
 عن نفسه ٌَبذل كى اتى لد أنه متكرر بشكلَ  لتالمٌذهَِ ٌسوع ذََكرََ

َ؛54: 31 ؛13: 8 مرلس انجٌل اٌضا انظر)  العالَم خطاٌا
 حٌاته ٌسوع وضع(. 25: 4 ؛22-38: 2 ٌوحنا انجٌل

 من لام حٌنما اٌضا َ أخذها اٌام ثالثة بعد و الصلٌب على
 الى صعوده بعد و. فارغا ََلبرا َ تاركا َ األموات بٌن

 الغٌر سلطانه على مإكدا َ لتلمٌذ رإٌا فى ظهر السموات
لَُ ُهوََ أَنَا تََخْف، لََ«: المحدود ًَ  َواآلِخُر، األَوَّ  َوُكْنتَُ. َواْلَح

ٌْت ا، ًَ  أَنَا َوَها َم  اْلَهاِوٌَةَِ َمفَاِتٌحَُ َوِلً .آِمٌنََ! اآلبِِدٌنََ أَبَدَِ ِإلَى َح

 (.38 -31: 3 ٌوحنا رإٌا) »َواْلَمْوتَِ
 من هو يسوع؟

َانَكلَمنَََ أعلنَاألنبٌاءَعنَاٌامَمجىءَالمسٌحَوَشهدوا

؛1َ:25ٌَإمنَبهٌَنالَبإسمهَغفرانَالخطاٌاَ)َاعمالَالرسلَ

31َ َ)ٌوحنا51َ: ٌَحٌى َالنبى َالعظٌم َالبشٌر َلدّم َولما .)

َ َلال: ٌَسوعَالىَشعبَاسرائٌل، ٌَؤْتًَِبَْعِديََمْنَ»المعمدان(

َمَِ َأَْلَوى َُسٌُوَرَُهَو ََوأَُحلَّ ًَ َأَْنَحنِ َأَْن َأَْهال  َلَْسُت َالَِّذي نًِّ،

َاْلمُدُِسَ.ِحذَائِهَِ وحِ َبِالر  دُُكْم َفََسٌُعَّمِ َُهَو ا َبِاْلَماِء،ََوأَمَّ ْدتُُكْم َ»أَنَاََعمَّ

3َ)مرلسَ :1-8َ َلال: َو ٌَسوع َالى ٌَوحنا َوأشار ُهَوذَاَ»(.

َ(.3َ:22)ٌوحناَ »َحَمُلَهللاَِالَِّذيٌََْرفَُعََخِطٌَّةََاْلعَاَلمَِ

َمْنٌََمُوُلَالنَّاُسَِإنًَِّأَنَاَاْبُنَ»وذاتَمرةَسؤلٌَسوعَتالمٌذه:َََ

َاإِلْنَساِن؟ »َ 31َ)متى َانه31َ: َالبعضَلالوا َأن َله َفمالوا .)

َاأل َمختلفةَ"احد َاجابات َعدة َعلى َحصوله َبعد َو نبٌاء".

(،31َ:34َ)انجٌلَمتىَ«ََوأَْنتُْم،ََمْنَتَمُولُوَنَِإّنًَِأَنَا؟»سؤلهم:َ

أَْنَتَُهَوَاْلَمِسٌُحَ»فؤجابهَالرسولَسمعانَبطرسَعلىَالفور:َ

!ِ ًّ (.َلمٌَوبخَالمسٌحَبطرسَمن31َ:31َ)متىَ«َاْبُنَهللِاَاْلَح

َاجلَإجابته،َبلَمدحهَلائ ٌَُونَا،َ»ال : َْبَن َِسْمعَاُن ٌََا ُطوبَىَلََن

َالسََّماَواتَِ َفًِ َالَِّذي َأَبًِ َلِكنَّ َلََن، ٌَُْعِلْن َلَْم ا ََودَم  ا َلَْحم  «َإِنَّ

