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 التعليمات اخلاصة بترجمة النبذة للغة اخرى

 ال يوجد حقوق نشر لهذ النبذة ميكنك العدد الذى ترغب به من . (1
هذه النبذة بدون  احلاجة إلعالم  للؤلف

 ارسل نسخة أصلية من نبذتك املترجمة الى  صندوق بريد : (2
   الهند560 032 باجنلور  3270

 في معظم ترجمات القرآن يقوم املترجم بإضافة تعليقاته الى , (3
 النص القرآني. كن متأكداً من اتباع النص القرآني الذي قمت

 بتزويدك به بكل دقة لقد قمت احياناً بازالة بعض تعليقات .
. املعلق و قمت باإلبقاء علي بعضها في احيانٍ اخرى

 الهدف من هذه النبذة هو ان تكون مدخـل" للمسلمني مت " . (4
 تصميم هذه النبذة لتحفيز املسلمني إلعادة التفكير في

 معتقداتهم السابقة فيما يتعلق بيسوع و هي ال تقلل من .
 شأن القرآن أو من شأن نبيهم ، لذا ميكن للمبشرين و زارعي

 الكنائس ان يكونوا في آمان اثناء توزيعها عند قرأة .
 املسلمني لهذه النبذه سيتمكنوا من فهم ان يسوع اكثر من
 مجرد نبي ، كما يشير القرآن ان يسوع هو الشخص الذي

.ميكنه مساعدتنا للذهاب الى السماء

 محتوي ما في هذه النبذة هو حصاد  سنوات من اإلستماع (5
.لزارعي الكنائس بني املسلمني البنجالديشيني

 تبدأ النبذة ب املقدمة باألسفل). يحتاج املسلمون ملعرفة " " ( (6
 بأنهم ال يجب ان يكونوا مكتفني مبجرد قراءة القرآن بل  انهم

.يجب ان يفهموا ما يقوله القرآن
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املقدمة:
ة السـعودية و ة العربـي ل اململـك د عاـه ا ممـنتُ إلى امللك فـه  أـَن
 املؤسـسة اإلسـالمية و واآلخرون الذيـن ُيترجمـونَ القـرآنَ

 العرـبـيَ إلى ُكلّ لغات العالم اشـعـر بأـنـي مباركاً لتمكـنـي .
  من202من قراة القرآن بلغتي األم اذ ان هناك اقل من . 

م األم ، ة كلغتـه ة العربـي  املسـلمني حول العالم يتحدثون اللـغ
 يحزن قلـبــي إلدراـكــي ان معـظــم املـســلمني يعتمدون على

 آخريــن لشرح و تفســير القرآن لهــم مبعنــى آخــر هــم .
ـا ـن. اـم  يـسـتمعون لرـسـالة القرآن ـمـن خالل عيون اآلخرـي

اليوم ، فهذه ليست مشكلة.

ع اهللا مـا لم ف نطـي  اهللا يريدك انـت ان تفهـم رسـالته ، كـي
ـا بوضوح؟ املـسـلمون الذـيـن  نتمـكـن ـمـن فـهـم ـمـا يقوله لـن
بي محمـد متكنوا مـن فهـم مـا قاله اهللا ألن ل الـن  عاشوا قـب
ـا ـة تشرح لـن  اهللا تكلم اليهــم فــي لغتهــم... القصــة التالـي

اإلحتياج لفهم رسالة اهللا بوضوح:

ة" د كـتب رسـالة باللـغ   مالك عرـبي ملصـنع مالـبس ـفي الهـن
م يـجب ان ا بأنـه ة للعامـلني ـفي املصـنع يـخبرهم فيـه  العربـي
ــن صـــناعة اقمصـــة حمراء و يبدأوا بصـــناعة  يتوقفوا ـع
 اقمصة صفراء ، و باإلضافة لهذا ، و بسبب جهودهم في
ـة الشهــر اذا عملوا  العمــل ســوف يتلقون عالوة فــي نهاـي



