَقْد َأَ�َن َداُوَد ِيف خمَُ القارئ:  اطََبِتِه، َأنَّ ِلَربِِّه الَِّذي ذََكَرُه َر�� قَاَل: فـََهِذِه ُخمَاطََبٌة يـَْنُسُبوَ�َا ِإَىل الالَّ

عَ  َناُه، َوَمَنَحُه َذِلَك َوَشِهَد َعَلْيِه، ِإنَّ َعَصا اْلَعَظَمِة تـَبـْ ُث رَبَُّه َهَذا ِمْن ُهَو َأْعَظُم ِمْنُه َوَأْعَلى َأْعطَاُه َما َحَكيـْ

ِل: اْليَـْوَم َوَلْدُتَك َوَنَسًقا َعَلى َأوَِّل َكَالِمِه َوُهَو رَبُُّه، َوَوَصَف َأنَُّه ِصْهُيوَن َوَمسَّاُه َصِبي�ا ُحمَقًِّقا ِلَقْوِلِه اْألَوَّ 

  اْلَكاِهُن اْلُمَؤيَُّد الَِّذي ُيْشِبُه َمَلْكِليْز َداْق.

ْورَاِة َأنَّ اْخلَِليَل َأْعطَاُه اْلُقْرَ�َن، َوِإَذا َكا َن اْلَمِسيُح قـُْلُت: قَاُلوا: َوَهَذا اْلَكاِهُن ُهَو الَِّذي ذُِكَر ِيف التـَّ

ِمَن اْلَبْدِء "َأمَّا قـَْولُُه: ُمَشبـًَّها ِبِه َمَع َتْسِمَيِتِه َكاِهًنا، َكاَن َذِلَك ِمْن َأْعَظِم اْألَِدلَِّة َعَلى َأنَُّه َخمُْلوٌق، قَاَل: فَ 

. َوبـَْعُضُهْم يـَُقوُل: "ِمَن اْلَبْدِء. ذََكْرُتَك َوَهَدْيُت ُكلَّ َأْعَماِلكَ " :نـَْفِسهِ عن  ، فـَُهَو ُيْشِبُه قـَْوَل َداُودَ "َوَلْدُتكَ 

 : َعُث َعَصاُه ِمْن ِصْهُيونَ "َلْفُظ النَّصِّ   ."ِإنَّ الرَّبَّ يـَبـْ

َ� رَِجاَل َبِين ِإْسَرائِيَل اْمسَُعوا "ُعوُن الصََّفا رَئِيُس اْحلََوارِيَِّني ِيف اْلَفْصِل الثَّاِين ِمْن َقَصِصِهْم: قَاَل: َوقَاَل مشَْ 

ِة َواْألَْيِدي َواْلَعَجاِئِب الَّ  َأْجَراَها َعَلى ِيت َمَقاَلِيت، ِإنَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ رَُجٌل َظِهٌري َلُكْم ِمْن ِعْنِد ا�َِّ ِ�ْلُقوَّ

ُ َيُسوَع َهَذا ِمنْ    ."َبْنيِ اْألَْمَواتِ  َيَدْيِه، َوَأنَُّكْم َأْسَلْمُتُموُه َوقـَتَـْلُتُموُه، فَأََقاَم ا�َّ

َرْوَن َأنَّ اْلَمِسيَح قَاَل: فََأيُّ َشَهاَدٍة َأْبَنيُ َوَأْوَضُح ِمْن َهَذا اْلَقْوِل؟ َوُهَو َأْوَثُق التََّالِميِذ ِعْندَُكْم ُخيِْربُ َكَما تَـ 

، َوَأنَّ اْآلَ�ِت الَِّيت َظَهَرْت ِمْنُه �َِْمِر ا�َِّ َأْجَراَها َعَلى َيَدْيِه، وَ  َأنَّ الَِّذي بـََعَثُه ِمْن َبْنيِ رَُجٌل َوَأنَُّه ِمْن ِعْنِد ا�َِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ.   اْلَمْوَتى ُهَو ا�َّ

. قَاَل: فـََهَذا "اْعَلُموا َأنَّ ا�ََّ َجَعَل َيُسوَع الَِّذي قـَتَـْلُتُموُه َر�� َوَمِسيًحا"ِضِع: قَاَل: َوقَاَل ِيف َهَذا اْلَموْ 

َجَعَلُه َر�� ُه يـَُقوُل: ِإنَّ ا�ََّ اْلَقْوُل يُزِيُل �َِْويَل َمْن َلَعلَُّه يـََتَأوَُّل ِيف اْلَفْصِل اْألَوَِّل َأنَُّه َأرَاَد ِبَقْوِلِه النَّاُسوَت، ِألَنَّ 
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َي َ�ِصِريٌّ ؛ ِألَنَّ ُأمَُّه َكاَنْت مِ  َا مسُِّ َيٍة يـَُقاُل ْن قـَرْ َوَمِسيًحا، َواْلَمْجُعوَل َخمُْلوٌق َمْفُعوٌل، قَاَل َأبُو َنْصٍر: َوِإمنَّ