َ(31َ:31)متىَ

َتدعوَََ َعندما َأنه َتفهم َأن َالمارىء َعزٌزى َمنن نرجو

َهللاَ َأن ٌَعنى َل َفهذا َهللا" َبـ"ابن ٌَسوع النصوصَالممدسة

مَعاللةَمعَامرأةَفاصبحَنسلهاَابنَجسدىَهللَتبارنَاسمهَالا

وَلكنَالممصودَهوَأنَ"كلمةَهللا"َالذىَكانَفىَالبدءََ-حاشا-

(.1َ،35ََ-3َ:3عندَهللاَاخذَطبٌعةَالبشرَوَحلَبٌنناَ)ٌوحناَ

َالكلمةَاألزلىَمنَعذراءَ َُوِلدَ َروحَهللاَ)الروحَالمدس( بموة

َمرٌم َالعذراء َسؤلت َاألنبٌاء. َاخبر َو َسبك المالنََكما

ٌَْفٌََُكوُنَهذَاََوأَنَاَلَْسُتَأَْعِرُفََرُجال ؟»جبرائٌل:َ فَؤََجاَبَ«ََك

َ َلَها: ََولَاَل َِ»اْلَمالَُن ًّ َاْلعَِل ةُ ََولُوَّ ٌِْن، ََعَل ٌََِحل  َاْلمُدُُس وُح اَلر 

َهللاِ.َ َاْبَن ٌَُْدَعى َِمْنِن َاْلَمْولُودُ َاْلمُد وُس ا ٌْض  َأَ َفَِلذِلَن تَُظلِّلُِن،

َ(.14َ-3َ:15)لولا

َعنن؟َهلَتصد قَاألنبٌاء؟َهلَتصد قَأنَََ َماذا واألن،

َادعىَ َبالحكَعنَنفسهَعندما ٌسوعَالمسٌحَكانٌَخبرنا

َلامَ َالعالم،َادعاٌء أنهَابنَهللاَالذىَاتىَلكىٌَمحوَخطاٌا

َباثباتهَبمٌامتهَمنَاألموات؟

لماذاَارسلَهللاَلناَتلنَاإلعالنات؟ٌَوحنا،َتلمٌذٌَسوعَََ

ٌََُسوَعَُهَوٌَعطٌناَ اَهِذِهَفَمَْدَُكتِبَْتَِلتُْإِمنُواَأَنَّ جوابا :ََ"َوأَمَّ

َبِاْسِمِه"َ ََحٌَاةٌ َآَمْنتُْم َإِذَا َلَُكْم َتَُكوَن ًْ ََوِلَك َهللاِ، َاْبُن اْلَمِسٌُح

َ(21َ:13)ٌوحناَ

 و تبارن هللا إرادة معرفة فى حما َ ترغب كنت اذا
 ٌسوع انجٌل الرأ! األنبٌاء كتب اسفار الرأ تعالى،

 تَْضَطِربَْ لََ»: بنفسن ٌسوع وعد اختبر! المسٌح

ًََّ ٌُْمبِلَْ َوَمنَْ.. بًِ فَآِمنُوا بِاهللَِ تُْإِمنُونََ أَْنتُمَْ. لُلُوبُُكمَْ  لََ إِلَ
ا أُْخِرْجهَُ  (.11: 1 ؛3: 35 ٌوحنا) «َخاِرج 

 

بإمكانك معرفة المزيد عن يسوع المسيح و الكتاب 

 المقدس على موقع:

www.mylanguage.net.au 

 

  القرآن يسوع المسيح و

 
َتعالٌمََ َبكلماتَو َتإمن َهل َالمسلم، َالعزٌز صدٌمى

َشهادةَ َرفضت َلد َبغٌرعلم َانن َام َالكرٌم؟ المرآن

َو َ)عٌسى( َالمسٌح ٌَسوع َعن الكتبََشهادةالمرآن

السابمةَالتىَاوحىَبهاَهللاَسبحانهَوتعالىَلتشهدَعنه؟َ

لوَاننَتثكَبشهادةَالمرآنَوَلدٌنَللبَخاشعَسٌدهشنَ

َماٌَشهدَبهَالمرآنَعنَالنبىٌَسوع.

