
إن في إثبات نبّوة المسيح  إرغامًا لليهود والنصارى جميعًا:

كان بأنه المسيح وصف التلمود(1) في جاء فقد ا�- –خذلهم اليهود أما
بعد أتباعه عبده صنم وبأنه وشريرًا. كافرًا ومرتدًا ومجنونًا وثنيًا ساحرًا

صلبه. وبأن تعاليمه كذب وهرطقة ومستحيلة اإلدراك. 
واعتقاد المسيح ألوهية على مجمعون فإنهم ا�- النصارى-أضلهم وأما

ربوبيته.
وغيره موسى معجزات بها ثبتت التي بالطرق وآياته معجزاته أثبتنا فإذا
على به يعترضون ما وكان سبيل، نبّوته في القدح إلى يبق لم األنبياء من
على انعكس سؤال وكّل أنبيائهم، معجزات في عليهم منعكسًا المسيح

سائله فهو باطل من أصله.
ونحن سواه، والّرّب غيره، اإلله أن ُعِرف رسالته وأوضحنا نبّوته أثبتنا فإذا
المسيح قول من ونوضحه بأيديهم التي النصارى كتب من ذلك نثبت

وأقوال تالميذه الذين صحبوه:
فقد وآواكم َقِبلكم من لتالميذه: المسيح «قال التلميذ: يوحنا قال
من أفضل عبد من ما أرسلني. من يقبل فإنما قبلني ومن وآواني قبلني

سّيده».

منه يقبل من وأن الرسالة سوى ع َيد� لم المسيح بأن يشهد يوحنا فهذا
من «ما قوله: في بالعبودية اعترف وقد أرسله، الذي ا� من يقبل فإنما
آَتاِني اِ� َعْبُد ن�ي ا� ﴿َقاَل تعالى: لقوله موافق وذلك سّيده»، من أفضل عبد

الِكَتاَب َوَجَعِلِني َنِبّيًا﴾ . [مريم: 30] .
عبد من «ما بقوله: عناهم وأنه عبيده وأنهم الحواريين سيد إنه قالوا: فإن
أفضل من سّيده» أكذبهم اإلنجيل إذ يقول فيه: «إن الحواريين إخوته». 

فكّذبوهم أنبياءه، ا� أرسل لما أنه وذلك أرسله, ا� أن نسلم قالوا: فإن
ليتهيأ البتول مريم من فتجسدت كلمته هو الذي ابنه إليهم بعث وقتلوهم

من الشفوية التوراة يعتبرونه إذ لديهم، المقدس اليهود فقه كتاب وهو : (�)
واستنباطات تفسيرات إالّ ليس حقيقته في ولكنه السالم عليه لموسى ا�

حاخاماتهم لنصوص التوراة.



للناس السماع منها واألخذ عنها.
بعضهم، رأي على ا� العلم صفة وهي قديمة، عندكم الكلمة إن فنقول:
إرسالها؟! يصح فكيف قديمة، الكلمة كانت وإذا آخرين، رأي على ونطقه
إن تقولون أو موصوفها؟! تفارق ال والصفة الباري ذات الصفة تفارق وكيف

الصفة تقوم بمحلين؟!.
عند وثبتوا القديمة الكلمة رؤية على الخالئق َقِدر كيف وأخبرونا
عند يثبت لم السالم عليه عمران بن موسى أن تشهد والتوراة مواجهتها؟!
من يبلغوا لم وأصحابه موسى إن أتقولون صعقًا. َخر� بل التجلي جالل

التمكين مبلغ الحواريين الذين شاهدوا الكلمة وخدموها؟! 
يريدون الباب من دنوا لما لوط قوم «إن التوراة: في تروون وأنتم هذا
يقدروا فلم أبصارهم، أعشت بارقة المالئكة من بعض من برقت ضيفه
استطاع كيف مثله، مخلوق رؤية يستطع لم فمن المالئكة», رؤية على

رؤية الّرّب العظيم واإلله القديم؟!

