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 عقيدة الُمسلم يف املسيح عليه السالم مطوية:
 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب

. فهو ليس  هلل مملوك   خملوق   عبد   ♠ «املسيح» نؤمن أن    ليس منو ،هللوليس ابنًا مولودًا  ،اهللعز  وجل 

ا للعبادة. فهو ليس اإلهليةوصفاته  يف أسامئه اهللوال يشرتك مع  ،األلوهية جنس وإن ام هو  ،اهلًإ حقيقيًا ُمستحقًّ

اجدينحمسوب ِضمن   .عز  وجل   هلل العابدين الس 

ه فبدايته بوالدته من  ،أزلياً ليس  ♠ «املسيح» نؤمن أن   ليس فوليس له َنَسب إال  هلا.  ،البتول مريمأمِّ

د وتأن س وعاش عىل األرض  إهلياً  كائناً فهو ليس  ،ُوُجود  قبل والدته ♠ للمسيح امء وجتس  نزل من الس 

 كإنسان.

ا ستلد ابنًا خملوقًا بكلمٍة من  ،البتول ملريم ♠ جربيلعز  وجل  أرسل املالك  اهلل نؤمن أن   ها بأَّن   ،اهللوبَّش 

 آية وأعجوبة للعاملني. أّمهو هوفكان 

َّن  َرب   قَالَت  ▬قال تعاىل: 
َ
ِن  َولَم   َوَلد  ِل  يَُكونُ  أ َسس  را   قََض  إَِذا يََشاءُ  َما ََي لُُق  اّلله  َكَذلِِك  قَاَل  بََشد  َيم  م 

َ
 فَإَِنَما أ

 .[47 :عمران آل]♂ َفَيُكونُ  ُكن َلُ  ُقوُل يَ 

  ِعندَ  ِعيَسى َمَثَل  إِن  ▬قال تعاىل: 
ِ
 .[59 :عمران آل]♂ َفيَُكونُ  ُكن َلهُ  َقاَل  ثِم   ُتَراٍب  ِمن َخَلَقهُ  آَدمَ  َكَمثَلِ  الّل

 ولدًا! هللن  لقول الذين كفروا من قبل وقالوا إ هُمشابِ  هلل ابن   ♠ «املسيح»القول بأن   نؤمن أن  

د وأصبح إنسانًا عاش عىل األرضن اهللمن الُكفر أن نقول بأن   هنؤمن أن   امء وجتس  فهذا خُمالف للحقِّ  ،زل من الس 

 .حيحةة الص  ن  الس  و ،رآن الكريمالقُ  ،يف وحيه املحفوظ اهللُ وللحقيقة التي أعلنها 

 وََجَعلَِن  ال ِكَتاَب  آتَاِّنَ  اّلَلِ  َعب دُ  إِّن  ▬ فقال: ،كان طفالً  عندما ♠ «املسيح» أنطقعز  وجل   اهلل نؤمن أن  
ي نَ  ُمَباَرك   وََجَعلَِن *  نَبِّيا  

َ
و َصاِّن  ُكنُت  َما أ

َ
ُت  َما َوالَزََكةِ  بِالَصاَلةِ  وَأ ِت  َوَبّرا  *  َحّيا   ُدم  *  َشِقّيا   َجَبارا   ََي َعل ِن  َولَم   بَِواِلَ