4
Camel Tracks

ـني األوردو . ـن اللغـت ـي ال يتحدث أي ـم ـة املالك العرـب  بجدـي
ـه يتحدث اللغات األوردو و ـر مكتـب ـن مدـي ـة و لـك  وال الهندـي

العربية و الهندية .
ـب الهندي  الرســالة  باللغــة العربيــه علي  قرأ مديــر املكـت
 العاملني في املصنع وبعد ذلك وَضعَ الرسالةَ على املنضدةِ
 أمام املوظفني، فرح املوظفني إلستقبال الرسالة و لكنهم لم

 يبدلوا صـناعة القمصـان احلمراء بالقمصـان الصـفراء و .
 ـملــا اكتـشــف ـصــاحب املـصــنع ان مـصــنعه الزال ينـتــج
 قمـصــاناً حمراء كان غاضباً جداً على املدـيــر و العامـلــني
 باملصـنع و قرر القيام بتعـيني مديراً جديداً ملصـنعه و عمال
 جدد. املالك العرـبـي يرـيـد ان يعـمـل ـمـع اشخاص يفهمون

ـة هؤالء . ـة الى اســتعداده ملبارـك  اوامره بوضوح باإلضاـف
الذن يطيعون اوامره بعـالوة." 

 ال تنحرم ـمــن بركات اهللا ال تعتـمــد على شـخــص آـخــر .
 ليـخـبرك برـسـالة اهللا رجاء، ـجـد قرآـنـا مترجماً للغـتـك و .

دعنا  نكتشف سوياً كنزاً سيغير حياتك.
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مسلمـني ال"باقا "
55-42آل عمران 

ة غمرت قلـبي   اثناء قراءـتي للقرآن بلغـتي األصـلية قرأت آـي
 بالرجاء. ميكنـك انـت ايضاً ان تختـبر نفـس الرجاء بعدمـا

  يؤلم .55-42متسك باحلق املوجود في سورة آل عمران 
ـع عيون ليروا هذا اـحلـق . ـي ان اعرف ان لـيـس للجمـي  قلـب

ادعو اهللا ان يفتح عينيك لتميز احلق .

  و اذا ســـمعوا مـــا انزل الى "83ســـورة املائدة إقرأ    
 الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق

 يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين "

ـن هؤالء " ـي هذه اآليات ؟ ـم ـن ســمعـوا"  ـف ـم الذـي ـن ـه  ـم
ز احلـق الذي ـمن اهللا ؟ سـوف جنـد  الذـين متكنوا ـمن متيـي

اإلجابة في سورة آل عمران .
 

ـر ـمـن 55-42ـقـد قـمـت بقرأة ـسـورة آل عمران   100 اكـث
 مرة ، و في كل مرة اشعر بذات الفرح الذي شعرت به في

ـي هذه اآليات و هذا . ـت احلــق املوجود ـف  أول مرة اكتشـف
ـد. كثيرون ـس بالشــئ اجلدـي ـه لـي  اإلكتشاف الذي اكتشفـت
ـخ اكتشفوا نـفـس اإلكتشاف  ألن عيونـهـم ـهـم  ـعـبر التارـي
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 ايضاً قد فتحت على احلق. في كل يوم تنفتح عيون مئات ,
 مـن اخوتنـا املسـلمني بواسـطة اهللا  اثناء قرائتهـم لسـورة

  هوالء الذـيــن فهموا هذا اـحلــق يدعون.55-42آل عمران 
   أو مسلمني كاملـني"" "  .Pakkaانفسهم باقـا" " "

  بكالمــه55-42يؤكــد اهللا احلــق املوجود فــي آل عمران 
ر مـن املسـلمني مـن خالل األحالم و قـد اجري بحـث .  لكثـي

ي "باقا600على مستوى العالم مؤخراً تضمن    من مسلـم
  انهم اصبحوا من مسلمي600 من اصل 150 ، و قال" 

  باـقـا"  من خالل حلم ظهر لهم فيه رسول من اهللا و اكد"
  و كان .عم-انلهــم احلــق املوجود فــي ســورة آل عمران

 لبعـض مسـلمي باقــا" احالم حيـث رأوا وسـمعوا النـبي "
ه وسـلم تؤكـد احلقيقـة الواردة فـي  محمـد ، صـلى اهللا علـي
 هذا الكتيب. في واحد من الكتب املقدسة ، توجد آية تقول

  و تعرفون اـحلق و اـحلق يحررـكـم" اترـيد ان تعرف اـحلق"
و تتحرر.