وظفاًر؟! شعرًا وعروقًا ودمًا لحمًا فتصير الكلمة تتجسد كيف وأخبرونا
أذلك شيء شاهدتموه عيانًا.

وأن خالقًا، إلهًا اإلنسان ذلك وصار إنسانًا، صار ثم علَمُه، ا� ولد كيف ثم
ذلك اإلله قتله خلقه وصلبوه ونكلوا به؟!! 

ا� كلمة المسيح أن على موافقون فإنكم أيضًا لكم الزم هذا قالوا: فإن
وقد نطق به قرآنكم.

سّمى كما بها سّماه بتسمية شّرفه تعالى ا� إن نقول فإنا سواء، لسنا قلنا:
إبراهيم خليالً، وسّمى موسى كليمًا، والتسميات ال اختالط لها بالذوات.

عارف وأنا الصالح الراعي هو أنا يسوع: «قال التلميذ: يوحنا قال
برعيتي وهي تعرفني».

الراعي ألن ربوبيته؛ دعوى في للنصارى تكذيب الراعي»، هو «أنا فقوله:
ليس إليه ملك الغنم بل ملكها لغيره وليس له سوى الرعاية.

الخالئق أن على دليل فيه تعرفني». وهي برعيتي عارف «وأنا وقوله:
غير. ال آدم بني من طائفة إلى إالّ يبعث لم بل بدعوته، بمعمومين ليسوا
الذين إلى إالّ أرسل لم إني » آخر: موضع في وأوضحه هذا كشف وقد

ضّلوا من آل إسرائيل».



يسوع إلى أبرص رجل «جاء متى: قال نبّوته، على دالة معجزة
له فقال لوقته، برصه فزال طهرتك. فقال: رني، طه� رّب يا وقال: له وسجد

يسوع: اذهب وقرب قربانًا كما أوصى موسى».
ما لهم: قلنا بها، يؤمنوا ولم وجحدوها اآلية هذه في اليهود طعن إن
شيء وذلك األبرص عن البرص يزيلون كانوا وبنيه هارون أن على الدليل

لم تشاهدوه؟
وال القطع ويقتضي العلم توجب التي التواتر بطريق إلينا نقل قالوا: فإن

يبقى معها شّك.
فإن ذلك، يفعل كان المسيح أن وانتشر واشتهر تواتر فكذلك لهم: قلنا
حاولوا طعنًا في آية المسيح انعكس عليهم في آية هارون وسائر الرسل.

له: وقال األبرص، له سجد إذ ربوبيته على نستدل بذلك النصارى: قال وإن
يا رب، فلم ينكر عليه، فإقراره على ذلك وإزالة برصه دليل على ربوبيته.
جاء ما والدليل بينهم، فيما وتحّيتهم القوم سالم كان فهو السجود أما قلنا:
لهاللك بهم مّروا الذين للمالئكة ولوط إبراهيم «سجود من التوراة في
هو له سجد بمصر يوسف على دخل حين إسرائيل و«أن سدوم»,

وأوالده».
الناس، من والعظماء األكابر بها يخاطب لفظ فهو رّب»، «يا قوله: وأما

وذلك مشهور في كّل ملة.
إلى الرؤساء من رئيس «جاء متى: قال نبوته، على دال معجز
فمضى عليها، يدك فتضع إلينا تأتي فلعل ماتت قد ابتني إن فقال: يسوع

معه ووضع يده عليها، فعاشت ابنة الرجل».
نبوة في عليهم انعكس التواتر وأكذبوا تواتره مع ذلك اليهود أنكر فإن
العصا قلب ولعل لهم: قيل تخييالً، ذلك فعل أنه زعموا وإن أنبيائهم,
التي بالطريق المسيح بنبوة القول فلزمهم تخييالً، أيضًا كان يسعى حيوانًا

لزمهم القول بنبوة موسى وغيره. 
الموتى إحياء على قادر ال إذ ربوبيته على دليل ذلك النصارى: قال وإن

سوى ا� تعالى.
رّبًا، وتتخذوه ميتًا أحيا من كل ربوبية تعتقدوا أن ذلك على فيلزم قلنا:
حزقيال «وأن األرملة», ابن أحيا إلياس «إن الملوك: سفر في ورد وقد

أحيا بشرًا كثيرًا». 



