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شھادة القرآن عن الكتاب المقدس                             

ن ان الكتاب المقدس ھو كلمة هللاآیشھد القر -1  

َیْحُكُم ِبَها النَِّبیُّوَن الَِّذیَن َأْسَلُموا ِللَِّذیَن َهاُدوا  �ن قائًال: "ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْوَراَة( العهد القدیم) ِفیَها ُهًدى َوُنوٌر آیشهد القر
َفَلا َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَلا َتْشَتُروا  �َوالرَّبَّاِنیُّوَن َواْلَأْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َوَكاُنوا َعَلْیِه ُشَهَداَء 

َوَمْن َلْم َیْحُكْم  �ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن... َفَمْن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة َلُه �َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَل �ا ِبآَیاِتي َثَمًنا َقِلیًل
 �آَثاِرِهْم ِبِعیَسى اْبِن َمْرَیَم ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِه ِمَن التَّْوَراِة  علىَوَقفَّْیَنا ِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن... �ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَل
ِفیِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقیَن ( العهد الجدید)َوآَتْیَناُه اْلِإْنِجیَل َوْلَیْحُكْم  

-44ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن"( سورة المائدة  �َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَل �ُل اْلِإْنِجیِل ِبَما َأْنَزَل اللَُّه ِفیِه َأْه  47 .(  

ن بكل وضوح ان اهللا اظهر العهد القدیم والعهد الجدید انهما هدي ونور. والنص السابق یوضح ان آیعلن القر
ُقْل َیا الكتاب ( یهود ونصاري) " ألهلظالمًا وفاسقًا. فبالحقیقة یوضح ید عن احكامهما یكون كافرًا، كل من یح

  .) 68سورة المائدة  ("  �ُتِقیُموا التَّْوَراَة َواْلِإْنِجیَل َوَما ُأْنِزَل ِإَلْیُكْم ِمْن َربُِّكْم  حتىَشْيٍء  علىَأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم 
لهذا االمر یسجل القران اعالن اهللا الذي اعلن لمحمد رسول االسالم ان یرجع الي التوراة واالنجیل اذا كان 

 سورة یونسن:" َفِإْن ُكْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْیَك َفاْسَأِل الَِّذیَن َیْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلَك" (آفي شك من القر
للمسلمین قیل له امتحن  ) 21 سورة االحزاب(  ًا"مستقیم ًان " سراطآله القر انزلالذي  ) . فاذا محمد 94

من قبلك ، التوراة واالنجیل ،والیهود والنصارى باي حال من التوجیه لیستمعوا ویطیعوا التي وافحص الكتب 
لذلك كل مسلم وكل  ؛الكتاب، واي من ال یحتكم للكتاب المقدس الذي هو هدي ونور فهو كافر ومضل وفاسق

والذي یخفق  نآبكل حرص دراسة الكتاب المقدس لمقارنته مع القرعلیه ن، یجب آشخص یستمع لرسالة القر
في تحقیق ذلك یكون رافضا للقرآن ومحمد. یدعوا القرآن مرات ومرات كثیرة مؤكدا دعم التوراة واالنجیل 

  سورة البقرةوالمسیحیین)(،فمحمد ادعي انه رسول من عند اهللا مؤكدًا ... الكتاب ...الذي بین یدي ( الیهود 
 سورة یوسف ؛92 سورة االنعام ؛47 لنساءسورة ا ؛81 ،3 عمران سورة ال ؛ 97،101 ،91 ،89 ،41
 سورة یونسالخ).فكل مسلم یجب ان یؤمن " ان هذا القرآن ...هو تأكید لما قبله" (  ؛31 سورة فاطر ؛111
َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا كل مسلم یجب ان یالحظ ان القرآن یضع التوراة واالنجیل في مكانة متساویة :" و ،) 37

َوَمْن َیْكُفْر ِباللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه  �َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل  علىآِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّل 
)." ُقْل آَمنَّا ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل َعَلْیَنا َوَما ُأْنِزَل  136 سورة النساءِعیًدا( َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَیْوِم اْلآِخِر َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا َب

َوالنَِّبیُّوَن ِمْن َربِِّهْم َلا ُنَفرُِّق َبْیَن  وعیسى موسىِإْبَراِهیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب َواْلَأْسَباِط َوَما ُأوِتَي  على
). 84 ورة ال عمرانس( َأَحٍد ِمْنُهْم   

2 – غیر محرف نقي ان الكتاب المقدس واالقرآن ، الكتاب المقدس، التاریخ یثبت   

كتابته لكنه تحرف اخیرًا حتي ان  هو كلمة اهللا النقیة الكاملة االصلیة في وقت ان الكتاب المقدس یدعي البعض
لو حدث  ألنهما قد اعلن عنه بالقرآن لم یعد صحیحًا في الزمن الحالي. ال یجرؤ اي مسلم علي قول ذلك ، 

عكس القرآن والكتاب المقدس وحقائق التاریخ.یكون هذا  فإعالنه  
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منذ یوم كتابته حتي ایام محمد مؤكدًا باستمرار ما قد  فالقرآن یؤكد ان الكتاب المقدس محفوظ دون تحریف
ولم یشیر الي انه قد تم تحریفه او تغییره بصورة او اخري. فمن النص الذي سبق یأمر  انزله اهللا بین یدیه

القرآن الناس االحیاء ایام محمد منذ القرن السادس حتي بدایة السابع بعد المیالد. لیحكم بالتوراة واالنجیل 
– 44 سورة المائدةیكون ضد ذلك یكون كافرًا مضًال وفاسقًا ( ومن  ان ). كیف یأمر القرآن الناس  47 

ُقْل َیا اذا كان الكتاب المقدس محرف؟ فالقرآن یحذر قائًال:"  یحكموا بالحق مستندین علي الكتاب المقدس
َوَلَیِزیَدنَّ َكِثیًرا ِمْنُهْم َما  �ُتِقیُموا التَّْوَراَة َواْلِإْنِجیَل َوَما ُأْنِزَل ِإَلْیُكْم ِمْن َربُِّكْم  حتىَشْيٍء  علىَأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم 

لهم طاعة  یتثنىكیف  .) 68 سورة المائدةَفَلا َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَن"(  �ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك ُطْغَیاًنا َوُكْفًرا 
التوراة واالنجیل اذا كانوا محرفین ومفقودین؟ هل قال اهللا لمحمد ان یقیس القرآن علي هدي التوراة 

دد ش). كیف ی 94 سورة یونسفي ایامه اذا كان االنجیل محرف(  والنصارىواالنجیل الذي بین یدي الیهود 
)؟ كیف یشیر القرآن الي  93 سورة ال عمران"احضر التوراة وادرسها  اذا كنتم اهل الحق( :قائًالالقرآن 

وِإنَُّه َلِفي ُزُبِر اْلَأوَِّلیَن" بقوله: احبار الیهود  سورة الشعراء"( َأَوَلْم َیُكْن َلُهْم آَیًة َأْن َیْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئیَل 
196 – )؟ كیف لهم معرفة ما بالكتاب المقدس اذا كان قد ضاع وحرف؟ كیف یؤكد لمحمد  197 
) اذا كان مشكوك فیه؟ فاذا كان الكتاب المقدس  101 سورة البقرة.الكتاب...الذي لدي الیهود والنصارى ( ..

له نسخ من التوراة واالنجیل ولم یتم تحذیره من  تأكدتغیر، كیف لمحمد ان یكون رسول من عند اهللا اذا 
 ،) 89 سورة البقرة( "ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْمَوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن كونها محرفة ؟ القرآن یوضح انه " 

اذا كانت محرفة؟ أي من یرفض الكتاب  والنصارىهل یؤكد اهللا علي وجود التوراة واالنجیل لدي الیهود 
لن یجرؤ أي مسلم علي ذلك.فالمقدس منذ یوم كتابته حتي یوم محمد یرفض بدوره القرآن ایضًا   

محفوظ نقي وغیر محرف منذ اول لحظة انزلها اهللا   ان الكتاب المقدس مسلم یصدقلیس فقط كل مؤمن 
 64 سورة یونسحتي ایام محمد وانها لم تحرف منذ ایام محمد الي یومنا الحالي." َلا َتْبِدیَل ِلَكِلَماِت اللَِّه" ( 

ب المقدس لم یتحرف نصًا في أي زمن. فاهللا في )، لذلك فالكتا 34 سورة االنعام( " َوَلا ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اللَِّه ")
). الكتاب المقدس ایضًا یوضح ان  9 سورة الحجرِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن"( القرآن یقول:"

 "كالم الرب كالم نقي كفضة مصفاه في بوطة في االرض ممحوصة سبع مرات. انت یا رب تحفظهم.
– 6:  12تحرسهم من هذا الجیل الى الدهر" ( مزمور  فاني الحق اقول لكم: الى ان تزول السماء "  ). 7 

). قال  18:  5متي  انجیلواالرض ال یزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى یكون الكل" (
هدي معهم قال الرب. ). فالرب یعد بان "اما انا فهذا ع 35:  24متي  انجیلیسوع :"كالمي ال یزول" (

روحي الذي علیك وكالمي الذي وضعته في فمك ال یزول من فمك وال من فم نسلك وال من فم نسل نسلك 
). 21:  59اشعیاء سفر (   قال الرب من االن والى االبد"   

التاریخ یعلنها بكل وضوح ان القرآن والتوراة واالنجیل علي حق انهم كلمة نقیة غیر محرفة حیث یوجد 
، فالمصدر الوثائقي( جنیزا) المحفوظ بالمجمع الیهودي بالقاهرة العدد الكثیر من المخطوطات للعهد القدیم

للعهد القدیم االف من المخطوطات ؛ محفوظ بها اكثر من عشرة االف مخطوط  1890الذي اكتشف في عام 
التي اكتشفت في قلعة مسادا محفوظة بأماكن مختلفة متفرقة، فالمخطوطات القدیمة بالبحر المیت او تلك 

مخطوطات بالعبریة عمرها الف سنة التي تم طبعها وعرفت في  ،تمت مقارنتها كلمة بكلمة وحرف بحرف
 1534ایامنا بالعهد القدیم. ففي نهایة كتب العهد القدیم یمكننا قرأة هوامش مثل: عدد اعداد سفر التكوین 

. 8764والحروف  ،20612والكلمات  ،) 40 :27تكوین سفر ...ووسطها " وبسیفك تعیش"(   
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ومنتصفه (  5845یمكنك قرأة الهوامش في نهایة الخمس كتب االولي من العهد القدیم باألرقام لعدد اعدادها 
) " ووضع علیه الصدرة وجعل في الصدرة االوریم والتامیم". وكل عدد الكلمات  8:  8الویین سفر 
ت موجودة بعد كل سفر من اسفار العهد القدیم ، والمخطوطات . فهذه المالحظا 1487، واالحرف  8144

القدیمة قد عددت وصنفت كل عدد وكل كلمة وكل حرف من هذه النسخ المخطوطة، فلذلك ال یمكن للتوراة 
ان تحرف او تتغیر.  