َيِت النَّْصَرانِيَُّة. "َهلَا: "َ�ِصَرةُ    ِيف اْألُْرُدنِّ َوِ�َا مسُِّ

، قَاَل َداُوُد ِيف َمْزُموِر ِماَئٍة َوَمخَْسٍة: قَاَل: َوَقْد َمسَّى  َولِْلُعُبوِديَِّة بِيَع يُوُسُف "ا�َُّ َجلَّ ثـََناُؤُه يُوُسَف رَ��

ِلُك ُه، بـََعَث اْلمَ بْ رِّ َوَشدُّوا ِ�ْلُكُبوِل رِْجَلْيِه َوِ�ْحلَِديِد َدَخَلْت نـَْفُسُه َحىتَّ َصدََّقْت َكِلَمُتُه قـَْوَل الرَّبِّ جَ 

َيانِهِ  َُه ُمَسلَّطًا َعَلى َشْعِبِه، َوَر�� َعَلى بَِنيِه، َوُمَسلَّطًا َعَلى ِفتـْ ُه َوَصريَّ   ."َفَخالَّ

َحمُْزوَ�ِن، فـََقاَل ِإنَّ اْلَمِسيَح َعَرَض َلُه َوِلُلوقَا تِْلِميِذِه ِجْربِيُل ِيف الطَّرِيِق َوُمهَا "َوقَاَل ُلوقَا ِيف آِخِر ِإْجنِيِلِه: 

؟ فـََقاَال: َكأَنََّك َأْنَت َوْحَدَك َغرِيٌب بِبَـْيِت اْلَمقْ  ِدِس، ِإْذ ُكْنَت َال َهلَُما َوُمهَا َال يـَْعرِفَانِِه: َما َ�ُلُكَما َحمُْزوَنْنيِ

، فَ  ِم ِمْن َأْمِر َيُسوَع النَّاِصِريِّ ِيف قـَْوِلِه َوِفْعِلِه ِعْنَد ا�َِّ  َقِويٌّ  َنِيبٌّ  نَُّه رَُجلٌ إِ تـَْعَلُم َما َحَدَث ِفيَها ِيف َهِذِه اْألَ�َّ

   َعَلى قـَْوِهلِْم ِفيِه. "َوِعْنَد اْألُمَِّة، َأَخُذوُه َوقـَتَـُلوهُ 

َتَدَعَها َلُكْم أَ  وَُّلوُكْم تـَُؤدِّي ِإَىل قَاَل: فـََهَذا قـَْولُُه َوَأقْـَواُل َتَالِميِذِه َقْد تـَرَْكُتُموَها َوَعَقْدُمتْ َعَلى ِبدٍَع ابـْ

ْرِك ِ��َِّ َجلَّ ثـََناُؤُه.    الضََّالَلِة َوالشِّ

ْنَساُن "َوقَاَل َداُوُد ِيف اْلَمْزُموِر الثَّاِين ِيف زَبُورِِه ُخمَاِطًبا ِ�َِّ َوُمْثِنًيا َعَلى اْلَمِسيِح:  َمِن الرَُّجُل الَِّذي ذََكْرَتُه َواْإلِ

قَاَل "َوقَاَل ِيف اْلَمْزُموِر الثَّاِين:  ،"َجَعْلَتُه ُدوَن اْلَمَالِئَكِة قَِليًال، َوَأْلَبْسَتُه اْلَمْجَد َواْلَكَراَماِت؟الَِّذي َأَمْرَتُه وَ 

: َأْنَت اْبِين َوَأَ� اْليَـْوَم َوَلْدُتَك، َسْلِين فَُأْعِطيكَ  َحِديٌث َغْريُ  " َدِليٌل َعَلى َأنَّهُ ، فـََقْولُُه: "َوَلْدُتكَ "ِيلَ الرَّبُّ

ا ِلِوَالَدتِِه َأزَاَل ِبِه الشَّكَّ ِيف  َأكََّد َذِلَك بَِقْوِلِه: "اْليَـْومَ َقِدٍمي، وَُكلُّ َحاِدٍث فـَُهَو َخمُْلوٌق، مثَُّ  " َفَحدَّ ِ�ْليَـْوِم َحد�

نَُّه ُحمَْتاٌج ِإَىل اْلَمْسأََلِة َغْريَ ُمْستَـْغٍن َعِن " َعَلى أَ كَ َسْلِين فَُأْعِطيْليَـْوِم، َوَدلَّ ِبَقْوِلِه: "َأنَُّه َما َكاَن قـَْبَل ا