 شهادة القرآن الكريم

حَالمرآنَالكرٌمَبالعدٌدَمنَاألمورَالرائعةَعنَشخصَََ ٌُصر 

َبه،َ َاسماإهن َتتعلك َفهنالنَثالثَسور َالمسٌح، النبىَعٌسى

َأخرَ َشخص َأى َمن َأكثر َالكرٌم َالمرآن َعنه َتحدث كما

َبإجمالىَخمسةَعشرَسورةَ)َتسعةَوثالثونَآٌة(.

ىٌَُعَلّمَالمرآنَالكرٌمَبؤنٌَسوعَلدَشفىَالمرضىَوالامَالموتََ

منَالعذراءَمرٌمََد(،َوبؤنهَُول331؛َالمائدة:52َ)آلَعمران:َ

َ َعمران: 51ََ-54)آل َالمإمنون: 41َ؛ َمرٌم: (،22ََ-31؛

َ َعمران: َ)آل َباإلنجٌل َالٌهود َجاء َوبإنه43ََ-52وبؤنه ،)

َ َعمران: َآل (َ َهللا َعند َمن َونبى 52َرسول َاألنعام: َ-84؛

انهَُمإٌَدََ(.ََعٌسىَالمسٌحَوحدهَهوَالذىَذَكرَعنهَالمرآن21

"َ َ)البمرة: َاْلمُدُِس" 81َبُِروحِ َلُمب241َ، َالذى َوحده َوهو ،)
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َ َعمران: َ)آل َهللا" َمن َ"كلمة َهللا"54ََبـكونه َ"كلمة َو )

َالشاهد313َ)النساء: ٌَمثل َل َالكرٌم َفالمرآن َذلن َمع َو .)

َلعٌسىَالمسٌح،َولٌَعتبرَالشاهدَاألساسى،َبلٌَذكرَ الوحٌدَ

تبارنَوَتعالىَلدَاوحىَبإعالناتهََالمرآنَبشكلَمتكررَأنَهللا

للٌهودَوَالمسٌحٌٌنَفىَالتوراةَوالزبور،َواإلنجٌل.َهلَلرأتَ

ماَتنصهَكلماتَهذهَالنبواتَعنَعٌسىَالمسٌح  ابداَ 

 شهادة القرآن الكريم عن اإلعالنات اإللهية السابقة

َالممدسةَََ َوالمسٌحٌٌن َالٌهود َكتب َكانت َما َاذا َتتسائل ربما

ٌلَلنَانهَلدَتمَتحرٌفهاٌَةَجدٌرةَبالثمة.َربماَلهىَاعالناتَإله

ٌَاَتُرى؟المرآنَالكرٌمَعنَهذاَاألمرٌََشهدََذابماَ.انهاَفمدتاو

ٌشهدَالمرآنَفىَمواضعَمتعددةَأنَهللاَلدَاوحىَبإعالناتهَلبالَ َ

ل اَلَِّماَ َُمَصدِّ ٌَْنَاْلِكتَاَبَبِاْلَحّكِ َلََعلَ الىَالٌهودَوَالمسٌحٌٌن:َ"نَزَّ

َآلَ (َ َلِّلنَّاِس" َهُد ى َلَْبُل َِمن ََواإِلنِجٌَل َالتَّْوَراةَ ََوأَنَزَل ٌِْه ٌََدَ ٌَْن بَ

َ َآم5َََ-1عمران: َ"َولُولُوا ٌُْكْم"َ(. َإِلَ ََوأُنِزَل ٌْنَا َإِلَ َأُنِزَل َبِالَِّذي نَّا

51َ)العنكبوت: َاألنعام: َاٌضا َانظر 82َ؛ َالبمرة: ؛311َ؛

َ(.341؛َاألعراف:51ََ-51المائدة:َ

 تواجدت هذه الكتب فى زمن دمحم )صلعم( 

َالكتبَ   َهذه َأن َالكرٌم َالمرآن َفىَنصوصَاخرىَمن ٌتضح

َأَْهَلَاْلِكتَاِبَلَْستُْمَكانتَموجودةَاثناءَحٌاةَدمحمَ)صل ٌََا عم(:َ"لُْل

نَ َّمِ ٌُْكم َإِلَ َأُنِزَل ََوَما ََواإِلنِجٌَل َالتَّْوَراةَ َتُِمٌُمواْ ََحتََّى ء  ًْ ََش َعلَى

َ َ)المائدة: بُِّكْم" 18َرَّ َالنساء: َاٌضا: َانظر 311َ؛ ٌَونس: ؛25َ؛

َ َفمنَالمستحٌل12َ-51َ،42َ،18؛َالمائدة:21َآلَعمران: .)