َ  َوالَساَلمُ  ُموُت  َوَيو مَ  ُوِلته  يَو مَ  ََعَ
َ
ب َعُث  َوَيو مَ  أ

ُ
 [33-30 :مريم] ♂َحّيا   أ

  عبد  أن ه  أعلن ♠ «املسيح» نؤمن أن  
ِ
  أو ابنُ  ،اهللومل ُيقل يومًا أن ه  ،هلل

ِ
 د نفسه وعبادته.ب أبدًا َم  لُ ط  ومل يَ  ،اهلل

يَمَ  اب نُ  ِعيَس  َذلَِك ▬قال تعاىل:  َل  َمر  َق  ا قَو 
 
ونَ  فِيهِ  اََّلِي ْل ََتُ ِ  ََكنَ  َما * َيم  ن ّلِلَ

َ
 إَِذا ُسب َحانَهُ  َوَلد  ِمن َيَتِخذَ  أ

را   قََض  م 
َ
ُبُدوهُ  َوَربهُكم   َرّب   اّلَلَ  َوإِنَ  * َفَيُكونُ  ُكن َلُ  َيُقوُل  فَإَِنَما أ َتِقيمد  ِِصَاطد  َهَذا فَاع   .[36-34 :مريم]♂ مهس 
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ه مريموعىل  ♠ «املسيح»عز  وجل  أنعم عىل  اهلل نؤمن أن   هو هو ،اهللُ فأعاذه  ،البتول ُأمِّ يطان  أم  من الش 

جيم  .وح الُقُدسبرُ  اهللُ وقد أي ده  ،الر 

َنا َعب دد  إَِّل  ُهوَ  إِن  ▬: ♠ «املسيح»قال تعاىل عن  َعم  ن 
َ
َِن  َمَثال   وََجَعل َناهُ  َعلَي هِ  أ ائِيَل  ِّل  َ  ♂إِْس 

 .[59 زخرفال]

 ،وعفكان يشعر بآالم الُ  ،لأللوهيةاملُنافية  اإلنسانيةكان ُمت ِصفًا بكّل ِصفات الن قص  ♠ «املسيح» نؤمن أن  

 .اهلإً ومن يتأل م وحيتاج ليس  ،وحيتاج إىل الط عام

والكالم  ،يعاتهوتَّشه . فتعاليمواإلنجيل احلكمة والت وراة اهللُ . عل مه اهلل رسول ♠ «املسيح» نؤمن أن  

 .إليهاه أوح الذي أرسله اهللولكن   ،من نفسه  يكنمل ،الذي تكل م به

ئيل فقط ال غري رسوالً كان  ♠ «املسيح» نؤمن أن   م عليهم. ،إىل بني إرسا  وقد أحل  هلم بعض الذي ُحرِّ

ح  ،إىل اخلليقة كلِّها اهللُ هو وحده الذي أرسله  ☺ حممدنبينا  نؤمن أن   للوحي خالفة املُ  للن اس عقائدهملُيصحِّ

 .♠ «املسيح»ّص فيام يُ  ومن ضمنها عقائدهم ،اإلهلي

َشد  ََكنَ  َما▬قال تعاىل: 
ن لِبَ

َ
تَِيهُ  أ مَ  ال ِكَتاَب  اّلله  يُؤ  ُك   ُدونِ  ِمن ل   ِعَبادا   ُكونُوا   لِلَناِس  َيُقوَل  ُثمَ  انلهُبَوةَ وَ  َواْل 

ُرُسونَ  ُكنُتم   َوبَِما ال ِكَتاَب  ُتَعل ُمونَ  ُكنُتم   بَِما َرَبانِي نيَ  ُكونُوا   َولَـِكن اّلل   ُمَرُكم   َوَّل *  تَد 
 
ن يَأ

َ
 ال َماَلئَِكةَ  َتَتِخُذوا أ

َباب ا انلَبِي نيَ وَ  ر 
َ
ُمُرُكم أ

 
يَأ
َ
رِ  أ دَ  بِال ُكف  نُتم إِذ   َبع 

َ
لُِمونَ  أ س   .[80 - 79: عمران آل] ♂مه

اإلهل احلقيقي الوحيد هو  اهللوليس ثالثة! وأن   ،واحد   اهللوأن   ،الن اس الت وحيد عل م ♠ «حاملسي» نؤمن أن  

م  باهللوأن ه من ُيَّشك  ،املُستحّق للعبادة ئع  ،ومأواه الن ار ،عليه الن ة اهللُ فقد حر  ا باع الوصايا والَّش  وأن ه جيب علينا اتِّ

 ة.واألحكام اإلهلية لُدُخول الن  

بل  ،مل يكن يفعل مشيئتهه وأن   ،مقهورًا حتت إرادته ومشيئته ،هللخاضعًا ُمستسلاًم  كان ♠ «املسيح» نؤمن أن  

