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كلمة هللا أو .1

الرب  كلمة

 لإلنسان

 .محمدأنزل هللا كالمه على اإلسالم: 

ل كالمه على ز  نَيؤمن المسلمون أن هللا قد 

مالك، وكتبت بواسطة رجل اسمه محمد 

المقدس، كتاب المسلمين القرآن، الكلمات في 

، 32)سورة البقرة:  د أنه كالم هللاقَ عتَ والذي ي  

-505، سورة النحل: 9، سورة الحجر: 581

سورة ، 501-501، سورة اإلسراء: 503

 (.14-15: اْلَحاق ة  

 الكتاب موحى به من الربالمسيحية: 

فهو موثق  ولذلك كله موحى به من الرب الكتاب المقدس

: 2 )اإلصحاح( نافع )تيموثاوس الثانيةالرب و من قِبَل

وكتبوا  القديسون(. تكلم رجال الرب 54 -51)اآليات( 

، 35: 5)بطرس الثانية  من الروح القدس مسوقينكالمه 

( ومن ثم فالكتاب 24: 5انظر أيًضا كورنثوس األولى 

. تتمثل كلمة الرب أيًضا في شخص المقدس موثوق به

، 51، 1 -5:5هللا )يوحنا  أراناالرب يسوع المسيح والذي 

51 :9)  

 

 

 بهللا األ.2

 اإلسالم: ال يمكن وصف هللا باألب.

)سورة  لبشربأن هللا أب لال يؤمن المسلمون 

ينشد افتداء (، فالقرآن لم يقل أن هللا 58المائدة: 

المفقودين في الخطية، أو أنه يحب الخطاة 

، سورة 341، البقرة: 591)سورة البقرة: 

، وبالنسبة للمسلم ال توجد عالقة (504النساء: 

 هو أب لكل من يؤمن بالمسيح كمخلص الربالمسيحية: 

( 51: 5، كولوسي 2: 5خلق هللا العالم بالمسيح )يوحنا 

 وهو(، 39-38: 54نحن أبناء هللا )أعمال الرسل  وبالمثل،

( 51: 1 ، يوحنا األولى51: 2)يوحنا أيًضا يحب العالم 

خطاة أرسل يسوع المسيح إلى العالم ليخلصنا  ونحن بعد

. (59، 51: 1، يوحنا األولى 8: 1رومية من خطايانا )
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فكل من يؤمن بالرب يسوع من أجل الخالص يصير ابنًا  من أي نوع مع هللا.

، 52 -53: 5م المحب )يوحنا ، ومن ثم يصبح هو أبيههلل

 (.1: 1، غالطية 58: 1كورنثوس الثانية 

 

 

 

 

 هللا. ابن 3

 اإلسالم: يسوع )يدعى عيسى( ليس ابن هللا.

يقول القرآن أن الكذابون فقط هم من يقولون 

اف اتِ أن هلل ابن )سورة  ر كِ (. فقد ذ  513: الص 

في الكثير من آيات القرآن أن يسوع ليس ابن 

، 551أحد األنبياء )سورة البقرة: هو بل  ،هللا

، 41المائدة: ، 545، النساء:521البقرة: 

 (.20مريم: ، 1-1، الكهف: 20التوبة: 

 المسيحية: يسوع هو ابن هللا.

، )الفريد( ألَن ه  هَكذَا أََحب  هللا  اْلعَالََم َحت ى بَذََل اْبنَه  اْلَوِحيدَ  "

" .ِلَكْي الَ يَْهِلَك ك لُّ َمْن ي ْؤِمن  بِِه، بَْل تَك ون  لَه  اْلَحيَاة  األَبَِدي ة  

، 1: 5، رومية 54: 2وكذلك متى ، 51: 2)يوحنا 

َوتَعَي َن اْبَن هللِا  (. "30: 1، يوحنا األولى 51: 1عبرانيين 

وحِ اْلقََداَسِة، بِاْلِقيَاَمِة ِمَن األَْمَواِت: يَس وعَ  ةٍ ِمْن ِجَهِة ر  بِق و 

، عبرانيين 54: 2، وكذلك متى 1: 5" )رومية اْلَمِسيحِ َرب ِنَا

 (.30: 1، يوحنا األولى 51: 1

تقول أن هللا كانت له عالقة  أنك تكفر عندماكنت تعقتد  إن

في  ن نتفق معكوالدة ابن هلل، فنحمقربة بمريم نتجت عنها 

"ابن هللا"؟ إن كان هناك كتابًا  بالتعبيرا ماذا نقصد إذً  ذلك.