مّر ما يأكل عينين ذا ثعبانًا عصاه يقلب كان موسى إن تشهد والتوراة
عليه, وقلب الخشب حيوانًا أبدع من إعادة الروح إلى ميت.

يسوع إلى «حضر متى: قال المسيح، نبوة على دال معجز
أعينهما فلمس نعم. قاال: أتؤمنان؟ فقال: داود، ابن يا ارحمنا فقاال: أعميان
وقال: كإيمانكما يكون لكما. فانفتحت أعينهما، فقال: ال تقوال ألحد شيئًا».
قد موسى «أن التوراة: في عندكم لهم قلنا اآلية, هذه اليهود أنكر فإن
وهذا بهما». تبصر عينان واحدة لكل قمًال فانهال رمل كثيب بعصا ضرب
على الصحة رد وذلك كله، الحيوان خلق فيه ألن المسيح؛ فعل من أعجب

جارحة من جوارحه بعد ذهابها. 
وإن قال النصارى: ذلك دليل على ربوبية المسيح.

ربوعيته يّدعوا أن يوسف آلل لجاز بذلك ربوبيته ادعاء جاز لو لهم: قلنا
بمثله؛ إذ أبرأ عيني والده يعقوب بعد ذهابهما.

داود إلى نسباه أن الرجلين من رضي السالم عليه المسيح أن والعجب
نسبة نسبوه حتى لنفسه رضيه بما له النصارى ترَض ولم حاجتهما وقضى
به بشر حين الملك جبريل بها نسبه التي الجليلة النسبة وهي فيها, خالفوه
حبًال تقبلين إنك لها: يقول «إذ إنجيله: في لوقا به شهد كما بالناصرة مريم

بولد اسمه يسوع يجلسه الّرّب على كرسي أبيه داود». 

المسيح يقّرهما لم منهما، خطأ لوكان داود» ابن «يا له: الرجلين وقول
ليخلص جاء إنما وهو بالكفر ينطقان يسمعهما وكيف كفر. هو ما على

الناس منه؟! 
رجل يسوع إلى «حضر متى: قال ، نبوته على دالة معجزة
تداوي أن يحل هل فسألوه: اليهود، من جماعة بحضرة وذلك اليد، يابس
يسقط منكم رجل «أي يسوع: لهم فقال عليه، وا َيُنم� لكي السبت؟! في
الخروف، من أولى فاإلنسان يقيمه؟!، فال السبت يوم في بئر في خروفه
اليهود فخرج كاألخرى، وعادت فصحت فمّدها يدك، امدد للرجل: قال ثم
مرضى فتبعه هناك من وانتقل سّرهم، يسوع فعلم إهالكه، في متآمرون

فشفاهم».
كثير فذلك رسالته، من غاض وال نبوته في قادح غير وتواريه هربه قلت:
قول في يقدح وهو الربوبية. بجالل يليق ال أنه غير ا�, ألنبياء اّتفق ما
لخالص القدس روح من وتجسد السماء من نزل إنما المسيح إن النصارى
آدم على وجب ما مؤديًا يكون حتى دمه ببذل الجحيم م وذريته آدم



وتوارى ذلك من فّر لما به يهذون ما على األمر كان فلو الشجرة، بأكله
في إذ بسببه، وَتَعن�ى جاء إنما أمر من أخرى بلدة إلى بلدة من ل وَتَحو�

تأخير قتله استدامة آدم وذريته في العذاب.
ل واختفى ألن ساعة أجله لم تحضر بعد. فإن قال النصارى: إنما َتحو�

وال مكروهًا إليه يجر ال لبثه كان إذ إذًا، يتحول ال أن األولى فكان قلنا:
يسلط عليه سفيهًا.