حوالي ستة االالف مخطوطة یونانیة من العهد الجدید تم اكتشافها بجانب عشرة االف نسخة باللغة الالتینیة 
وهذا اكثر  مخطوط للعهد الجدید. 25000فیكون المجموع  األقدمینمخطوطة من اقوال  9300واكثر من 

إللیاذة لهومیروس" التي یوجد بكثیر من الكتب القدیمة عدا الكتاب المقدس في اكبر عدد من النسخ مثل " ا
منها االالف مؤلفة من النسخ بجانب انها من كتب االدب العالمي القدیمة. باإلضافة ان الكل عدا احدي 

 36289اعداد بالعهد الجدید یمكن تكرارها من خمس وعشرون الف مخطوط لدینا  7957عشرة من عدد 
ني حتي الرابع المیالدي.اقتباس من الكتاب المسیحیین االوائل من القرن الثا  

باإلضافة الي ان مخطوطات العهد الجدید یرجع تاریخها الي فترة كتابتها، فعدد كبیر من البردیات لنسخة 
هومیروس المؤرخة بتاریخ الكتاب المقدس القدیمة في نهایة زمن كتابة كتب العهد الجدید؛ علي عكس الیاذة 

لمقدس یعد اصدق اقدم كتاب موثق، فاذا رفض المتشككین انتقال بعد كتابة وتجمیع الكتاب؛ لذلك فالكتاب ا
الموثوقیة ، فان التشكك وعدم المصداقیة یشوب كل الكتب والمخطوطات القدیمة ایضًا ویطرحوا معرفتهم 

)2ومعلوماتهم الخاصة باألدبیات االكادیمیة القدیمة بعیدًا.(  

اخر محفوظًا ایضًا. اذا لم یكن اي تاریخ قدیم  ءاي شي اذا لم یكن الكتاب المقدس محفوظًا ، فلن یكون هناك
فالتاریخ یؤكد ما اكده القرآن والكتاب المقدس یعلم في  موثوق فیه، فان الكتاب المقدس یكون موثوق فیه.

). 3العهد الجدید انه لم یتغیر او یحرف(   

 
2 - See Clay Jones, “ The Bibliographic Test Updated” Christian Research	Journal  

. (2012 ) 35:3 لمزید من المعلومات  
3 مصادر  \http://Faithsaves.net\bible-studiesعلي الموقع 1لمزید من المعلومات اقرا: درس الكتاب رقم  -

كما یمكنك مقارنة الكثیر من الدالئل علي الموقع:   /http://Faithsaves.net/Bibliologyالعنوان:
http//www.answeing-islam.org/authors/Shamoun/Qurancompltion.html  

 

)الذي یحفظه  64ملخصًا لما سبق ان كل مسلم یجب ان یؤمن ( انه ال تغییر في كلمات ربي)(سورة یونس 
) وهذا یؤكد ان الكتاب المقدس غیر محرف. فالقران یعلنها  15بكل تأكید... من التحریف( سورة التوبة 

ان الكتاب ًة انه لم یحرف منذ الیوم الذي اوحي به الي محمد في القرن السابع المیالدي وهو یعلم صراح
حیین وهو كلمة اهللا النقیة ، وال مجال لتحریفه حتي بعد زمن محمد ییدرس ویعلم من معلمي الیهود والمس

للكتاب المقدس هي ذاتها  لدینا العدید من المخطوطات قبل میالده ؛ والنصوص القدیمة التي وجدت ألننا
التي وجدت في االزمنة االخیرة وایامنا المعاصرة للكتاب المقدس المطبوع. فالتاریخ والقران یؤكدان ما 
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یعلمه الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید انه كلمة الرب االله الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان حتي 
. یومنا هذا  

3 – :المقدس ھو كلمة الرب االلھ المؤكدة بأدلة دامغةیعلن القران ان الكتاب    

د من ان القران یعلم كما سبق ان اشرنا ان الكتاب المقدس محفوظ دون تحریف وانه هو كلمة اهللا. فالعدی
  ). 4االدلة الدامغة بالقران تؤكد ان الكتاب المقدس منزل من اهللا، وسوف نشیر باختصار الي ثالثة دالئل(

-: االولي كتاب المقدس مؤكدًا الحقائق العلمیة المتجاهلة والمرفوضة في زمن كتابته. فالكتاب المقدس ان ال 
) وتدور  7:  26ایوب سفر (  شيء) واالرض معلقة علي ال  22:  40اشعیاء سفر یؤكد كرویة االرض( 

– 12:  38ایوب سفر في محاور فیتتابع اللیل والنهار(  ومن خالل هطول االمطار تكونت المحیطات  ) 14 
 ). 16:  43اشعیاء سفر ؛ 8:  8؛ مزمور  25:  28ایوب سفر وینابیع المیاه من االرض وان للهواء وزن ( 

)  19:  38ایوب سفر )، والضوء یسافر ویتحرك عكس الظلمة(  11:  17الویین سفر والدم اساس للحیاة ( 
)  24:  38ایوب سفر لشمس یحرك الریاح عند تكون حرارة االرض( ویمكن تحلیله الي اطیاف، وضوء ا

)، ویوجد عدد كبیر من النجوم ابعد من ان تري بالعین  6:  1جامعة سفر الوالریاح تتحرك في دوائر ( 
رسالة ) وهذه النجوم متنوعة ومتفاوتة في تألقها وتوهجها(  37:  31ارمیا سفر ؛  17:  22المجردة( تكوین 

  11:  37؛  28،  27:  36؛  8:  26ایوب سفر ) وفي (  41:  15االولي  كورنثوس
 

4- Word/-http://Faithsaves.net/Gods.    : دراسة لسفر دانیال 1لمزید من المعلومات اقرا درس الكتاب رقم    

 

– 25:  38 ؛ 16 ،   والثاني االول القانون ویعلمنا الهیدرولوجیة الدورة الي المقدس الكتاب یشیر)  30 
– 25:  15 مزمور ؛ 2:  2 تكوین سفر(الحراریة للدینامیكیة  الحدیث، العلم قوانین من وغیرها).  27 
 اربعین من اكثر ان من بالرغم التعارض او التناقض من نوع اي او علمیة اخطاء به یوجد ال المقدس فالكتاب
.عامًا وخمسمائة الف خالل كتبوه قد كاتب نبي  

: االنبیاء الذین تأكدت الرسالة من خاللهم بمعجزات من الرب االله. فمثًال ایلیا قال:" حي هو الرب الثانیة
.ونتیجة ) 1:  17 االول ملوكسفر ( الذي انا واقف امامه لن یكون طل او مطر في هذه السنین اال عند قولي

 فأعطتلذلك " صلي ایلیا ان ال تمطر، فلم تمطر علي االرض ثالث سنین وستة اشهر، ثم صلي ایضًا 
 م) ؛ وعندما تكلم یشوع مع الرب... واما 18،  17:  5یعقوب رسالة السماء مطرًا واخرجت االرض ثمرها( 

 12:  10یشوع سفر الیوم كله (  كل شعب اسرائیل ... قال ...  یا شمس دومي... فدامت الشمس ووقف القمر
وموسي جفف البحر االحمر حتي عبر بني اسرائیل علي ارض یابسة، ولكن لما شرع المصریین ) ؛  13، 

-14خروج  سفرفي ذلك غرقوا حیث رجعت المیاه ودمرت الجیش المصري الذي كان یطاردهم ( ) ؛  15
) ،  15:  12متي انجیل ن امراضهم ( ویسوع المسیح صنع العجائب والمعجزات وشفي جموع غفیرة م

الن " العمي یبصرون والعرج یمشون والبرص یطهرون والصم یسمعون  وادعاءاتهمؤكدا علي حقیقة كالمه 
). اخذ خمس خبزات وسمكتین واشبع خمسة االف نفس وفضلت اثنتي  5:  11متي انجیل یقومون (  والموتى

– 14:  14متي  انجیلعشر قفة من الخبز والسمك ( ) اقام موتي كثیرین امام العدید من شهود العیان،  21 
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) ، واقر اعدائه ان" هذا االنسان صنع معجزات  47:  11یوحنا  انجیلاقام میت تحلل وتعفن لمدة اربعة ایام (
  ). 47:  11یوحنا انجیل كثیرة "(  وآیات

ایلیا ، یشوع ، موسي وانبیاء اخرین وبخاصة یسوع المسیح صنعوا معجزات وآیات عززت واكدت رسالتهم. 
 6؛ سورة االعراف  110والقرآن ایضًا اكد ان الرب یسوع وموسي وغیرهما صنعوا آیات (  سورة المائدة 