بيل المثال الطهي اإليطالي، أم الكتب" على سيقال عنه أنه "

أن جميع كتب الطهي اإليطالية األخرى  هذا عنيفهل ي

ولكنها تعني أن ، بالطبع من هذا الكتاب الواحد؟ كال مولودة

إليه يعتبر أفضل مصدر للمعلومات عن هذا الكتاب المشار 

 أبًدا . وكذلك جملة "ابن الطريق" ال تعنيلطهي اإليطاليا

 مجازي تزوجا وولدا طريقًا آخر، بل هو تعبيرأن طريقين 
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، ونفس المبدأ ينطبق الشخص رحالةذلك أن  نهيقصد م

يسوع بوصف ابن هللا كما  فَ ِص "ابن هللا"، فقد و   تعبيرعلى 

ألَن ه  ي ولَد  لَنَا " اآلية حيث تقول 1: 9هو وارد في إشعياء 

َونَْحن  قَْد نََظْرنَا ، 51: 1..." ويوحنا األولى َولٌَد َون ْعَطى اْبنًا

َخل ًِصا ِلْلعَالَمِ َونَْشَهد  أَن  اآلَب  فبما أن . ".قَْد أَْرَسَل االْبَن م 

الشخص يجب أن يكون موجوًدا قبل أن ي رَسل إلى أي 

مكان، كذلك أيًضا يسوع المسيح الذي كان موجوًدا منذ 

األرض أن ي رَسل إلى األزل في شخصية ابن هللا قبل 

يَْوَم َوإِلَى يَس وع  اْلَمِسيح  ه َو ه َو أَْمًسا َوالْ ويصير رجاًل. "

 (8: 52" )عبرانيين .األَبَدِ 

 

 

. الخطية 4

والجنس 

 البشري

يكون بالفطرة بل  مذنباإلسالم: اإلنسان ليس 

 باألعمال فقط. مذنبًا

بالفطرة،  مذنبال يؤمن اإلسالم بأن اإلنسان 

 ولدقد  كل إنسانتعاليم اإلسالم أن تقول بل 

 ونحن الذين نفسد أنفسنا." نقيًا

 .بالخطيةالمسيحية: ولد اإلنسان 

ِمْن أَْجِل ذِلَك َكأَن َما بِإِْنَساٍن َواِحٍد َدَخلَِت اْلَخِطي ة  إِلَى اْلعَالَِم، "

، َوهَكذَا اْجتَاَز اْلَمْوت  إِلَى َجِميعِ الن اِس، إِْذ  َوبِاْلَخِطي ِة اْلَمْوت 

َ اْلَجِميع   ألَن ه  ِمَن الد اِخِل، وكذلك "(. 53: 1" )رومية .أَْخَطأ

يَرة : ِزنًى، فِْسٌق، قَتٌْل، ر ِ ج  األَْفَكار  الش ِ  ِمْن ق ل وِب الن اِس، تَْخر 

يَرةٌ، تَْجِديٌف،  ْبٌث، َمْكٌر، َعَهاَرةٌ، َعْيٌن ِشر ِ ِسْرقَةٌ، َطَمٌع، خ 

اِخِل وَ  .ِكْبِريَاء ، َجْهلٌ  ج  ِمَن الد  وِر تَْخر  س  َجِميع  هِذِه الشُّر  ت نَج ِ

ن . يتهم بعض المسلمي(32 -35: 4)مرقس  ."اإِلْنَسانَ 

ها تؤمن بأن الرضيع لو مات سيكون مصيره المسيحية بأن

الجحيم إن توفى بدون أن يؤمن بيسوع المسيح كرب 
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، ولكن الكتاب المقدس يعلمنا خالف ذلك فيقول: ومخلص

وا إِلَْيِه أَْوالًَدا " ِلَكْي يَْلِمَسه ْم. ضع"( )المعنى األدق "ر  َوقَد م 

وا ال ِذيَن قَد م وه مْ  ا الت الَِميذ  فَاْنتََهر  ا َرأَى يَس وع  ذِلَك  .َوأَم  فَلَم 

ْم: )مرة أخرى "رضع"( َدع وا األَْوالََد »اْغتَاَظ َوقَاَل لَه 

الَِء َملَك وَت هللاِ   " .يَأْت وَن إِلَي  َوالَ تَْمنَع وه ْم، ألَن  ِلِمثِْل هؤ 

بين هذه اآليات بوضوح أن الرب (. ت  51-52: 50)مرقس 

غير الناضجين بالشكل يسوع يقبل األطفال الصغار جًدا 

 الكافي ليؤمنوا به.

