
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فهذه مطوية انتقيتها  من  رسنالنة ربالن اإلني اة نينلنينة عنلنى    
عيسى عليه السالم داخل يف العبودية وال حظ له يف األلوإلنينةرب 

 للشيخ حممد اهلاليل رمحه هللا سائال هللا    ينفع هبا.
 تصريح اإلنجيل بعبودية عيس ى صلى هللا عليه وسلم 

اقر  م   ول الفصل الرابع من  جن نينل من  جنر النرقند السناد  
والسابع ، ففيهما التصريح بأ  عيسى عبد، وهللا سنيند ور، ، 
لقوله يف اآلية السابعة، قد كتب  يضا )ال متنتن ن  النر، جنهلن   
ويف إلذا الفصل نفسه    الشيطا  محل املسنينح و خنذ ينطنو  
به م  مكا  جنر مكا ، فنكنينس يسنتنطنينع الشنينطنا      نمنل 

 الرمح  ؟ تعار هللا ع  ذل  علوًا كبريًا .
مث  مره الشيطا     يسجد له ويعبده ، و طعنمنه لنال الندننينا ، 
فكيس يتجر  الشيطا  على هللا لثل إلذه اجلنر ة، وملنا  راد منننه 
الشيطا  ذل   جنابنه املسنينح بنقنولنه : ) قند جنا  يف النكنتنب 

 السابقة رب ال تسجد جنال للر، جنهل رب وإلو وحده تعبده   .
انظر اآلية العاشرة مل يسد املسيح نفسه ابن  هللا، فنينمنا  عنلند، 
وجنمنا كا  يسمي نفسه اب  اةنسا ، جنال  نه مسع تسميته بنذلن  

 وال خصوصية له يف ذل . -بزعد األناجيل–فلد ينكرإلا 
 
 

 معنى عبارة " ابن هللا " التي ترد في األناجيل

ففي لغة التوراة واألناجيل : كل تقي بر يسمى ابن  هللا  ، ويف 
اآلية التناسنعنة من  النفنصنل ا نامن  من  جن نينل من  : ) طنو  

 لصانعي السالم ، ألهند ابنا  هللا يدعو    .
: ) لنتنكنوننوا  بنننا   بنينكند  -54-وجا  يف الفصل نفسه رقد 

 الذي يف السما   
: ) فكونوا  نتد كاملي ، كما     باكد النذي  -54-ويف رقد 

 يف السما  كامل  
: ) وجنال فلي  لنكند  جنر عننند  -1-ويف الفصل الساد  رقد
  بيكد الذي يف السما   .

 مثال على تحريف أهل النصرانية لكتابهم 

تنننركنننة كنننلنننمنننة ) لنننورد  -11-ويف النننفنننصنننل السنننابنننع رقننند 
LORD   إلنا بلفظة ر، ، جنيهامًا لنلنننا     املسنينح إلنو  

هللا ، ولك  من  تنأمنل بنقنينة اآلينة هندإلنا تشنهند عنلنى املسنينح 
بالعبودية ، فالرتكة الص ي ة إلكذا : ) لين  كنل  حند ينقنول 
يل يا سيدي يدخل ملكوت السما  ولك  الذي يفعل جنرادة  يب 
الذي يف السما    انتهت تركة اآلينة ، وقند تنقندم    جنطنال  
األ، على هللا جا  يف منواعنع ال ىصنى يف اة نينل ، ولنين  

 خاصاً باملسيح .
 
 

 التصريح بعبودية عيس ى عليه السالم في اإلنجيل 

)  محدك  يها الر، ر،  -14-رقد  -11-وجا  يف الفصل 
السما  و األرض ، ألن   خفيت إلذه األشيا  ع  احلكمنا  و 

 الفهما  و  هلمتها األطفال   .
) و بنعندمنا صنر  اجلنمنو   -12-ويف الفصنل النرابنع عشنر 

صعد جنر اجلبل منفنردًا لنينصنلني    قنول : جنذا كنا  إلنو هللا  و 
جز ًا م  هللا ، فكيس يصلي فالصالة ال تنكنو  جنال من  النعنبند 
-الفقري احملتنا  جنر رمحنة هللا كنمنا قنال تنعنار يف سنورة فناطنر 

} يَنا  َينهنَهنا النن ناْ   َنن نتْنْد ال نْفنَقنَراْ  جَنَر ا َ  َوا  ْ إْلنَو ال نغَنَ ه  -14
َننَمننيننْد ا ، وقننال تننعننار يف سننورة مننرن } جَن   ْكننله َمنن   يف  احل 

َر َض جَنال  َآِت الر مح ََ  َعب ًدا ا .  الس َماَواَت َواأل 
قصييية اةيييرأة  -12إليييى  12-وفيييي اليييخيييصيييل ا ييي يييامييي  ع ييير

 الكنعانية وفيها أمور :

