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 سالم؟إلمن هو يسوع في دينكم ا 
 الجواب:

من أم ، مبعجزة ربانية يسوع هو النيب عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم ، خلقه اهلل  .1
ــ، الذي ن  اهلل داللة وعالمة للناس على قدرة ليكون يف هذا بال أب ،  ــ ،  ع يف خلقهمو  ــ

، وخلق بقية  كر بال أنثى، وخلق حواء من ذ  فخلق أباهم آدم من غري ذكر وال أنثى
، فتمت القسمة الرباعية  ، إال عيسى فإنه أوجده من أنثى بال ذكر الذرية من ذكر وأنثى

 .غريه وال رب سواه إلـٰهالدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فال 
،  بعبادة اهلل وترك عبادة ما سواه مفأمره ، إسرائيل وهم بنوإىل أمة عظيمة ، بعثه اهلل مث  .2

، وكان معه كتاب اإلجنيل ، فيه  ذه هي رسالة المسيح عيسى ابن مريم الصحيحةه
تفاصيل العبادات اليت شرعها اهلل على بين إسرائيل ، وأمرهم باإلميان بالنيب حممد )صلى 

، ملا أراد اليهود قتله وصلبه إليه مبعجزة ربانية اهلل رفعه مث اهلل عليه وسلم( إذا بعثه اهلل ، 
ــآخر الزمان قبل يوم ال وسريجع يف هي أفضل أيام ، سنة  نيأربعقيامة وحيكم الناس ــ

 ، مث ميوت كما ميوت الناس. الدنيا
واملسيح عيسى ابن مرمي ال يقبل أن يتوجه إليه أحد بالعبادة أو أن يصفه بشيء من  .3

يتربأ ممن يفعل ذلك يوم القيامة ، كما أخرب اهلل بذلك يف وسوف أوصاف الربوبية ، 
 نيأنت قلت للناس اختذوين وأمي إلـٰهءوإذ قال اهلل يا عيسى ابن مرمي ﴿قوله القرآن يف 

إن كنت قلته فقد  سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق من دون اهلل قال
ما قلت هلم * علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب 

اهلل ريب وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين  إال ما أمرتين به أن اعبدوا 
 .﴾كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد

، واألناجيل املنتشرة  «حممد»النيب املسيح عيسى ابن مرمي بنيب يأيت بعده امسه ر بش   .4
 بعد فيها تلك البشارات ، وقد ظهر فعال هذا النيب مذكورةبأيدي النصارى )املسيحيني( 

 مة هنائية عامة للناس كلهم ، بينـرفع املسيح بنحو ستمئة سنة ، وجاء بشريعة خات  
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إسرائيل ، توافق ما يف الشرائع األوىل من العقائد ، وجتدد ما فيها من  إسرائيل وغري بين
الدخول فيها مع  فيجب عليهاألحكام وناسخة هلا ، وهي شريعة اإلسالم ، فمن أدركها 

وموسى وإبراهيم وغريهم من األنبياء ، ألن من شرط اإلميان باهلل هو اإلميان  إميانه بعيسى
 جبميع األنبياء وعدم التفريق بينهم يف ذلك.

 يراجع ملعرفة بشارات العهد القدمي واجلديد بنبوة حممد )نيب اإلسالم( كتاب:
Prophecies of Prophet Muhammad in the mazing AThe 

1Bible 
مهم بعبادة اهلل وحده وهي أن يأمروا أقواالرسل أرسلهم اهلل لغاية واحدة  يعوللعلم فإن مج .5

يف قال اهلل تعاىل وأن يُـحذِّروا الناس من إشراك غريه معه يف عبادته ، ،  ال شريك له
 .﴾أنا فاعبدونإلـٰه وما أرسلنا من رسول إال نوحي إليه أنه ال ﴿القرآن 

غلو ُيس وِّغ ألحد من الناس ، كائنا من كان ، أن يال القدر الرفيع لعيسى ابن مرمي هذا و  .6
اهلل أو ابن اهلل أو ثالث ه ، والغلو هو جماوزة احلد يف التعظيم ، كأن يوصف بأنه هو في

فكان عيسى يف ، « كن»بأمر اهلل ثالثة ، بل نقول إنه بشر ، محلته أمه مرمي البتول 
ل د باقي األنبياء وباقي الناس ، مث أرسله تقلب يف رمحها ، مث ولدته كما وُ بطن أمه ، مث 

 .اهلل باإلجنيل إىل بين إسرائيل
مسلكني مذمومني ، مــسلك  بنييسلك مسلكا متوسطا أن دين اإلسالم  وهبذا يتبني .7

ــالغُ  ـــجفاء ، لُ ــ ـــ والغلو فأما مسلك الغلو فسلكه عامة النصارى )املسيحيني( ، و ومسلك الـ
فالنصارى رفعوا املسيح من مكانته احلقيقية البشرية إىل مستوى ،  التعظيمهو الزيادة يف 

، وكذلك إلـٰه  قالوا إنه رب وابن الرب والربوبية ، نعم ، رفعوه من مستوى البشرية والنبوة 
 قالوا يف أمه مرمي ، فعبدومها مع اهلل ، وعبدوا صورمها ومتاثيلهما.