 

ب ل  . هل ص  5

 المسيح؟

 اإلسالم: يسوع لم يصلب.

َوقَْوِلِهْم إِن ا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم "

ِ َوَما قَتَل وه  َوَما َصلَب وه  َولَـِكن ش ب ِهَ لَه ْم   َرس وَل ّللا 

 (.514)مثل عيسى( ..." )سورة النساء: 

 

 المسيحية: يسوع المسيح صلب ومات.

 ... إِلَى ( 51اآلية )يسوع فََخَرَج َوه َو َحاِمٌل َصِليبَه   "

ثَة  « ْلج  ا َجاء وا إِلَْيِه ... َحْيث  َصلَب وه ،  ،»ج  ا يَس وع  فَلَم   ... َوأَم 

، وكذلك رومية 22، 58-54: 59" )يوحنا .َرأَْوه  قَْد َماتَ 

 (.3: 3، كورنثوس األولى 8: 1

 

 

هل يسوع  6

 حي اليوم؟

 اإلسالم: لم يمت يسوع ولكن هللا أخذه لنفسه.

تََوف ِيَك َوَرافِع َك إِلَي  "  إِْذ قَاَل ّللا   يَا ِعيَسى إِن ِي م 

..." )سورة آل عمران، أنظر أيًضا سورة 

 (.518النساء: 

يسوع من بين األموات، وهو حي اليوم  أقيمالمسيحية: 

 في السماء.

وًما ِعْنَد َجِميِعك ْم َوَجِميعِ َشْعِب إِْسَرائِيَل، أَ "
ن ه  بِاْسِم فَْليَك ْن َمْعل 

وه  أَْنت م ، ال ِذي أَقَاَمه   ِ، ال ِذي َصلَْبت م  يَس وَع اْلَمِسيحِ الن اِصِري 

، وكذلك 50: 1..." )أعمال الرسل هللا  ِمَن األَْمَواِت، 

، بطرس 50-8: 3، فيليبي 1-2: 51كورنثوس األولى 
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ه َو فِي  (35)يسوع المسيح اآلية  ال ِذي"(. 35: 5األولى 

يَِميِن هللاِ، إِْذ قَْد َمَضى إِلَى الس َماِء، َوَمالَئَِكةٌ َوَسالَِطين  

ْخَضعَةٌ لَه   اٌت م  ، وكذلك أعمال 33: 2" )بطرس األولى َوق و 

، 51: 1تسالونيكي ، 21: 8، رومية 55: 5الرسل 

 (55: 59، سفر الرؤيا 3: 53، 53: 50، 51: 1عبرانيين 

 

 

كيف تصل  7

للفردوس أو 

 نة؟الج

 األعمال معاإلسالم: باإليمان برسالة هللا 

 .الصالحة

باإلضافة إلى إيمان المسلم بوحي هللا المنزل 

م اإلسالم أن أعمال ل ِ عَ على رسوله في القرآن، ي  

المسلم الصالحة ستزيد من ميزان حسناته يوم 

القيامة، فمن عمل أعمااًل صالحة بما يكفي 

كم من أعمال  لمسيدخل الجنة، وال أحد يع

، 553، 31صالحة يكفي لذلك )سورة البقرة: 

، 550، سورة الكهف: 8سورة األعراف: 

. فهذا هو (502 -503سورة المؤمنون: 

 اإليمان واألعمال.

 المسيحية: باإليمان بالرب يسوع المسيح ابن هللا. 