 األول : نفي الرمحة و احملبة ع  عيسى ! لو ص ت احلكاية .
الثاين : التعصب املمقوت حبيث يعنا   بنننا  قنومنه و ال ينعنا  

 غريإلد ، مع  نه ال خيسر شيئاً !.
الننثننالننث : الننتننكنن  الننقننومنني و االفننتنن ننار بننالنننننسننب و انننتننقننا  

 اآلخري  و جعلهد كالباً .
 الرابع :    امر ة مشركة جاإللة ناظرته فغلبته .
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األبوة البنوة لعىن العالقة بي الر، و العبد ثابتة يف اة يل يف 
 ، ال خصوصية للمسيح يف ذل  .كيع النا  
)  منا ذلن  النينوم وتنلن   -23-رقند  -15-و يف النفنصنل 

الساعة فال يعلهما  حد م  النا  وال مالئكة السما  ، ولنكن  
 يب وحده إلو يعلمها   فهذا دليل قاطع على    تنلن  السناعنة 
ال يعملها  حد جنال هللا ، ففيه دليل على    علد املسينح قناصنر  
 كسائر البشر ، و هللا وحده إلو الذي  حاط بكل شي  علما .

فننيننه    املسننيننح ) خننر   -23-رقنند  -13-و يف الننفننصننل 
ساجدًا هلل و قال يا  بت جن   مك     تصر  ع  إلذه الكنأ  
و لك  لي  كما  ريد  نا بل كما تريد  نت   جن  ثبت إلنذا فن   
الش ص الذي قاله كا  جاإلاًل بقدرة هللا ، و معرتفاً بنأننه عنبند 

 هللا و إلو الذي يتصر  فيه .
: ) فتشناوروا و اشنرتوا هبنا  -4و2-رقد  -12-ويف الفصل 

 رض ا از  ةحرا  جثث الغربا  فنينهنا ولنذلن  مسنينت تنلن  
األرض  رض النندم جنر إلننذا الننيننوم   ، و منن  إلننذا نننفننهنند    
اة يل مل يكتب يف زمنا  املسنينح ، و جنمننا كنتنب بنعنده بنزمنا  

 طويل م  احلكايات اليت كانت عالقة بأذإلا  النا  .
)    املسيح بزعمهد صنا  بنأعنلنى صنوتنه ينا  -53-ويف رقد 

وإلذا م   عظد األدلة على    النذي جنهلي يا جنهلي ملا  سلمت    
قال إلذا الكالم لي  م  املؤمني باهلل فضاًل ع     يكنو  من  
 نبيا  هللا ، أل  هللا ال خينلنس وعنده و  ننبنيناشه ال يشنكنو  يف 

  . وعده

   شابنًا جنا  جنر  -12و  13-يف الفصل التاسع عشر رقد  
املسيح فقال له )  ينهنا النرجنل الصناق ، فنقنال لنه مل تسنمنين  
 صاحلا ؟ ال صاق جنال هللا   ويف إلذا اعرتا  بالعبودية  يضاً .

ملنا  رادوا    ينقنبنضنوا  -53و  54رقند  11-و يف الفصل 
عليه خافوا م  اجلمو  ألنه كا  عندإلد نبياً ، ففيه دلنينل عنلنى 
   كو  املؤمني بعيسى يف زمانه مل يكونوا يعتقدو   ننه جنلنه  و 
اب  هللا  و  حد األقانيد النثنالثنة ، بنل كناننوا ينعنتنقندو   ننه نن  

وإلذا م   قوى احلجج على القائلي ب لوإلنينتنه لنو كناننوا فقط ، 
 يعقلو  .

)  منا  ننتند فنال تندعنوا  حندًا  -4-رقند  -12-ويف الفصل 
سيدكد ، ف   سيدكد ح  املسيح واحد   ففيه دليل عنلنى    
كو  املؤمني بعيسى يف زمانه مل يكونوا يعتقدو   نه جنله  و ابن  
هللا  و  حد األقانيد الثالثة ، بل كانوا يعتقدو   نه نن  فنقنط ، 
 وإلذا م   قوى احلجج على القائلي بألوإليته لو كانوا يعقلو  .

)  منا  ننتند فنال تندعنوا  حندًا  -4-رقند  -12-ويف الفصل 
سيدكد ، ف   سيدكد ح  املسيح واحد   ففيه دليل عنلنى    
املسيح عبد و    السيد واحد و إلو هللا ، و قند تنركنوا إلنذه 

، فنأوونوا    املسنينح إلنو  حرفوإلا عنلنى عنمنداآلية بالعربية و 
 . ،  ما الرتكة اةنكليزية فهي ساملة م  إلذا الفسادالسيد 

) وال تدعوا لكد  بًا عنلنى األرض ، أل   -3-وفيه  يضًا رقد 
 باكد واحد وإلو الذي يف السمنا    ، و من  ذلن  تنعنر     

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
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