بأنه حطوا من قدر املسيح ، فوصفوه ين اجلفاء والذم فهو مسلك اليهود الذ وأما مسلك
 حاشاه من ذلك ، ومل يعرتفوا بنبوته.ولد زنا ، 

                                                             

 هذا الكتاب منشور يف شبكة املعلومات هبذا العنوان. 1 
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، الدين احلقيقي احملفوظ من عند الرب من حتريف البشر  دين الوسطفهو الإلسالم أما ا
الغائبة عن احلقيقة وعبثهم ، احملفوظ من عبث رهبان النصارى وحاخامات اليهود ، فبني 

أن عيسى ابن مرمي بشر رسول ، يأكل الطعام وميشي يف  وضحو ، هؤالء وهؤالء 
 أي املسيحيني(: –ألهل الكتاب )وهم اليهود والنصارى تعاىل اهلل قال ، األسواق 

يُح ع يس ى ابْ ﴿ ين ُكْم و ال  تـ ُقوُلوا ع ل ى الل ه  إ ال  احلْ ق  إ َّن  ا اْلم س   نُ ي ا أ ْهل  اْلك ت اب  ال  تـ ْغُلوا يف  د 
ُنوا ب الل ه  و ُرُسل ه  و ال  تـ ُقولُ  ٰ م ْرمي   و ُروٌح مِّْنُه ف آم  ُتُه أ ْلق اه ا إ ىل  ل م  ث ٌة انتـ ُهوا م ْرمي   ر ُسوُل الل ه  و ك  وا ث ال 

ان ُه أ ن ي ُكون  ل ُه و ل ٌد ل ُه م ا يف  الس م او   ٌد ُسْبح  ًرا ل ُكْم إ َّن  ا الل ُه إ لٰ ٌه و اح  يـْ ْرض  ات  و م ا يف  اأْل  خ 
 .﴾و ك ف ى ب الل ه  و ك يال

ُقْل ي ا أ ْهل  اْلك ت اب  ال  تـ ْغُلوا يف  د ين ُكْم غ يـْر  احلْ قِّ و ال  تـ ت ب ُعوا أ ْهو اء  قـ ْوٍم ق ْد ﴿وقال تعاىل 
 .﴾ض لُّوا ع ن س و اء  الس ب يلض لُّوا م ن قـ ْبُل و أ ض لُّوا ك ث ريًا و  

يُح اْبُن م ْرمي   ق  ل﴿اىل وقال تع ْل كُ  ف م ن ُقلْ ْد ك ف ر  ال ذ ين  ق اُلوا إ ن  الل ه  ُهو  اْلم س   الل ه   م ن   مي 
ْيًئا يح   يـُْهل ك   أ ن أ ر اد   إ نْ  ش  يًعا اأْل رْ  يف   و م ن و أُم هُ  م ْرمي    اْبن   اْلم س   الس م او ات   ُمْلكُ  و ل ل ه  ض  مج  

نـ ُهم ا و م ا و اأْل ْرض   اءُ  م ا َي ُْلقُ  بـ يـْ  .﴾ق د ير ش ْيءٍ  ُكلِّ  ع ل ى و الل هُ  ي ش 
يُح اْبُن م ْرمي   ﴿وقال تعاىل  يحُ  و ق ال  ل ق ْد ك ف ر  ال ذ ين  ق الُوا إ ن  الل ه  ُهو  اْلم س   ب ين   ي ا اْلم س 

 الن ارُ  و م ْأو اهُ  اجلْ ن ة   ع ل ْيه   الل هُ  ح ر م   فـ ق دْ  ب الل ه   ُيْشر كْ  م ن إ ن هُ  و ر ب ُكمْ  ر يبِّ  الل ه   اْعُبُدوا إ ْسر ائ يل  
 .﴾أ نص ار م نْ  ل لظ ال م ني   و م ا

ث ٍة ل  ﴿وقال تعاىل  دٌ  إ لٰ هٌ  إ ال   إ لٰ هٍ  م نْ  و م اق ْد ك ف ر  ال ذ ين  ق اُلوا إ ن  الل ه  ث ال ُث ث ال   مل ْ  و إ ن و اح 
ُهمْ  ك ف ُروا ال ذ ين   ل ي م س ن   يـ ُقوُلون   ع م ا واي نتـ هُ  نـْ ابٌ  م   .﴾أ ل يم ع ذ 

والذي ال باألنبياء يعترب ركن من أركان اإلسالم ،  اإلميان ومما ينبغي التنبه إليه هو أن .8
( مغريهموسى أو حممد أو و يكره واحد منهم )اليسوع أو أيؤمن باألنبياء أو يكرههم 