–  108  ،116 – ). 184، 183؛ سورة ال عمران  119   

. فاإلله الذي اعطي البشریة تكامل بالتمام یحتوي علي مئات ومئات من النبواتفالكتاب المقدس م :الثالثة
الكتاب المقدس قال انه سیثبت انه االله الحقیقي وال توجد الهة اخري امامه ألنه هو وحده العالم بالغیبیات 

– 21:  41اشعیاء سفر والمستقبلیات (  – 9:  46؛  24  الكاذبة عندما ). فالرب االله تحدي كل االلهة  11 
قال: اخبروا باآلتیات فیما بعد فنعرف انكم الهة، وافعلوا خیرًا او شرًا فنلتفت وننظر معًا؛ من مثلي؟ ینادي 

:  41اشعیاء سفر فیخبر به ویعرضه لي منذ وضعت الشعب القدیم والمستقبالت وما سیاتي لیخبروهم بها" ( 
). 7:  44؛  23  

كبیر من النبوات المتممة، ولیس نبوة كتابیة لم تتحقق أو ثبت عدم صحتها. تحقق في الكتاب المقدس عدد 
النبي اشعیاء ان شعب اسرائیل سیخرج من ارض كنعان ویسبوا الي بابل ثم  أقبل المیالد تنب 700فمثًال عام 

– 26:  44اشعیاء سفر (  یرد سبیهم علي ید ملك یدعي كورش الذي سوف یسمح ببناء الهیكل ي ) . ف 28 
ق.م. تمم الملك كورش حاكم بابل بالتدقیق ما تنبأ عنه اشعیاء منذ اكثر من مئة وخمسین عامًا قبلها.  536عام 

هل یوجد شخص اخر سوي الرب االله یتنبأ عن االحداث ویدقق في ذكر االسماء مئة وخمسین سنة قبل 
 7؛ 2دانیال سفر مبراطوریة الرومانیة( حدوثها؟ ؛ اما النبي دانیال تنبأ عن سقوط بابل وفارس والیونان واال

 11دانیال  سفر)؛ وتنبأ بكل تدقیق ألحداث محددة لمجموعة من الملوك التي حاربت اسرائیل لقرون عدیدة (
-)، والتي تشمل : -بیسدو ساریوس الثاني، قمبیز،  سمردیس، داریوس االول هیستباس، زركسیس، االسكندر  

بطلمي، سلیوس االول نیكاتور، فیالدیفوس الثاني البطلمي، ثیوس الثاني االكبر المقدوني، سوتر االول ال
االنطاكي، اورجاتیس الثالث البطلمي، سلیوس كورینوس، انطاكیوس االكبر، فیلوباتور البطلمي، ابیفانس 

الرابع االنطاكي وغیرهم.  

ت قبل مجیئه بمئات السنوات، فقبل میالده بخمسمائة عام أتنب ان كثیر من النبوات الخاصة بالمسیح یسوع
 13:  4؛ متي  2:  9اشعیاء سفر )؛ ارسالیته وعمله بالجلیل (  2:  5میخا سفر نبوات عن میالده ببیت لحم ( 

–  13،  12:  11زكریا  سفر)؛ تسلیمه وبیعه بثالثین من الفضة التي استخدمت في شراء حقل الفخاري( 16 
)؛ حتي تاریخ میالده وانه سوف یكرم كمسیح داخل علي  53اشعیاء سفر دقیقة عن حیاته ( )؛ تفاصیل 

– 24:  9دانیال سفر جحش بن اتان (  – 7:  11مرقس  انجیل ؛ 9:  9زكریا  سفر ؛ 27  لوقا انجیل ؛  11 
19  :41 – ت عن الي العثور علي مخطوطات للكتاب المقدس تدون وتسجل هذه النبوا باإلضافة)؛  44 

حدوث وتحقیق النبوة؛ وال یمكن المجادلة ان هذه النبوات تمت اضافتها المسیح یسوع مكتوبة منذ قرون قبل 
بعد وقوع االحداث الصطناع وافتعال االحداث ذاتها. فكل الدالئل تؤكد ان الكتاب المقدس هو كلمة الرب 

االله فكل انسان صادق مع ذاته فسوف یالحظ وعیه هذه االمور.  

4- یجة الن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا النقیة والكاملة ما الذي تعلنھ عن الخالص من الخطیة؟نت   
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 5یقدم لك الكتاب المقدس حقیقة رائعة لكي نعرف انه لنا حیاة ابدیة  وشركة مع اهللا (رسالة یوحنا االولي 
هناك اربعة اشیاء تمكنك منه؛  التأكدیمكنك  ءشيتتمناه ولكنه  ءشي). لتكون لك حیاة ابدیة لیس  13: 

التأكد من الحیاة االبدیة:  

                              1-   انك خاطئ

)، فالرب لم  48:  5متي انجیل ان مقیاس الرب االله كونوا كاملین كما ان ابوكم السماوي هو كامل ( 
یأمرك ان . فهو تالسیئایأمرك ان تكون كامًال من خالل األعمال الصالحة وتتمني ان الحسنات یذهبن 

تكون كامًال، نقي ، مقدس ، بال خطیة في افعالك وافكارك وطبیعتك تكون مثله. فالخطیة هي التعدي ( 
)، اي كل اخفاق للوصول الي الهدف حتي لو كنت قریبًا منه جدًا. لذلك یشیر  4:  3رسالة یوحنا االولي 

اهللا؛ انه لیس بارًا وال واحد، لیس من یفهم. لیس من الكتاب المقدس الي ان الجمیع اخطأوا واعوزهم مجد 
 10 ؛23 :3یطلب اهللا؛ الجمیع زاغوا وفسدوا معًا. لیس من یعمل صالحًا لیس وال واحد ( رسالة رومیة 

–  5:  51صورت وبالخطیة حبلت بي امي ( مزمور  باإلثم). ففي الحقیقة یمكنك ان تقول: " هأنذا  12 
دم" ( آ). الن الرب االله اعلن لنا ان االنسان قد ولد بطبیعة بشریة خاطئة ورثها من االنسان االول " 

– 12:  5رسالة رومیة  ، فجمیع اعمال برنا كقطعة قماش ء، ویمتلك قلب نجیس خادع في كل شي) 19 
)، فان خطیة واحدة فقط تطردك من  6:  64؛ سفر اشعیاء  9:  17 قذرة عفنة غیر نظیفة ( سفر ارمیا

:  2، ألنه من حفظ الناموس كله ولكن اخطاء في واحدة حصل التعدي ( رسالة یعقوب محضر الرب االله
– 11:  20) وألنك ارتكبت اخطاء فلن یكتب اسمك في سفر الحیاة ( سفر رؤیا یوحنا الالهوتي  10  15 

)، وشهوة صغیرة هي  22،  21:  5ل: ان غضب االنسان یساوي القتل( انجیل متي ). فالرب یسوع قا
)،  16:  6)، كما انكم قتلة وزواني ، فانتم ایضًا كذابون ( امثال  28،  27:  5زني ( انجیل متي 

– 16:  6متكبرون (سفر االمثال   دنسین)، غیر شاكرین و  14:  3)، وبكم مرارة ( رسالة رومیة  19 
)، فقد كسرتم الوصیة  14:  33( سفر اشعیاء )، مرائین  2:  3ین ( الرسالة الثانیة لتیموثاوس طماع

 37:  22العظمي التي هي:" تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك"( انجیل متي 
ن هم في فالذی ). 39:  22) وكسرتم الوصیة الثانیة التي تامركم" تحب قریبك كنفسك"( انجیل متي 

طاهر للطاهرین ، واما للنجسین  ء) فكل شي 8:  8الجسد ال یستطیعون ان یرضوا اهللا( رسالة رومیة 
)  5:  1طاهرًا، بل قد تنجس ذهنهم ایضًا وضمیرهم ( الرسالة الي تیطس  ءوغیر المؤمنین فلیس شي

)، فان الذي یؤمن به ال  36:  3وطبیعتك الخاطئة في هذه اللحظة تذخر غضب اهللا علیك ( انجیل یوحنا 
)، ولكن ان لم  18:  3لم یؤمن باسم ابن اهللا الوحید( انجیل یوحنا  ألنهیدان ، والذي ال یؤمن قد دین 

). 23:  32تفعلوا هذا تخطئون الي الرب االله وتعلمون خطیتكم التي تصیبكم ( سفر العدد   

                       2- انت تستحق العقاب علي خطیتك   

الن جمیع الذین هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة ألنه مكتوب " ملعون كل من  ناموس الرب یقول:"
) ، الن اجرة  10:  3كتاب الناموس لیعمل به( رسالة غالطیة  ال یثبت في جمیع ما هو مكتوب في

)، وكما  23:  6الخطیة هي موت ، واما هبة اهللا فهي حیاة ابدیة بالمسیح یسوع ربنا ( رسالة رومیة 
)، وانتم اذ كنتم امواتًا  27:  9وضع للناس ان یموتوا مرة ثم بعد ذلك الدینونة ( الرسالة الي العبرانیین 
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 3) ستواجهون دینونة عادلة ( الرسالة الي اهل رومیة  1:  2ب والخطایا( الرسالة الي اهل أفسس بالذنو
)، فطرح الموت والهاویة في بحیرة النار هذا هو الموت الثاني، وكل من لم یوجد مكتوبًا في سفر  8: 

ًا سیشرب من خمر )، كما انه ایض 15،  14:  20الحیاة طرح في بحیرة النار( رؤیة یوحنا الالهوتي 
س غضب ویعذب بنار وكبریت امام مالئكة اهللا القدیسین وامام أك المصبوب حرفیًا في غضب اهللا

الخروف، ویصعد دخان عذابهم الي ابد االبدین وال تكون راحة نهارًا ولیًال للذین یسجدون للوحش 
). وهنا یظهر التساؤل: كیف  11،  10:  14 يولصورته ولكل من یقبل سمة اسمه ( رؤیة یوحنا الالهوت

). 33:  23تهرب من دینونة جهنم ؟ ( انجیل متي   

 