َالمسٌح َو َالكتبَللٌهود َهذه َ"ٌمٌموا" َأن َالكتاب( َ)اهل ٌٌن

واإلعالناتَاإللهٌةَالتًَجاءتَبالوحًَإنَلمَتكنَفىَحوزتهمَ

فىَذلنَالولت.َإنَهنانَبالفعلَالعدٌدَمنَالنسخَالمدٌمةَللتوراةَ

َنبًَ َدمحم َلبل َمن َلرون َالى َتارٌخها ٌَرجع َوالتً واإلنجٌل

َما َمع َبالكامل َتتوافك َالمدٌمة َالنسخ َهذه َمعروفَالسالم. هو

َوالعهدَ َالمدٌم َالعهد َبجزئٌه َالممدس َبالكتاب َالٌوم ومتداول

َالجدٌد.

القران الكريم قد نًُزل ُمَصدقا على صحة وحي الكتب التي قبله 

 وحاميا لها 

َوتعالىَلدَ َبؤنَهللاَسبحانه َأخرىَتشهد َأٌاتَلرأنٌة هنانَحما

َِكتََ ذَا َ"َوَهَٰ َلبله: َمن َالوحً َكتب َصحة َمإكدا َالمرأن ل اٌبَنز 

ٌِْه".َأنظرَأٌضاَسورةَالبمرةَ ٌَْنٌََدَ ُقَالَِّذيَبَ َُمبَاَرٌنَُمَصدِّ أَْنَزْلنَاهُ

َ(.1وَالَعمران23ََو82ََو51-53ََ

َهذهََ َكتبَالوحً َوٌحمً ٌَحفظ َأنه َاٌضا َالكرٌم َالمران ٌد عً

َ َالمائدة فَهكذا43َ)سورة ََفإنَكانَالكتابَالممدسَلدَتحر  .)

َهدا َعلى َلادرا ٌَعد َلم َأنه َبعضَحتى ٌَد عً َكما َالناس، ٌة

َأن هَ َالكرٌم َالمران َعن ٌَمال َأن ٌَُمكن َإذا َفكٌف المسلمون،

َ"ٌصد قَعلى"َوَ"ٌحمً"َالتوراةَوالنجٌل؟

يستحيل على البشر التالعب بالكتب الموحاة من هللا سبحانه 

 وتعالى

حَبكلَوضوحَأنَتغٌٌرَكتبَوحًَهللاَأمرَ المرانَالكرٌمٌَصر 

َ"َولََ ِ"َ)األنعامََمستحٌلَالحدوث: َِلَكِلَماِتَاَّللَّ َل َأنظر15َُمبَدِّ .)

َ َاألٌة َ)ٌونس334َأٌضا "ِ َاَّللَّ َِلَكِلَماِت َتَْبِدٌَل َ"َل َأنظر15َ، َ .)

َ.21أٌضاَالكهفَ

فًَالحمٌمةَأنهَلتوجدَأٌةَواحدةَفًَكلَالمرانَتمولَبؤنَكتبَ

َهللاَ َنسخها َأو َالبشر فها َحر  َلد َالمران، َنزلتَلبل َالتً الوحً

َهللاَسبحان َبؤن َالمسٌح َلعٌسى َالحمٌمٌٌن َالتابعٌن َإن َوتعالى. ه

سبحانهَوتعالىَلادرَأنٌَحفظَكلمتهَمنَكلَهجومَأوَتغٌٌرَأوَ

تبدٌل.َإنَهللاٌَؤمرَجمٌعَالبشر،َبماَفٌهمَالمسلمون،َأنٌَإمنواَ

َبوحًَكتبهَالتًَلَتتغٌر.