 الذي أرسله. اهللمشيئة 

 ،وليس بُسلطان ذايت من نفسه ،اهللمدفوع له من  إهليكان يصنع املُعجزات بُسلطان  ♠ «املسيح» نؤمن أن  

 الذي أي ده. اهللوعندما كان يصنع املُعجزة كان يشكر  ،اهللمن عند  رسوله عىل أن   هذه املُعجزات دليل  

ة من عَ زَ عز  وجل  نَ  اهلل أن  نؤمن و ،☺ حممدهو  ،يٍّ يأيت من بعدهبِ نَ بَّش  بِ  ♠ «املسيح» نؤمن أن   بني  الن ُبو 

ئيل! ُسلو ءاألنبياالذي جاء به كّل  باإلسالمجاء  ♠ «املسيح» نؤمن أن  و إرسا كانوا ه وأن  تالميذ ،الر 
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 وابتدعوا  ،♠ «املسيح» الذي جاء به اإلسالما عن انحرفو ♠ للمسيحولكن  بعض املُنتسبني  ،ُمسلمني

د ،زوراً  هل نسبوها خُمتلفة وعبادات عقائد باعه  ،☺ بمحمداإليامن برفضهم  انحرافهموا وقد أك  من  كرسولواتِّ

 .اهللعند 

 ،الن اَس  اخلالُق  استأمن وقد .ورفيه ُهدى ونُ  ،كتابًا اسمه اإلنجيل ♠ «املسيح»ل عىل أنز اهلل نؤمن أن  

وقد حدث هذا مع باقي  !قاموا بتحريفه بل ،عليه حُيافظوا  ومل ،ُأمناء يكونوا  مل ولكن هم ،اإلنجيل عىل واستحفظهم

سة التي نزلت قبل   .رآنالقُ الكتابات املُقد 

 ،مؤل فة بَّشيةوإن ام هي كتابات  ،♠ «املسيح»عىل  اهللُ ليست اإلنجيل الذي أنزله ربعة األ األناجيل نؤمن أن  

ا ،موحى هبا من اهللوليست   .رآنالقُ حتتوي عىل ما ُيالف  ألَّن 

بل ُشبِّه هلم  ،ومل يصلبوه ،ولكن هم مل يقتلوه ،لقتله وتآمروا ،♠ «املسيح»اليهود مل يقبلوا دعوة  نؤمن أن  

ى  اهللما قتلوه يقينًا. فإن  و ،ذلك وقد  ،ُخُصوصًا مكيدهتم لصلبه ،من مكائد اليهود املُختلفة ♠ «املسيح»نج 

ره من الذين كفروا. لذلك  اهللُ رفعه   ومل يقم من بني األموات! ،ومل ُيدفن يف قربٍ  ،مل ُيصلب نؤمن أن هإليه بعد أن طه 

ة أخرى إىل ♠ «املسيح»نؤمن أن   اعة سينزل مر  ال ،األرض ُقرب قيام الس  ج  يف  اإلسالموُيقيم  ،فيقتل الد 

ليب ،األرض عاء صلبه فيكرس الص  ويضع الزية إعالنًا منه لعدم قبوله  ،ويقتل اخلنزير دلياًل عىل ُحرمته ،رفضًا الدِّ

 .لُيحاسب ثم  ُيبعث ،يف األرض وُيدفن . ويف النِّهاية سيموتاإلسالمأّي دين آخر غري 

ر عىل  اهلل نؤمن أن    ،وهي الوالدة ،خملوقأن يمّر باملراحل التي يمّر هبا كّل  ♠ «املسيح»عز  وجل  قد 

ا ،والبعث يوم احلساب ،واملوت امء وال مالئكة ،أحده فال يعرف ،ذلك اليوم ميعاد أم   «املسيح»وال حتى  ،الس 

 وحده. اهللإال   ،♠

ءفيها  ينياملسيحعقائد  نؤمن أن   احلقيقي. وندعوهم  مقامهفوق  ♠ «املسيح»رفع ملقام و ،ُغُلّو وإطرا

 .املحفوظ وحي اهلللتصحيح عقائدهم وفق ما ُذكر يف 

http://www.alta3b.wordpress.com/