 

                     3- یسوع المسیح مات لیدفع ثمن خطیتك   

). تنبأ عنه انبیاء  16:  3یسوع المسیح لیس نبیًا بل هو اهللا ذاته المتجسد( الرسالة االولي الي تیموثاوس 
الي عالمنا فهو ابًا ابدیًا، ألنه یولد لنا ولد ونعطي ابنًا  مئات السنوات قبل میالده ومجیئه العهد القدیم

:  9وتكون الریاسة علي كتفه ویدعي اسمه عجیبًا مشیرًا الهًا قدیرًا، ابًا ابدیًا رئیس السالم ( سفر اشعیاء 
) فان  4:  6نا رب واحد" ( سفر التثنیة ). فالكتاب المقدس یعلمنا قائًال: " اسمع یا اسرائیل : الرب اله 6

الذین یشهدون في السماء هم ثالثة: االب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد( رسالة یوحنا 
). 7:  5االولي   

ربما ال یمكننا فهم كیف ان اهللا واحد لكنه ثالث اشخاص، فلیس لنا الحق لرفض ما یعلمنا ایاه الكتاب 
افكاري لیست افكاركم وال  نال“بساطة صعب علینا فهم هذا الحق بفكرنا، فالرب یقول: المقدس ألنه ب

كما علت السموات عن االرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن  ألنهطرقكم طرقي، 
نجرء نحن الخطاة ، المحدودین ، المخلوقات الضعیفة ان ). كیف  9،  8:  55افكاركم"( سفر اشعیاء 

اعلنه الرب االله عن ذاته؟ ان مسؤولیتنا ببساطة ان نقبل ما یقوله لنا عن ذات طبیعته. فكلمة  نحاكم ما قد
) وفي ذات الوقت یذكر لنا 6:  8الرب تعلمنا انه یوجد رب واحد ( الرسالة االولي الي اهل كورنثوس 

 28:  20لهًا ( انجیل یوحنا ) معلنًا یسوع المسیح ابنًا هللا وربًا وا 6:  4آب واحد( الرسالة الي اهل أفسس 
)، كما اطلق علي الرب یسوع  4،  3:  5)... كما یعرف الروح القدس بانه الرب ( سفر اعمال الرسل 

:  14المسیح لقب ابن اهللا واتباعه اعترفوا بذلك وعبدوه قائلین:" بالحقیقة كان هذا ابن اهللا" ( انجیل متي 
قدس لنؤمن ان یسوع هو المسیح ابن اهللا ولتكون لنا حیاة ابدیة االساسي لوجود الكتاب الم ) ان السبب 33

). ان حقیقة اهللا كآب ویسوع المسیح كابن اهللا ال تعني باي المقاییس ان  31:  20باسمه اذا آمنا ( یوحنا 
) وبطریقة ما كان  39:  24) لیس له جسد ( انجیل لوقا  24:  4اهللا له ولد ألنه هو روح ( انجیل یوحنا 

عالقة جسدیة اثمرت بتجسده للعالم. فمثل هذه الفكرة البغیضة تتعارض كل التعارض مع ما یقدمه  له
الكتاب المقدس ان اهللا واحد اب وابن وروح قدس. فالحق الكتابي بكل بساطة یعلن وجود اهللا في 

بمقیاس منطقنا  فنحن ال نحد من طبیعة اهللا وال نقیسهاشخصیات ثالثة ابدیة، وعندما نتقبل هذه الحقیقة 
الخاطئ الغیر صحیح.  
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مع االب والروح القدس متحد في شخصه االلهي متجسدًا  فابن اهللا یسوع المسیح الموجود منذ البدء
بل به بالروح القدس في رحم القدیسة العذراء مریم؛ لذلك فهو مائة في المائة اهللا بطبیعة بشریة حیث ُح

حیاة بال خطیة ومات علي الصلیب حیث وضع االب علیه % انسان ایضًا. عاش  100تجسد في شخص 
اثم جمیعنا، فالذي لم یعرف خطیة صار خطیة ألجلنا لنصیر بر اهللا فیه ( الرسالة الثانیة ألهل كورنثوس 

)؛ فلم یكن له بدیل او شبیه یموت عوضًا عنه لكي ال یموت هو، المسیح یسوع مات موتًا حقیقیًا  21:  5
طیانا. فموته عن خطایا العالم وقیامته من االموات ذكر عنه في نبوات العهد القدیم دافعًا ثمن عقاب خ

قبل المیالد تنبأ اشعیاء النبي عن حیاة یسوع الطاهرة التي بال خطیة  700مئات السنوات قبل میالده. ففي 
ل علي فم ، فقد شرح النبي اشعیاء بالتفصی وموته وقیامته وملكه علي االرض عند مجیئه من السماء

الرب االله كیف ان المسیح قد قطع من ارض االحیاء وضرب من اجل ذنب شعبي وجعل مع االشرار 
قبره ومع غني عند موته علي انه لم یعمل ظلمًا ولم یكن في فمه غش. والرب سر بان یسحقه بالحزن بان 

مباشرة یقوم مرة اخري جعل نفسه ذبیحة اثم، الحظ هنا انه مات كذبیحة خطیة ولكن في العدد التالي 
ویري نسًال وتطول ایامه ومسرة الرب بیده تنجح ومن تعب ومعاناة والم نفسه یري ویشبع بمعرفته یبرر 

لذلك اقسم له بین االعزاء ومع العظماء غنیمة، من اجل انه سكب للموت  كثیرین وآثامهم هو یحملها،
– 8:  53 اشعیاء سفر(  نبیننفسه واحصي مع اثمة وهو حمل خطیة كثیرین وشفع في المذ . فنظام ) 12 

تقدیم الذبائح الذي رتبه الرب االله في العهد القدیم یشیر الي موت المسیح لیدفع ثمن خطایانا( الرسالة الي 
– 1:  10العبرانیین  كان دائمًا یتحدث عن موته وقیامته بالجسد بینما كان كما ان الرب یسوع  ). 14 

به ویجلدونه ویتفلون علیه ویقتلونه وفي الیوم الثالث یقوم" ( انجیل  یهزؤونیشارك تالمیذه بانه سوف " 
). فاذا لم یكن  7:  24؛  33:  18؛ انجیل لوقا  13:  8؛ مرقس  19:  20؛ انجیل متي  34:  10مرقس 

یكون المسیح بالحقیقة ابن اهللا ولن یكون نبي علي االطالق بل سوف یكون مخادع  حقًا مات وقام فلن
ومعلم كاذب. كل اتباع یسوع المسیح شهدوا عن موته وقیامته وصعوده وجلوسه عن یمین الرب االله، 
 مؤكدین سرعة مجیئه في المستقبل وحكمه للعالم. وقد شاهده كثیر من المجموعات البشریة بعد قیامته من

 6:  15كورنثوس  ألهلاالموات، ففي مرة اكثر من خمس مائة شاهد عیان قد شاهدوه ( الرسالة االولي 
). ان اساس العهد القدیم والعهد الجدید هو موت وقیامة الرب یسوع من االموات؛ فاذا لم یكن المسیح 

یوافقان علي انه بدون یسوع مات لن یتمكن انسان من الفداء من الخطیة الن كل من التوراة واالنجیل 
ان الدم هو التكفیر عن النفس، فالرب  ). 23،  22:  9سفك دم ال تحصل مغفرة ( الرسالة الي العبرانیین 

االله یقول:" الن نفس الجسد هي في الدم، فانا اعطیتكم ایاه علي المذبح للتكفیر عن نفوسكم الن الدم یكفر 
). 11:  17عن النفس( سفر الالویین   

ء هذه االثباتات العدیدة ان الكتاب المقدس هو كلمة الرب االله التي تشهد عن موت ودفن وقیامة في ضو
وصعود مخلص العالم المسیح یسوع ابن اهللا. عندما مات المسیح علي الصلیب وضع علیه االب اثم 

ت عوضًا حتي جمیعنا ودفع دین الخطیة. فناموس الرب یتطلب برًا كامًال لدخول السماء، لكن المسیح ما
انه من خالل موته وسفك دمائه یمكن دفع ثمن خطیتك وتكتسي انت ببره وتكون كامًال بارًا في نظر اهللا 

، لیس من فرائض الكفاري ألجل خاطر المخلص. یمكنك الخالص لیس بأعمالك ولكن من خالل عمله
نة الناموس ، اذ صار لعنة ألجلنا الناموس ولكن بطاعته الكاملة وموته الكافي. فالمسیح افتدانا من لع حفظ

)، فان المسیح ایضًا  13:  3، ألنه مكتوب " ملعون كل من علق علي خشبة" (الرسالة الي اهل غالطیة 
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تألم مرة واحدة من اجل خطایانا، البار مع االثمة لكي یقربنا الي اهللا مماتًا في الجسد ولكن محیًا في الروح 
ألنه بقربان واحد قد اكمل الي االبد المقدسیین، هؤالء الذین اغتسلوا  ). 18:  3( رسالة بطرس االولي 

لخالص ذاتك فیسوع المسیح اكمل  ء) ،ألنه ال یمكنك عمل شي 14:  10بدمه ( الرسالة الي العبرانیین 
). 9:  2الكل حیث ان الخالص هو من قبل الرب ( سفر یونان   

          4 – یجب ان ترجع عن خطایاك وتثق في المسیح یسوع لخالصك   

فیه "ألنه هكذا احب اهللا  حتي تحصل علي غفران المسیح بغسل خطایاك بدمائه یجب ان تثبت ایمانك
 16:  3العالم حتي بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة االبدیة ( انجیل یوحنا 

ل االبن ، اخضع له  ( سفر َبعن المسیح قبل ان یتجسد لعالمنا بآالف السنین قائًال:" َق). كتب داود الملك 
) لئال یغضب فتبیدوا من الطریق، ألنه عن قلیل یتقد غضبه لكن طوبي لجمیع المتكلین  40:  41التكوین 