كفي للوصول هلل أو ال ت إن محاولتك لتكون إنسانًا صالًحا

" ليستحق دخول بما يكفيالخالص، وال أحد "بار نيل 

ارتكبنا ذنوبًا بالفكر أو القول أو الفعل  ألن كلنا، السماوات

"، وهذا ما سيبقينا خارج الجنة خطايايسميها هللا "والتي 

الجامعة ، 32 -ب  33: 2رومية ويجلب علينا إدانة هللا )

 لذلك، (1، 3: 3، رومية 34، 50: 35، رؤيا 30: 4

يعني  ممابنعمة هللا،  يكون الخالص من دينونة الخطيةف

بالرب يسوع  من يؤمن إاليناله ال ق حَ ستَ فضل غير م  

غفران هللا وبالتالي ينال  ،لًصا من الخطاياالمسيح مخ

، 1: 3، تيموثاوس األولى 55: 3، تيطس 9-8: 3)أفسس 

: 51، أعمال الرسل 51: 2، يوحنا 28: 52أعمال الرسل 

 (.51: 5كولوسي ، 25

 المسيحية: الملكوت. حدائق الفردوس.إسالم:  
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. كيف 8

ستكون الجنة 

 أو السماء؟

في حدائق  نهم سينعمواأبيؤمن المسلمون 

التي يسعد بها باألشياء نفسها الفردوس 

ذهبية، ال ساوراأل مثلن على األرض الكثيرو

الحريرية المجدولة بالذهب، االتكاء مالبس ال

من أنهار على أرائك بالورود، وكذلك الشرب 

ر( والعسل، مع كْ س   الماء واللبن والخمر )بدون

، كما سيكون هناك كل الفاكهة ولحم الطيور

ن وال مكان للذنوب بل للسالم رفقاء صالحو

، 42، سورة الزمر: 504، 25سورة الكهف: )

 (.35-55، سورة الواقعة: 51سورة محمد: 

حيث ال مكان للخطية، كل  جديدةسيعد هللا سماوات وأرض 

شيء سيكون صالًحا والمؤمنون مرحب بهم )بطرس الثانية 

لن يكون هناك  (.31: 5يهوذا ، 5: 35، الرؤيا 52: 2

موت وال حزن وال بكاء وال ألم ألن الحياة ستكون أفضل 

: 35، رؤيا 32: 5مما كانت على األرض )فيليبي بمراحل 

الرب يسوع  جساد مثل جسدوسيكون للمؤمنين أ(. 1

الجوانب الروحية  يؤكد على لكتاب المقدسالمجيد. فا

، 31: 5، يهوذا 55: 51)مزمور  الحياة األبديةفي  والسارة

سيستمتع حيث  (،55: 51، وكذلك يوحنا 1 -3: 35رؤيا 

من هللا والرب يسوع  بالتعلم المؤمنون معًا إلى األبد

نيكي تسالو) وصحبتهما، وخدمتهما، ماوتسبيحهالمسيح، 

، 1-2: 33، 51-55: 1، رؤيا 4: 3، أفسس 54: 1األولى 

59 :1-9 ،35 ،5-2.) 

 

 

 

ماذا عن .9

 الدينونة؟

 اإلسالم: سيحكم هللا على غير المؤمنين لألبد.

يؤمن المسلمون أن هللا سيحكم على الناس ولن 

ما يكفي  من آمن بالقرآن وعمليستحسن إال 

، ولكن غير المؤمنين من الصالحات

، آل عمران: 2-5سيخسرون )سورة الفاتحة 

هللا غير . فقد لعن (9، 8، األعراف: 14

فهم هنم إلى األبد. المؤمنين وأعد لهم نار ج

 المؤمنين لألبد.المسيحية: سيدين الرب غير 

 ،(35: 11عادل )إشعياء و( 52: 91ان )مزمور دي   الرب

غير مؤمن وحده إلى  ءفعند الموت سيذهب كل خاطي

(، 25-59: 51، لوقا 34: 9الجحيم )عبرانيين  عذاب

بريت )أعمال يوم الدينونة في بحيرة النار والك وسي لقَى

: 30رؤيا في دينونة هللا إلى األبد ) ( ليبقى25: 54الرسل 



 المسيحية واإلنجيل اإلسالم والقرآن 

في مكان  نملقو منبوذون، مقيدون باألغالل

-11، الفرقان: 131سورة آل عمران: ضيق (

 ).77-74، الزخرف: 65-64، األحزاب: 13

وعلى كل حال، ال يحتاج  ).9: 3، بطرس الثانية 15 -11

رفع الدينونة عن  قد أحد أن يذهب إلى هناك ألن المسيح

، كورنثوس 29: 1على الصليب (يوحنا  جميع خطايانا

فلن يهلك كل من ). 2: 2، يوحنا األولى 4-3: 15األولى 

مة فران خطاياه ونعمن به بالذهاب للجحيم، بل سينال غيؤ

، 36: 3، يوحنا 18: 26هللا بالحياة األبدية (أعمال الرسل 

 )23: 6رومية 