َأَلُوُلَلَُكْم:َإِلَىَ أَْنَتَُزوَلَالسََّماُءَلالَعٌسىَالمسٌح:َ"فَإِنًَِّاْلَحكَّ

َواألَْرُضَلٌَََُزوُلََحْرٌفََواِحدٌَأَْوَنُْمَطةٌََواِحدَةٌَِمَنَالنَّاُموِسََحتَّىَ

...َ ٌََُزوُل"َ ٌَُكوَنَاْلُكل  ََكالَِمًَلَ اَلسََّماُءََواألَْرُضَتَُزولَِنََولِكنَّ

َ(25َ:14و4َ:38ََ)مت ىَ

َ

 يحعن عيسى المسسبحانه وتعالى إعالن هللا 

َماذاَتمولَكتبَالوحًَهذهَإذاَعنَعٌسىَالمسٌح؟

ٌخبرناَأنبٌاءَالعهدَالمدٌمَعنَخطةَهللاَاألزلٌةَفًَأنٌَبارنَكلََ

َألَوهوَالمسٌحَ شعوبَاألرضَوذلنَمنَخاللَنسلَابراهٌم،

َالمسٌحَوأنهَ المادم.ٌَشهدَالنجٌلَبؤنٌَسوعَأوَعٌسىَهوَهذا

َالموت َمن َلام َثم َودُفن، َومات، َُصلب، َأخبرهإلءََلد كما

ََجِمٌُعََماَ ٌََتِمَّ َأَْن َبُدَّ حَعٌسىَالمسٌحَلائال:َ"أَنَّهَُلَ األنبٌاء.َصر 

َ)لولاَ ََواْلَمَزاِمٌِر" ََعنًَِّفًَِنَاُموِسَُموَسىََواألَْنبٌَِاِء ََمْكتُوٌب ُهَو

25َ:55.)َ

َوالتحرٌرَمنَ َللشفاء لمدَصنعٌَسوعَالمسٌحَمعجزاتَعظٌمة

َالشٌطان،َوحتىَإل َإلَأنَأعظمَلبضة َ َالموتىَالىَالحٌاة. امة

َمعجزاتهَعلىَالطالقَهًَلٌامتهَهوَنفسهَمنَالموت.

َهذهَ َفً َنفسه َعن ٌَسوع َالمسٌح َشهادة َكانت ٌَاترى ماذا

 الكتب؟َلمدَلالَوبكلَوضوح:

َفاَلٌَََُجوُع،ََوَمْنٌَُْإِمْنَبًََِفالََ»ََ ًَّ َََأَنَاَُهَوَُخْبُزَاْلَحٌَاةِ.ََمْنٌَُْمبِْلَإِلَ

َ(8َ:32)انجٌلٌَوحناََ«ٌَْعَطُشَأَبَد ا

َفََسٌَْحٌَا»   ََماَت ََولَْو َبًِ َآَمَن ََمْن ََواْلَحٌَاةُ. َاْلِمٌَاَمةُ َهَُو انجٌلَ)«أَنَا

َ(33ََ:24ٌوحناَ

َإِلََّ« َاآلِب ٌََؤْتًَِإِلَى َأََحدٌ ٌَْس َلَ ََواْلَحٌَاةُ. ََواْلَحك  َالطَِّرٌُك َُهَو أَنَا

َ(35َ:1)انجٌلٌَوحناَ«َبًِ

ََعِنَ» َنَْفَسهُ ٌََْبِذُل اِلُح َالصَّ اِعً ََوالرَّ اِلُح، َالصَّ اِعً َالرَّ َُهَو أَنَا

َِلًَ.اْلِخَرافَِ َذَاتًِ. َِمْن َأَنَا َأََضعَُها َبَْل َِمنًِّ، ٌََؤُْخذَُها َأََحدٌ ٌَْس ..لَ

ا ٌْض  )انجٌلٌَوحناَ«َُسْلَطاٌنَأَْنَأََضعََهاََوِلًَُسْلَطاٌنَأَْنَآُخذََهاَأَ

31َ:33َ،38)َ

َََ

 



 