).  12:  2علیه ( مزمور   

بخالص المسیح یتطلب: فاإلیمان  

1- ) فتوبوا وارجعوا لتمحي خطیاكم  3:  13فجمیعكم كذلك تهلكون ( انجیل لوقا : " ان لم تتوبوا التوبة 
فبالتوبة انت تتفق مع اهللا انك شخص ضال كما قال الكتاب المقدس ،  ). 19:  3( سفر اعمال الرسل 

وتتفق معه ایضًا انك متجه الي الهاویة والهالك الذي تستحقه كعقاب ابدي علي خطایاك، وانك تائب 
سلم بدون شروط عن خطایاك وكل عبادة باطلة ونظام ال یتفق مع ما كتب بالكتاب المقدس، وُتوراجع 

الي الرب لیكون سیدًا وتثق بالمسیح یسوع. فالرب یسوع قال:" من اراد ان یاتي ورائي فلینكر نفسه 
ومن ویحمل صلیبه كل یوم ویتبعني. فان من اراد ان یخلص نفسه یهلكها ومن یهلك نفسه من اجلي 

 8اجل االنجیل فهو یخلصها. ألنه ماذا ینتفع االنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ( انجیل مرقس 
 :34 –  36 .(  
2- وموته علي الصلیب لیخلصك من خطایاك. فیجب انك تري  الذي هو الثقة في الرب یسوعاالیمان  

نفسك في المسیح یسوع الزمًا لك ان ترجع عن خطایاك وتثق نفسك في لحظة ما انك خاطئ مسكین 
كرب لحیاتك االبدیة. ال یمكنك تثبیت ایمانك باي اعمال صالحة قد عملتها بانها سوف تخلصك او 
تساعدك علي الخالص؛ او اذا امنت ان اي تقوس دینیة تقوم بها هي وسیلة للخالص. فكلمة اهللا تحدد 

، لیس من اعمال كي ال یفتخر احد( لنا اننا بالنعمة مخلصون باإلیمان وذلك لیس منا بل هو عطیة اهللا
). فاذا كان الخالص بالنعمة فلیس بعد باألعمال، واال فلیست  9،  8:  2الرسالة الي اهل أفسس 

( الرسالة الي      النعمة بعد نعمة. وان كان باألعمال فلیس بعد نعمة واال فالعمل بعد ال یكون عمًال
( الرسالة الي        اها ولكن بمقتضي رحمته خلصنا بر عملن بأعمال)، لیس  6:  11اهل رومیة 

واما الذي ال یعمل ولكن بدون اعمال الناموس،  باإلیمان)، اذًا نحسب ان االنسان یتبرر  5:  3تیطس 
یؤمن بالذي یبرر الفاجر ، فإیمانه یحسب له برًا، كما یقول داود ایضًا في تطویب االنسان الذي 

مال؛ فاذ قد تبررنا باإلیمان لنا سالم مع اهللا بربنا یسوع المسیح( الرسالة یحسب له اهللا برًا بدون اع
). ان حقیقة اعمال التبریر ال تؤدي الي الحیاة االبدیة  1:  5؛  6،  5:  4؛  28:  3الي اهل رومیة 

:  7تتوضح في وعد الرب یسوع للخطاة بالخالص للذین یؤمنون به" ایمانك خلصك" ( انجیل لوقا 
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یمكنه تخلیص اي انسان،  ممارسة هذا االیمانالطاعة و ). ولكنه لم یصرح ان 42:  18؛  50
فال یستطیع اي انسان ان یقول انه كان یؤمن ،  المخلص ال یكون فقط قبول عقلي للحقائق فاإلیمان

 تبریربكامل وعیك وشجاعتك تتخلي عن صالحك ودیانتك وتثق في بالمسیح. فانت في وقت محدد 
 فیه، وجدتودمه وحده. لذلك ستقف امام اهللا فاذا كنت مؤثث فیه ( متحد مع المسیح)   و لك المخلص
( رسالة بولس باإلیمان اهللا من الذي البر المسیح، بإیمان الذي بل الناموس، من الذي برلل ولیس

فاذا تركت خطیتك وتحولت نحو المسیح لیخلصك فهو سیحفظك  .) 9:  3الرسول الي اهل فیلبي 
– 28:  8لصًا، الن كل من یؤمن به ال یهلك( الرسالة الي رومیة َخُم ). فانت ال یمكنك تخلیص  39 

 الى ایضا یخلص ان یقدر ثم منفالرب یسوع المسیح المخلص الذي  ، نفسك  وال حفظها مخلصة
).  25:  7( الرسالة الي العبرانیین فیهم لیشفع حین كل في حي هو اذ اهللا، الى به یتقدمون الذین التمام

فللحظة التي قبلت فیها الخالص تكون دائمًا مخلص من عقاب الخطیة ولعنة الهالك االبدي وسلطان 
قوة الخطیة، اذا ابتعدت عن كل اعتماد علي االعمال الصالحة التي عملتها لتعتمد علي المسیح الذي 

 وانزع داخلكم في جدیدة روحا واجعل جدیدا قلبا كمواعطیبدمه وحده الخالص. فالرب وعد قائًال : 
 فرائضي في تسلكون واجعلكم داخلكم في روحي واجعل. لحم قلب واعطیكم لحمكم من الحجر قلب

 خطیة یعرف لم الذي جعل ألنه .) 27،  26:  36( سفر حزقیال  بها وتعملون احكامي وتحفظون
فاذا تبت وامنت  ). 21:  5كورنثوس  ألهل( الرسالة الثانیة    فیه اهللا بر نحن لنصیر ألجلنا خطیة

بیسوع المسیح فقد وعدك بالحیاة االبدیة معه في السماء عند مجیئه وحیاة مقدسة علي االرض 
متحررة من قیود الخطیة، كما سوف تتمتع بعالقة شخصیة مع اله حي فهو لیس ببعید عنك لكنه 

)،  6:  4ون ابنه بالتبني الغالي ( الرسالة الي غالطیة سیكون ابیك السماوي المحب وانت ستك
) وسوف تقول مع كل الذین  6:  4فیمكنك االن ان تقول له :" ابانا الذي في السماوات" ( انجیل متي 

" ( الرسالة االولي المسیح یسوع ابنه ومع االب مع فهي نحن شركتنا واما تغسلوا بدم المسیح "
( الرسالة  القدس الروح وشركة اهللا ومحبة المسیح یسوع ربنا نعمةوسوف تعرف  ،) 3:  1لیوحنا 
 الذي المسیح، یسوع بربنا باهللا، ایضا نفتخر بل فقط، ذلك ولیس ). 14:  13كورنثوس ألهل الثانیة 
 یسوع ومنبح مع كل هؤالء الذین له ). وسوف یُس 11:  5( رسالة رومیة المصالحة االن به نلنا

 خطایانا من غسلنا وقد احبنا الذي .االرض ملوك ورئیس االموات من البكر االمین الشاهد المسیح
 6،  5:  1( رؤیة یوحنا امین .االبدین ابد الى والسلطان المجد له ابیه هللا وكهنة ملوكا وجعلنا ، بدمه
.(  

تحتاج ان تتوب وتؤمن بیسوع المسیح في الحال مخلصًا نفسك من الخطیة. ارجع له الیوم الن الغد ربما یكون 
یمكنك التأكد من الحیاة في  .) 1:  27( سفر االمثال یوم یلده ماذا تعلم ال ألنك بالغد تفتخر ال، فات االوان 

السماء الي االبد فیمكنك التحرر من سلطان الخطیة ویكون لك عالقة حمیمة مع االله الحي المحب  المخلص 
) هل تقبله االن  37:  6( انجیل یوحنا خارجا اخرجه ال الي یقبل منالمقام یسوع المسیح الذي وعد قائًال: 

باإلیمان؟  

                5 - القران والكتاب المقدس متعارضان؟ ھل   
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كما سبق ان شاهدنا من االدلة  الكاملة. ةنقیالكما راینا ان القران یشیر الي الكتاب المقدس علي انه كلمة اهللا 
الدامغة الكثیر من الحقائق ان الكتاب المقدس هو كلمة اهللا ، یتبادر لنا التساؤل هل الكتاب المقدس والقران 

حظنا ان القران یؤكد ویشهد عنه انه حق ویجب ان نوافق علي ما ورد فیه، فاذا كان هو متعارضان. كما ال
حق ال یدرج تحت قائمة الكتب البشریة مثل كتب الطبخ او دلیل التلیفونات التي ال تتعارض مع كلمة اهللا. علي 

اذا كان ) 1بسبب: كل حال اذا تعارضت تعالیم القران مع الكتاب المقدس فان القران یكون كاذب ومحرف 
) اذا كان الكتاب المقدس صادق فان القران یكون 2دعي القران. القران صادق فان الكتاب المقدس سلیم كما َی

) بناء علي ذلك فالقران غیر صحیح ویفرض التساؤل نفسه: هل القران 3كاذب غیر حق النهما متعارضان. 
والكتاب المقدس متعارضان؟  

 َوَما َقَتُلوُه َوَما ... َمْرَیَم اْبَن ِعیَسى اْلَمِسیَح َقَتْلَنا ِإنَّا َوَقْوِلِهْم:" صلبیسوع المسیح لم ُی(ا) القران یعلم ان  1
). 157"( سورة النساء  َصَلُبوُه  

" ( رسالة مصلوبا وایاه المسیح یسوع(ب) الكتاب المقدس یشیر الي ذبیحة الصلیب لمغفرة الخطایا :"  2
(         نعمته غنى حسب الخطایا، غفران بدمه، الفداء لنا فیه الذي).  2:  2بولس الرسول ألهل كورنثوس 

).  7:  1الرسالة الي اهل أفسس   

(      "السَّیَِّئاِت ُیْذِهْبَن اْلَحَسَناِت ِإنَّ(ا ) القران یعلم ان الخالص یمكن الحصول علیه باألعمال الصالحة:"  2
 ُهْم َوالَِّذیَن ، ُمْعِرُضوَن اللَّْغِو َعِن ُهْم َوالَِّذیَن ؛اْلُمْفِلُحوَن ُهُم َفُأْوَلِئَك َمَواِزیُنُه َثُقَلْت َفَمن " ). 114ورة هود س

). 3،  102( سورة المؤمنون َفاِعُلوَن ِللزََّكاِة  

 23:  6یسوع ربنا ( الرسالة الي رومیة (ب) الكتاب المقدس یعلمنا : ان عطیة اهللا هي حیاة ابدیة بالمسیح  2
) وان المؤمنون مخلصون... لیس حسب اعمالهم بل بمقتضي القصد والنعمة ( الرسالة الثانیة الي تیموثاوس 

1  :9 .(  

واكثر من ذلك )  194 ( سورة البقرةَعَلْیُكْم اْعَتَدى َما ِبِمْثِل َعَلْیِه َفاْعَتُدوْا َعَلْیُكْم اْعَتَدى َفَمِن (ا) القران یعلم " 3
القران لم یأمر المسلم ان یحب غیر المسلم.  