أنه الفريسيون عليه افترى حين الرسل لكالم المسيح كالم مضاهاة
تجديف كّل إن » فقال: الشياطين»، رئيس زبول ببعل الشياطين «يخرج
في وال الدهر هذا في يترك ال القدس، روح على والتجديف للناس، يترك
ليس علّي كذبًا «إن : ا� رسول سيدنا لقول مواطئ وهذا اآلتي». الدهر

النار». من مقعده فليتبّوأ متعمدًا علي� كذب فمن أحد، على ككذب
.

خمس إالّ عنده وليس كثير جمع يسوع إلى "حضر متى: قال
فأكل الطعام على وبارك ودعا السماء إلى بصره فرفع وحوتان, خبزات

الجمع وشبعوا وفضلت كسر كثيرة».
وها ذلك، كيف قلنا: المسيح، ربوبية على تدل اآلية هذه النصارى: قال إن
األولياء وسنة األنبياء دأب هو وهذا يدعو، السماء إلى وجهه رفع قد هو
ما إليه وطبلوا معبودهم إلى رغبوا الخلق وإرشاد الحّق لبث� ُدِفعوا إذ

يحقق قصدهم.
يعتقد أن لجاز الدعوى هذه بمثل الربوبية المسيح في يعتقد أن جاز ولو
ألف ستمائة على يزيدون وهم والسلوى المن قومه «بإطعام موسى: في
الحوتين في المسيح فعل من أعجب وهذا والصبيان» النساء سوى نفس
إيصال موسى وآية موجود، خبز تكثير المسيح آية إذ األرغفة؛ والخمسة

خير مفقود.
ألرث الصالح من أعمل ما معلم يا ليسوع: رجل «قال متى: قال
تزن، ال تقتل. ال قال: هي؟ وما قال: الوصايا، احفظ فقال: الدائمة؟ الحياة
فقال مثلك» قريبك وأحبب وأمك، أباك أكرم بالزور تشهد ال تسرق، ال
المسيح: فقال علي؟ بقي الذي فما صباي. منذ عرفته قد هذا كل الرجل:
للمساكين وأعطه لك شيء كّل وبع فاذهب كامًال تكون أن تريد كنت إن
الكالم هذا الرجل سمع فلما اتبعني. وتعال السماء في كْنزًا لك ليكون
دخول إن لكم، أقول الحق المسيح: فقال كثيرًا، كان ماله ألن حزينًا؛ مضى



التالميذ: فقال ا�، ملكوت الغني دخول من أيسر الخياط سم في الجمل
عند وأما هذا، يستطاع فما الناس عند أما لهم: فقال هذا؟ على يقدر من
للمولى والتفرغ الدنيا في بالزهد بعثوا إنما األنبياء مستطاع. فكل ا�

والتزود للعقبى"1.
وصايا حفظ جعل حيث ورسالته, نبوته على دال المسيح من الكالم وهذا
غير من الدائمة الحياة وإرث الخالص سبب الفصل هذا في المذكورة ا�
أجلنا «من بقوله: النصارى يدعي كما وصلبه. المسيح قتل إلى حاجة
وولد وتجسد السماء من المسيح نزل خالصنا أجل ومن الناس معشر

وقتل وصلب».
في لوقا قال عليه: اإلنكار وترك ذلك على بنبوته ينطق من إقراره
وأمر أمره في يتحدثان وهما رجلين قيامه بعد يسوع «صحب إنجيله:
كان الناصري يسوع فقاال: يعرفانه, ال وكانا تذكران؟ َمن لهما: فقال اليهود
وبات فأضافاه معهما وسار عليهما ينكر فلم باألعمال، قويًا نبيًا رجًال

عندهما».
نبههما وَهال� النصارى؟ يقول كما ورّب إله أنه الكفر على هما ُيقر� فكيف
ما على فإقرارهما يجوز؟! ال ما على يسكت فكيف قاال. ما خطأ فهما وعر�
وحكمًا فيه بقولهما رضا طعامهما تناوله عندهما ومبيته لهما ومسايرته قاال
هو رضي بما له النصارى ترض لم فكيف نبوته، من إليه ذهبا ما بصحة

لنفسه من أهل زمانه؟!.