   .اْلَعِطيَّةِ 

ْن رُبُوبِيَِّتِه، قَاَل: فـََهَذا َما َحَضَرَ� ِمَن اْآلَ�ِت ِيف َتْصِحيِح َخْلِق اْلَمِسيِح َوُعُبوِديَِّتِه، َوبُْطَالِن َما َيدَُّعونَُه مِ 

ْجنِيِل َال   ُحيَْصى، فَِإَذا َكاَنِت الشََّهاَداُت ِمْنُه َعَلى نـَْفِسِه، َوِمَن اْألَْنِبَياِء َعَلْيِه، َوِمْن َوِمثْـُلُه َكِثٌري ِيف اْإلِ

َا اقْـَتَصْرَ� َعَلى اِالْحِتَجاِج َعَلْيُكْم ِمْن كُ  ةُ َتَالِميِذِه ِمبِْثِل َما َقْد بـَيـََّناُه ِيف َهَذا اْلِكَتاِب، َوِإمنَّ  تُِبُكْم، َفَما اْحلُجَّ

اْلَمْعُقوِل، َوتـُْنِكُرُه  ِفيَما َتدَُّعونَُه َلُه َوِمْن َأيِّ ِجَهٍة َأَخْذُمتْ َذِلَك َواْخَرتُْمتُ اْلَكَالَم الشَِّنيَع الَِّذي َخيُْرُج َعنِ 

  النـُُّفوُس، َوتـَْنِفُر 

  يخ.من الشَّ  مداخلةً  تْ ا صارَ كأ�َّ   قليلةٌ  ، مجلةٌ فيه رجوعٌ  ياقَ السِّ  ، كأنَّ صراينِّ للنَّ  رجعَ  الكالمَ  كأنَّ الشيخ: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  ـهـ ١٤٤٠
ّ
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اْلَمْعُقوِل، َوتـُْنِكُرُه النـُُّفوُس،  َوِمْن َأيِّ ِجَهٍة َأَخْذُمتْ َذِلَك َواْخَرتُْمتُ اْلَكَالَم الشَِّنيَع الَِّذي َخيُْرُج َعنِ القارئ: 

ٍة َوَال ِقيَ  اٍس َوَال �َِْويٍل َعَلى اْلَقْوِل اْجلَِميِل الَِّذي َتْشَهُد ِبِه اْلُعُقوُل َوتـَْنِفُر ِمْنُه اْلُقُلوُب، الَِّذي َال َيِصحُّ ِحبُجَّ

  َوَتْسُكُن ِإلَْيِه النـُُّفوُس َوُيَشاِكُل َعَظَمَة ا�َِّ َوَجَالَلُه.

َناُه    قَاَل: َوِإَذا �ََمَّْلُتْم ُكلَّ َما بـَيـَّ

  .على هذا، طويلٌ  ك تقفُ لعلَّ الشيخ: 

 غِري هذا املوضِع أنَّ من شبهاِت النَّصارى يف قوهلم إنَّه ابُن ِهللا، كلماٌت يف اإلجنيل من يقوُل الشَّيُخ يف 

املتشابه، فيها تسميُة الرَّبِّ أً�، وكلماٌت أخرى، وليَسْت هذه األبوَُّة أبوََّة والدٍة بل هي أبوَُّة رمحٍة وحناٍن 

ا أعطاُه وما هداه وما أقدرَه عليه من اآل�ِت، كلُّها إنعاٌم من وإنعاٍم، فالرَّبُّ تعاىل هو املنِعُم على املسيح مب

ِت عن داوَد وغريِه كلُّها من نوِع اإلسرائيليَّات الَّيت ال ُتصدَُّق وال  ربِّه سبحانَه وتعاىل، كلُّ هذه املرو�َّ

، أمَّا ما مل خيْرب -يه الصَّالُة والسَّالمُ عل- ُتكذَُّب، ألنَّ ما يُنَقُل عن األنبياء ال يثبُت إالَّ إذا أخَرب به الرَّسوُل 

به الرَّسوُل أو يدلُّ عليه القرآُن فإنَّه يصبُح أمرًا مظنوً� ال ُيصدَُّق وال ُيكذَُّب، فما حكاُه هذا النَّصراينُّ من 

  ليهوِد والنَّصارى.األقواِل عن اإلجنيِل هذا من نوِع اإلسرائيليَّاِت، فاإلسرائيليَّاُت كثٌري منها مأخوٌذ من كتِب ا

  إذا كاَنْت خمالفًة للقرآن؟ طالب:

  إذا كاَنْت خمالفًة للقرآن فهي مردودٌة، هذه قاعدٌة. الشيخ:

  