 الذین ألجل وصلوا مبغضیكم الى احسنوا. العنیكم باركوا. اعداءكم احبوا (ب) الكتاب المقدس یعلم: 3
). 44:  5( انجیل متي ویطردونكم الیكم یسیئون  

 مَِّن َلَمْغِفَرٌة ُمتُّْم َأْو الّلِه َسِبیِل ِفي ُقِتْلُتْم َوَلِئن اهللا "(ا) القران یعلم انه لن یدخل الجنة اال المجاهدین في سبیل  4
). 157( سورة ال عمران َیْجَمُعوَن مِّمَّا َخْیٌر َوَرْحَمٌة الّلِه  

( ب) الكتاب المقدس یعلم ان كل من یؤمن بالرب یسوع المسیح واغتسل بدمه تكفیرًا لخطایاه له حیاة  4
( اهللا ابن باسم تؤمنوا ولكي ابدیة حیاة لكم ان تعلموا لكي اهللا ابن باسم المؤمنین انتم الیكم هذا كتبت ابدیة"

( انجیل یدي من احد یخطفها وال االبد، الى تهلك ولن ابدیة، حیاة اعطیها وانا" .) 13:  5رسالة یوحنا االولي 
.) 28:  10یوحنا   
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نسیها:" باخري ونسخها ، او یسبب اسباب اعلنها غیر جیدة او ُی( ا) القران یعلم ان اهللا یمكنه تغییر كلمات  5
). 106( سورة البقرة ِمْثِلَها َأْو مِّْنَها ِبَخْیٍر َنْأِت ُننِسَها َأْو آَیٍة ِمْن َننَسْخ َما  

 على تزیدوا ال) لهذا السبب"  7: 19( ب) الكتاب المقدس یعلمنا ان ناموس الرب االله كامل( مزمور  5
( سفر التثنیة بها اوصیكم انا التي الهكم الرب وصایا تحفظوا لكي منه تنقصوا وال به اوصیكم انا الذي الكالم
(انجیل متي "). فهو ال یغیر او ینسي ما تكلم به" السماء واالرض تزوالن ، لكن كالمي ال یزول ابدًا 2:  4
24  :35 .(  

 َتَخاُفوَن َوالالَِّتي(ا) لم یأمر القران ابدا االزواج ان یحبوا زوجاتهم ولكنه یأمرهم بضربهن اذا نشزوا"  6
). 34"( سورة النساء  َواْضِرُبوُهنَّ اْلَمَضاِجِع ِفي َواْهُجُروُهنَّ َفِعُظوُهنَّ ُنُشوَزُهنَّ  

احب المسیح الكنیسة وبذل نفسه من اجلها    (  (ب) اما الكتاب المقدس یأمر الرجال ان یحبوا نسائهم كما 6
ولكن یقدمون لهم محبة باذلة مضحیة فال یجب علي الرجال ضرب زوجاتهم  ). 25:  5الرسالة الي أفسس 

– 8 :5( رسالة رومیة كما قدم الرب یسوع المسیح موته مصالحا الفاجر والبشریة المتمردة   10(.  

(ا) القران یعلم شریعة تعدد الزوجات وتشریع انواع الزني وانتهاك حرمات االطفال. فمحمد الذي وصفه  7
 َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد ) و 4القلم  ( سورة "َعِظیٍم ُخُلٍق َلَعلى َوِإنََّكحیث قال له :" القران بانه احسن الخلق 

) الذي وهو في منتصف الخمسینات تزوج من طفلة تبلغ من العمر ستة  21( سورة االحزاب َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اللَِّه
، لذلك ال نتعجب اذا لم یحتوي القران علي ادانة لممارسة )5(سنوات تدعي عائشة وقد بني بها في سن التاسعة

 َیِئْسَن َواللَّاِئي الجنس مع االطفال، بالعكس فهو یبیح للرجال اتخاذ زوجات لم یحضن حتي لو كانت رضیعة "
 الَِّذیَن َأیَُّها َیا)،  4( سورة الطالق َیِحْضَن َلْم َواللَّاِئي َأْشُهٍر َثَلاَثُة َفِعدَُّتُهنَّ اْرَتْبُتْم ِإِن نَِّساِئُكْم ِمن اْلَمِحیِض ِمَن
 َفَمتُِّعوُهنَّ َتْعَتدُّوَنَها ِعدٍَّة ِمْن َعَلْیِهنَّ َلُكْم اَفَم َتَمسُّوُهنَّ َأن َقْبِل ِمن َطلَّْقُتُموُهنَّ ُثمَّ اْلُمْؤِمَناِت َنَكْحُتُم ِإَذا آَمُنوا

). فمحمد نفسة كان له اكثر من اثني عشر زوجة وحلیلة بما  49( سورة االحزاب  َجِمیًلا َسَراًحا َوَسرُِّحوُهنَّ
 َمْثَنى النَِّساء مَِّن َلُكم َطاَب َما َفانِكُحوْا ، فالقران یأمر المسلم قائًال:") 37فیهم زوجة ابنه (سورة االحزاب 

) مؤكدا علي تعدد الزوجات. بینما یباح للمسلم اربعة زوجات اال ان محمد  3( سورة النساء َوُرَباَع َوُثَالَث
)، وللمسلم بجانب زوجاته  51،  50وهبه اهللا منحة خاصة لیتزوج كیفما شاء بال حساب( سورة االحزاب 

 )، یشیر القران الي " 3قة جسدیة مع االماء كیفما شاء ( سورة النساء االربعة مسموح له اقامة عال

 ِبَأْمَواِلُكم َتْبَتُغوْا َأن َذِلُكْم َوَراء مَّا َلُكم َوُأِحلَّ َعَلْیُكْم الّلِه ِكَتاَب َأْیَماُنُكْم َمَلَكْت َما ِإالَّ النَِّساء ِمَن َواْلُمْحَصَناُت
 ِمن ِبِه َتَراَضْیُتم ِفیَما َعَلْیُكْم ُجَناَح َوَال َفِریَضًة ُأُجوَرُهنَّ َفآُتوُهنَّ ِمْنُهنَّ ِبِه اْسَتْمَتْعُتم َفَما ُمَساِفِحیَن َغْیَر مُّْحِصِنیَن

) فالعالقة الجسدیة مع العبید مشروعة وال تعد زني. 30؛ سورة المعارج  24( سورة النساء اْلَفِریَضِة َبْعِد  

الویبسایت بتفاصیل اكثر یمكن االستزادة منها:) تشرح 5(  

http://www.answering-islam.org/Shamoun/prepubescent.htm-warning 

 

:  7(ب) یعلمنا الكتاب المقدس ان زواج االطفال رجس وعمل بغیض( الرسالة االولي الي اهل كورنثوس  7
  ؛ انجیل مرقس 24:  2دة فقط ( سفر التكوین ). وارادة الرب االله ان یكون للرجل زوجة واح 9:  6؛  36
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10 :1 – ). ان الكتاب المقدس واضح بخصوص العالقات خارج الزواج من یفعلها لن یرث الحیاة  12 
:  2یعلن الرب كراهیته للطالق ( سفر مالخي  الوقت)؛ وفي ذات  9:  6االبدیة( الرسالة الي اهل كورنثوس 

) كما هو مكتوب في  12،  11:  10رم الزواج قبل موت الزوج( انجیل مرقس َح) والرب یسوع المسیح  16
) وال استثناء للعبید. ففي الحقیقة یعلمنا  14:  20الكتاب المقدس الرب یأمر قائًال: ال تزني( سفر الخروج 

الي غالطیة الكتاب المقدس عن العبید في االمبراطوریة الرومانیة متساویین مع الجمیع في المسیح( الرسالة 
سراح عبیدهم احرارًا( الرسالة الي فلیمون یطلقون المسیحیین ) ، ویوضح ایضًا ان هؤالء المؤمنین  28:  3
) وال یستغلوهم جنسیًا؛ فالكتاب المقدس یقرر ان یكون الزواج مكرمًا والمضجع غیر نجس ، ولكن  21

). 4: 13برانیین العاهرون والزواني سوف یدینهم الرب االله( الرسالة الي الع  

بین الكتاب المقدس والقران. فاذا كان القران حق فان الكتاب المقدس  تهذه حفنة قلیلة من كثیر المتعارضا
كل البعد عن  ًاحق الن القران اعلنها ان الكتاب المقدس حق، لكن اذا كان الكتاب المقدس حق فان القران بعید

لص ان القران لیس حق.الحق لكمیة التناقضات بینهما . مما سبق نخ  

                        6- ھل یتعارض القران مع نفسھ؟  

ملبیًا مقدار الحق لكلمة الرب االله اما القران ففیه العدید من  ان الكتاب المقدس ال یتعارض مع نفسه
المغالطات.  