يكره  والذيأرسله اهلل اىل الناس ،  رسوليكره  همن دين االسالم ، ألن انه يكون خارجإف
 .رسله وهو اهلل سبحانه وتعاىلأي ذنه يكره الفإ الرسول
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 إلـٰهأو أنه  نقض مقولة إن عيسى ابن اهلل .9
كيف يصح بالعقل أن يقال إن عيسى ابن اهلل ، وأنه قُت ل وُصل ب على الصليب ، وأنه 

ق يف وجهه ، و   أنه مات ثالثة أيام مث قام؟ُبص 
 عن ابنه ، لو كان عيسى هو ابنه حقا؟! -الذي يدبر هذا الكون  -أفال يدافع اهلل 

ــق به هذه اإلهانة  بل  –كيف يصح بالعقل أن يكون عيسى هو ابن اهلل ، وتُــلح 
 العظيمة؟! -اإلهانات 

ابنه لو كانت هذه الواقعة  ل ــم  لـ ـم يأمر اهلل املالئكة أن تدفع عنه شر من أراد قتل
 حقيقية؟

 .هذا الكالم يف املسيح يعترب من القدح فيه وليس من التكرمي واالحرتام يف شيء
، وال تليق مبن تقلب جنينا يف أحشاء أمه  الموت صفة نقص ال تليق بمن كان ربا

 وخرج من خمرج البول ، هذا قول ال يصح بالعقل.
 يدبر أمور الكون يف أيام موته الثالثة؟!فمن الذي كان  ربالو كان املسيح 

ن اهلل اختذ ابنا واحدا؟ ملاذا مل يتخذ عدة أبناء كما هي عادة إيصح أن يقال  كيفمث  
 ؟والعظماء امللوك واألغنياء

 ا حقا فلماذا مل يدفع املوت عن أمه مرمي؟إلـٰهاملسيح ربا فعال و  كانلو  
بان الشراب ، وهذا يلزم منه ضعف بنيتهم مث إن املسيح وأمه كانا يأكالن الطعام ويشر 

 ، ألنإلـٰها إىل الغذاء والشراب، واحملتاج إىل غريه ال يكون  املستمرةاجلسمية وحاجتهما 
 كان غنيا عن غريه.ا  إلـٰهمن كان 

مث إن الذي يأكل الطعام فإنه حيصل منه خروج الفضالت القذرة اليت يستحيي اإلنسان 
من مركب النقص والقذارة ، فكيف يليق بالرب أن يتخذ ابنا  العادي من ذكرها ملا فيها

 الذي يستحي منه البشر ويستقذرون وجوده؟ العظيموزوجة وفيهما هذا النقص 
 يدل قطعا على بطالن وصف املسيح وأمه بوصف األلوهية والربوبية. كلههذا  
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يُح اْبُن م ْرمي   إ ال  ر ُسوٌل ق  ﴿قال اهلل يف القرآن  دِّيق ةٌ  ما اْلم س  ْد خ ل ْت م ن قـ ْبل ه  الرُُّسُل و أُمُُّه ص 
ُُم اْْلي ات  مُث  انظُْر أ َّن ٰ يـُْؤف ُكون ُ هل  ْيف  نـُبـ نيِّ ن  الطعام انظُْر ك  ان ا ي ْأُكال   .﴾ك 

إن اعتقاد املسلمني يف عيسى هو أحسن األقوال وأعدهلا ، وهو الالئق بالنيب العظيم 
فهم مل يرفعوا عيسى ابن مرمي إىل منزلة رب العاملني ، ومل  املسيح عيسى ابن مرمي ،

ق يف وجهه ، بل قالوا فيه مقولة وسطا ، وهي  ــت ل وُصــل ب وبُــــص  َيف ضوه ويقولون إنه قُــ
من كيد اليهود ملا اهلل أنه بشر ، وأنه نيب عظيم من أنبياء بين إسرائيل ، وقد عصمه 

 وهو باٍق فيهايف معجزة إلـٰهية ، يف السماء رفعه إليه و  حماه اهلل منهمأرادوا قتله ، ف
مث ميوت كما مات غريه ، ينتظر نزوله يف آخر الزمان ليبقى فيها حكما عدال أربعني سنة 

ـــبعث غريه من األنبياء وغريهم.ي، مث يبعثه اهلل يوم القيامة كما من األنبياء   ـ
وهو املوافق للواقع ، وهو املوافق ملا للعقل ، فهذا القول الذي يقوله املسلمون هو املوافق 

فع ْصمته من القتل جاء يف الكتاب املقدس )القرآن( الذي أنزله اهلل على نبيه حممد ، 
واإلهانة متوافقة مع كونه نيب ، ورفُعه إىل السماء متوافق مع علو منزلته ، والقول بأنه 

حاجة ـكذلك ، وألن اهلل ليس ببشر   متوافق مع العقل ألن كل األنبياء ابشر وليس إلـٰه
عن العال مني ، ال يليق به أن يـخلق الـــخلق مث حيتاج إليهم ، وهذا فهو الغين ابن ، إىل 

 .واضح
 تمت البحث بحمد اهلل ، أسأل اهلل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره.

 ماجد بن سليمان الرسي
 هجري 1436رجب ،  27
 ميالدي 2115مايو ،  16
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