 َجاءُهْم ِإْذ ِإْسَراِئیَل َبِني َفاْسَأْل َبیَِّناٍت آَیاٍت ِتْسَع ُموَسى آَتْیَنا َوَلَقْد(ا) غرق فرعون وجنوده بالبحر االحمر:"  1
 َواَألْرِض السََّماَواِت َربُّ ِإالَّ َهُؤالء َأنَزَل َما َعِلْمَت َلَقْد َقاَل ، َمْسُحوًرا ُموَسى َیا َلَأُظنَُّك ِإنِّي ِفْرَعوُن َلُه َفَقاَل

( سورة َجِمیًعا مََّعُه َوَمن َفَأْغَرْقَناُه اَألْرِض مَِّن َیْسَتِفزَُّهم َأن َفَأَراَد ، ُبوًراَمْث ِفْرَعوُن َیا َلَأُظنَُّك َوِإنِّي َبَصآِئَر
– 101االسراء  ). 55؛ سورة الزخرف  40؛ سورة القصص  103   

 َوُجُنوُدُه ِفْرَعْوُن َفَأْتَبَعُهْم اْلَبْحَر ِإْسَراِئیَل ِبَبِني َوَجاَوْزَنا(ب) لم یغرق فرعون مع جیشه في البحر االحمر:"  1
 آآلَن ، اْلُمْسِلِمیَن ِمَن َوَأَنْا ِإْسَراِئیَل َبُنو ِبِه آَمَنْت الَِّذي ِإالَّ ِإِلَه ال َأنَُّه آَمنُت َقاَل اْلَغَرُق َأْدَرَكُه ِإَذا َحتَّى َوَعْدًوا َبْغًیا
 آَیاِتَنا َعْن النَّاِس مَِّن َكِثیًرا َوِإنَّ آَیًة َخْلَفَك ِلَمْن ِلَتُكوَن ِبَبَدِنَك ُنَنجِّیَك َفاْلَیْوَم ، اْلُمْفِسِدیَن ِمَن َوُكنَت َقْبُل َعَصْیَت َوَقْد

– 90( سورة یونس َلَغاِفُلوَن  92 (.  

( اْلَعِظیِم اْلَكْرِب ِمَن َوَأْهَلُه َفَنجَّْیَناُه َلُه َفاْسَتَجْبَنا َقْبُل ِمن َناَدى ِإْذ َوُنوًحا (ا) نجاة نوح واسرته من الطوفان:" 2
). 76سورة االنبیاء   

 َمْعِزٍل ِفي َوَكاَن اْبَنُه ُنوٌح َوَناَدى َكاْلِجَباِل َمْوٍج ِفي ِبِهْم َتْجِري َوِهَي(ب) احد ابناء نوح غرق في الطوفان:"  2
 َأْمِر ِمْن اْلَیْوَم َعاِصَم َال َقاَل اْلَماء ِمَن َیْعِصُمِني َجَبٍل ِإَلى َسآِوي َقاَل ، اْلَكاِفِریَن مََّع َتُكن َوَال مََّعَنا اْرَكب ُبَنيَّ َیا
) 43،  42( سورة هود اْلُمْغَرِقیَن ِمَن َفَكاَن اْلَمْوُج َبْیَنُهَما َوَحاَل رَِّحَم َمن ِإالَّ الّلِه  

 َفَسوَّاُهنَّ السََّماء ِإَلى اْسَتَوى ُثمَّ َجِمیعًا اَألْرِض ِفي مَّا َلُكم َخَلَق الَِّذي ُهَو (ا) خلق اهللا االرض قبل السماء:" 3
). 29(سورة البقرة  َسَماَواٍت َسْبَع  
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 َلْیَلَها َوَأْغَطَش ، َفَسوَّاَها َسْمَكَها َرَفَع ، َبَناَها السََّماء َأِم َخْلًقا َأَشدُّ َأنُتْم (ب) خلق اهللا السماء قبل االرض:" 3
– 27( سورة النازعات َدَحاَها َذِلَك َبْعَد َواْلَأْرَض ، ُضَحاَها َوَأْخَرَج  30 .(  

 الّلِه مَِّن َلَمْغِفَرٌة ُمتُّْم َأْو الّلِه َسِبیِل ِفي ُقِتْلُتْم َوَلِئن(ا) المسلم الذي یموت في الجهاد یدخل الجنة مباشرة:"  4
). 158،  157( سورة ال عمران ُتْحَشُروَن اهللا َلِإَلى ُقِتْلُتْم َأْو مُّتُّْم َوَلِئن ، َیْجَمُعوَن مِّمَّا َخْیٌر َوَرْحَمٌة  

 َیْذُكُر َأَوَلا ، َحی"ا ُأْخَرُج َلَسْوَف ِمتُّ َما َأِئَذا اْلِإنَساُن َوَیُقوُل(ب) كل مسلم سوف یكون بجهنم ولو لفترة"  4
 ُثمَّ  ِجِثی"ا َجَهنََّم َحْوَل َلُنْحِضَرنَُّهْم ُثمَّ َوالشََّیاِطیَن َلَنْحُشَرنَُّهْم َفَوَربَِّك ، َشْیًئا َیُك َوَلْم َقْبُل ِمن َخَلْقَناُه َأنَّا اْلِإنَساُن
 ِإلَّا مِّنُكْم َوِإن ، ِصِلی"ا ِبَها َأْوَلى ُهْم ِبالَِّذیَن َأْعَلُم َلَنْحُن ُثمَّ ، ِعِتی"ا الرَّْحَمِن َعَلى َأَشدُّ َأیُُّهْم ِشیَعٍة ُكلِّ ِمن َلَننِزَعنَّ
– 66(سورة مریم مَّْقِضی"ا َحْتًما َربَِّك َعَلى َكاَن َواِرُدَها  71 .(  

5- ) ؛ صلصال  30؛ ماء ( سورة االنبیاء ) 2،  1یشیر القران الي ان االنسان خلق من علق( سورة العلق 
 )؛ او نقطة من سائل 61) ؛ االرض ( سورة هود  67( سورة مریم  ء)؛ ال شي 26محروق ( سورة الحجر 

). فأي منها خلق االنسان؟ 37؛ سورة القیامة  4سمیك ( سورة النحل   

هذه قلة قلیلة من التناقضات الموجودة والمدونة بالقران.  

7- ھل ھناك اخطاء حقیقیة فعلیة واقعیة بالقران؟   

الشهب والمذنبات ما هي اال صواریخ تطلق علي یحتوي القران علي بعض االخطاء الواقعیة فهو یعلم بان 
– 6الشیطان والجن الذي یستمع لقرأة القران بالسماء ناقًال لإلنسان ما سمع من سور( سورة الصافات  ؛  10 

– 33سورة الرحمن  – 6؛ سورة الجن 5؛ سورة الملك  35  ). ففي الحقیقة ان الشهب والمذنبات تحترق  9 
بیعي لدوران الكواكب حول الشمس اكثر من كونها تطارد االرواح الشریرة. كما في الغالف الجوي كتتابع ط

یعلم القران ان االرض مرفوعة علي رواسي من الجبال تمنعها من الحركة كما لو انك وضعت بعض 
 ِبِهْم َتِمیَد َأن َرَواِسَي اْلَأْرِض ِفي َوَجَعْلَنا االحجار في اركان الورقة لتمنعها من الطیاران بواسطة الریاح:"

 ْجَعِل). فاهللا  10؛ سورة لقمان  15؛ سورة النحل  31(سورة االنبیاء َیْهَتُدوَن َلَعلَُّهْم ُسُبًلا ِفَجاًجا ِفیَها َوَجَعْلَنا
) لتسند االرض. فالقران یصف االرض بانها مسطحة  7،  6( سورة النبا َأْوَتاًدا َواْلِجَباَل  ِمَهاًدا اْلَأْرَض

)، وفي المستقبل سوف یزیح  53) وفرشها اهللا كبساط ممدود ( سورة طه  20یة( سورة الفاشیة ولیست كرو
 اْلِجَباِل َعِن َوَیْسَأُلوَنَك ) فاهللا سوف ینسفها:"  47مفرودة ( سورة الكهف  اهللا هذه الجبال فسوف نري االرض

– 105(سورة طه َأْمًتا َوَلا ِعَوًجا ِفیَها َتَرى َلا ، َصْفَصًفا َقاًعا َفَیَذُرَها ، َنْسًفا َربِّي َینِسُفَها َفُقْل ). كما  107 
وتوجد كثیر من االخطاء العلمیة فاحدي هذه االقاصیص ان االسكندر االكبر ذو القرنین اثناء سفره تقابل مع 
شعب ساكن بین جبلین تغرب الشمس عندهم بعین حماة ، ثم رحل بطریق اخر علي سطح االرض وجد شعب 

تشرق الشمس لدیهم وال یعرفون االختباء من حرها اثناء صعودها للسماء:اخر   

 َفَأْتَبَع ، َسَبًبا َشْيٍء ُكلِّ ِمن َوآَتْیَناُه اْلَأْرِض ِفي َلُه َمكَّنَّا ِإنَّا ، ِذْكًرا مِّْنُه َعَلْیُكم َسَأْتُلو ُقْل اْلَقْرَنْیِن ِذي َعن َوَیْسَأُلوَنَك
 َأن ِإمَّا اْلَقْرَنْیِن َذا َیا ُقْلَنا َقْوًما ِعنَدَها َوَوَجَد َحِمَئٍة َعْیٍن ِفي َتْغُرُب َوَجَدَها الشَّْمِس َمْغِرَب َبَلَغ ِإَذا َحتَّى ،َسَبًبا
 َمْن َوَأمَّا ، نُّْكًرا َعَذاًبا َفُیَعذُِّبُه َربِِّه ِإَلى ُیَردُّ ُثمَّ ُنَعذُِّبُه َفَسْوَف َظَلَم َمن َأمَّا َقاَل ، ُحْسًنا ِفیِهْم َتتَِّخَذ َأن َوِإمَّا ُتَعذَِّب
 الشَّْمِس َمْطِلَع َبَلَغ ِإَذا َحتَّى ، َسَبًبا َأْتَبَع ُثمَّ ، ُیْسًرا َأْمِرَنا ِمْن َلُه َوَسَنُقوُل اْلُحْسَنى َجَزاء َفَلُه َصاِلًحا َوَعِمَل آَمَن
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 ِإَذا َحتَّى ، َسَبًبا َأْتَبَع ُثمَّ ، ُخْبًرا َلَدْیِه ِبَما َأَحْطَنا َوَقْد َكَذِلَك ، ِسْتًرا ُدوِنَها مِّن لَُّهم َنْجَعل لَّْم َقْوٍم َعَلى َتْطُلُع َوَجَدَها
– 83:  18(سورة الكهف َقْوًلا َیْفَقُهوَن َیَكاُدوَن لَّا َقْوًما ُدوِنِهَما ِمن َوَجَد السَّدَّْیِن َبْیَن َبَلَغ ؛ حدیث صحیح  93 

). 520:  9البخاري   

ان حقیقة الشمس تدور حول االرض بل العكس، كما انها ال تغرق في بركة من الطین االسود ، فاألرض 
والشمس یبعدان مالیین االمیال بالفضاء الخارجي. فالشمس اكبر حجمًا من ان تغطس في بركة من الطین 

تغرب بالنزول طح االرض حیث نهایة الشمس حیث تشرق وحیث .كما ان االسكندر االكبر لم یذهب ألخر مس
في الطین الذي اذا صح ذلك الحترقت االرض حیث ان درجة حرارة الشمس االف الدرجات ، ان هذا خطاء 

علمي فادح.  

                   7- ھل ھناك دلیل علي ان القران ھو كلمة هللا؟   

، وقد  واآلیات التابعة والعجائب المقدس قد تأیدت رسالتهم بالمعجزاتكما سبق االشارة الیه ان انبیاء الكتاب 
سجل الكتاب المقدس العدید من الحقائق عن الكون منذ االف السنین قبل تأكیدها بالعلم الحدیث، فالكتاب 
 المقدس یحتوي علي مئات المئات من التفاصیل النبویة التي تحققت حرفیًا، علي عكس القران الذي یعلم ان

؛ سورة  119،  118؛ سورة البقرة  184،  183محمد لم تجري علي یدیه اي معجزات ( سورة ال عمران 
بالقران مثل التدقیق العلمي الموجود بالكتاب المقدس  ء)، ال یوجد شي 133؛ سورة طه  109،  37االنعام 

من اهللا كما سبق االشارة الیه  وال توجد اي نبوات بالقران ، باختصار ال یوجد بالقران ما یدل علي انه وحي
من دالئل دامغة علي ذلك. فهذا لیس عجیبًا الن اخر كتاب بالكتاب المقدس واخر اصحاحاته یعلن قائًال 

 المكتوبة الضربات علیه اهللا یزید هذا على یزید احد كان ان الكتاب هذا نبوة اقوال یسمع من لكل اشهد ألني:"
 المدینة ومن الحیاة سفر من نصیبه اهللا یحذف النبوة هذه كتاب اقوال من یحذف احد كان وان. الكتاب هذا في

).  19،  18:  22"( رؤیة یوحنا  الكتاب هذا في المكتوب ومن المقدسة  

ویدهمه واول مرة ظهر له محمد  مق ان القران لیس كلمة اهللا تنتج من حقیقة ان روح كان یصرعاثباتات اع
ي اذهب الطرح نفسي من اعلي نلبسه الجن فقال لنفسه:" ان قبیلتي لن تقبل شعر بنشوة غمرته فكان كمن

وقرر االنتحار مثلما حدث مع محمد بعد ان  لم یوجد اي نبي بالكتاب المقدس لبسه شیطان )6(الجبل واموت"  

  
6 - احد الصحابة قال:" بینما كنا نسیر مع الرسول بالعرج اذ عرض شاعر ینشد فقال  ضع في االعتبار ان في زمن محمد كلمة نشوة غامرة تفهم بانه قد مسه شیطان كما شهد 

اْلَغاُووَن"(  َیتَِّبُعُهُم ) لذلك" الشَُّعَراء 5611.  28رسول اهللا صلي : خذوا الشیطان، او امسكوا الشیطان الن یمتلئ جوف الرجل قیحًا خیر له من ان یمتلئ شعرًا"( صحیح مسلم 
-http//answering) فقال محمد عن نفسه ان اهللا اصطفاه رسوال ألنه احس بهذه القوة الشیطانیة فحاول االنتحار. لمزید من المعلومات ارجع الي: 224سورة الشعراء 

islam.org/silas/demons.htm.       

ة علي لبسه بروح هي عالمة واضح نماهل اختبار اهللا الحقیقي یقود الي االنتحار؟ وا ،اهللا وابلغه الرسالةكلمه 
فمحمد قد اقر ان الشیطان یملي علیه بعض االقوال )؟  44:  8؛ انجیل یوحنا  22:  9شریر ( انجیل مرقس 

 فهذا.  )7(المنزلة من اهللا، فمثًال: هل تشفعت بالالت والعزة ومناة الثالثة االخر؟ فان شفاعتهم ترتجي ومقبولة"
االعالن یأمر الناس ان تتعبد لألصنام الثالثة ( الالت والعزة ومناة)، لكنه في زمن الحق الغي هذا االعالن 
موضحًا ان الشیطان القي الیه بهذه النبوة. فالكتاب المقدس یعلن ان مثل هذه النبوات الكاذبة تؤدي بقائلها الي 
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 اخرى الهة باسم یتكلم الذي او به یتكلم ان اوصه مل كالما باسمي فیتكلم یطغي الذي النبي واما الموت:"
هذه الحقیقة تتعارض مع القران. ). 20:  18"(سفر التثنیة النبي ذلك فیموت  

                         8- ماذا ینبغي ان افعل؟   

لنا، لیس فقط كل مسلم محكوم بقبول تعلیم القران ان الكتاب المقدس محفوظ منذ الوقت الذي اعلنه الرب االله 
وافق لكن بدالئل متعددة اثبت ان الكتاب المقدس هو كلمة اهللا مؤكدًا بالمعجزات والنبوات علي ید انبیاءه 
وایضًا الدالئل العلمیة الدقیقة ومئات النبوات التي تحققت . ونظرًا للتناقضات الواضحة بین القران والكتاب 

ینما القران لیس كلمة اهللا. فالقران یتناقض كثیرًا مع ذاته كما ال المقدس نري ان الكتاب المقدس هو كلمة اهللا ب
. لیس فقط نبي القران محمد ال یحتوي علي اي نبوات وبه العدید والكثیر من االخطاء العلمیة الواضحة

معجزة له لكنه عرف ان رسالته امالها علیه الشیطان ووحیه شیطاني وبالتالي القران غیر نقي وغیر كامل 
علیك قبول الكتاب المقدس ورفض القران. فاذا كنت قد الحظت ان الكتاب المقدس هو كلمة اهللا الكاملة  لذلك

ففي الحال توب عن خطیة اتباعك إلله غیر الرب الحقیقي الذي بحسب الكتاب المقدس واتباعك لدیانة كاذبة 
ب عن كل الخطایا وتثق بابن اهللا)، وتتو 9:  6الن الزواني لن یرثوا ملكوت السماوات ( كورنثوس االولي   

   	  

http://www.answering-islam.org/shamoun/satanic_verses.htm 

).  20:  18، لكن الكتاب المقدس یعد ذلك نبیًا كاذبًا ( سفر التثنیة الشيءالقران یؤكد ان محمد یؤمن ان الشیطان یملي علیه الوحي النبوي مؤكدا ان كل االنبیاء یحدث معهم ذات )  7(
 َما اللَُّه َفَینَسُخ ُأْمِنیَِّتِه ِفي الشَّْیَطاُن َأْلَقى َتَمنَّى ِإَذا ِإلَّا َنِبيٍّ َوَلا رَُّسوٍل ِمن َقْبِلَك ِمن َأْرَسْلَنا َوَما: االتي اهللا من بإعالن محمد اقر فمثًال اهللا، من آیات لسانه علي القي الشیطان ان اعترف ذاته فمحمد
هل للمسلم ان یعرف ان االعالن الذي اعطي لمحمد اماله علیه الشیطان؟ ماذا لو كان كل القران بوحي من الشیطان؟ ،) 52 الحج سورة( الشَّْیَطاُن ُیْلِقي  

 

 

 

الرب یسوع المسیح الذي ینجیك من الهاویة. هل في هذه اللحظة تلتفت للمخلص المصلوب المقام یسوع 
( اهللا غضب علیه یمكث بل حیاة یرى لن باالبن یؤمن ال والذي ابدیة، حیاة له باالبن یؤمن الذي المسیح؟ 

). 36:  3انجیل یوحنا   

خالص وكیف تتعرف علي االله الواحد الحقیقي بان لمزید من المعلومات عن الكتاب المقدس والقران وال
  http//faithsaves.netتتصل بالكنیسة او تزور الموقع االلكتروني: 

اذا كنت قد قبلت الرب یسوع المسیح كرب ومخلص فالخطوة التالیة ان تنفصل عن الدیانات الوثنیة( 
– 14:  6كورنثوس الثانیة  )، اتحد معه  33،  32:  10) ، وتعترف جهارًا بالمسیح ( انجیل متي  18 

– 36،  12:  8بالمعمودیة ( اعمال الرسل  )  25:  10)، تشارك مع شعب الرب بالكنیسة ( عبرانیین  38 
مجید ) فیمكنك ان تتمم القصد من حیاتك الذي هو ت 2:  2وابداء في دراسة الكتاب المقدس ( تیموثاوس الثانیة 
). 3:  17؛ انجیل یوحنا  11:  4وخدمة وشركة االب المحب السماوي ( رؤیة یوحنا   