 يرجى  ان تأخذ بعض الوقت و تفتح قرآنك و ترى بنفسك
ك بتفسـيري, . د زودـت ن هذا املقطـع الرائع و ـق ة ـم ة بآـي   آـي

م هذا احلـق و . ح عينـيك و تفـه و اهللا ان تفـت ة و ادـع  لـكل آـي
                                   "تنضم حلركة مسلمي باقا "
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التفسير :
  و(اذكـر) اذ  قالت املالئكـة يـا مـرمي ان "42آل عمران 

اهللا اصطفك و طهرك و اصطفك على نساء العاملـني" 
  يا مرمي اقنتي لربك و اسجدي و اركعي "43آل عمران 

مع الراكعني عبـادة)" ( 

 400قبــل ان يكتــب اإلجنيــل الشريــف كان هناك فترة , 
 ـسنة لم يـكن ألـهل الكتاب فيـها ـنبي ليتحدث اليـهم ، و كان
شعب اهللا قد وصل الى قاع حفرة اليأس و فقدان األمل .

 وفي هذه اللحظة املظلمة من تاريخ العالم ، قام اهللا بفعل
ـر عادي ، فـقـد تكلم ـمـن خالل املالك  جبرـيـل الى  ـشـئ غـي
ـــا املالك ان اهللا ـــرمي و اخبرـه ـــة اســــمها ـم  عذراء شاـب

 اختارهـا ملهمـة خاصـة و لكـن كان على مـرمي أوالً تأكيـد .
ا ان تسـلم . د  قـيل لـه ا كأي مـسلم حقيـقي وكاـنت ـق  دعوتـه

نفسها كلياً في الطاعةِ إلى اهللاِ.

  ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت "44آل عمران 
 لديـهـم اذ يلقون قلمـهـم (ليعرفوا ايـهـم يكـفـل ـمـرمي و ـمـا )

كنت لديهم اذ يختصمون "

 يتيح لنا القرآن النظر في االنشطه التي جرت في السماء
 بني املالئكة. يبدو كأن كل من املالئكة اراد ان يعطى مهمة
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 ان يكون املالك احلارس املســؤول عــن مــرمي ، و لتســوية
ـم الذي ـن منـه ـة ليروا ـم ـة قرـع ـي املالئـك  هذه املـسـألة ، الـق

ستوكل اليه هذه املهمة .

ر ـمن هذه االثاره الـتي حتدث ـفي الـسماء ـفي  ال نقرأ الكثـي
 اي مكان آـخـر ـفـي القرآن. كان اهللا  على وـشـك ان يعـمـل
 ـشـئ شدـيـد التمـيـز جلمـيـع شعوب العالم ، ـشـئ لم يحدث

من قبل و لن يحدث فيما بعد .

  (و اذكـر) اذ قالت املالئكـة يـا مـرمي ان "45آل عمران 
ـه اســمه املســيح عيســى املســيح ( ـة مـن  اهللا يبشرك بكلـم

 يســوع ابــن مــرمي وجيهــا فــي الدنيــا و اآلخرة و مــن )
املقربـني" 

  ـهـى األعالن ـملـرمي بأنـهـا ـقـد اختيرت لتلد الـنـبي45اآلـيـة 
 عيـسى املـسلمني ـفي ـكل العالم يـسمون عيـسى بإـسمني . .

 ندعوة عيسى كلمة اهللا  و عيسى روح اهللا ، ملاذا " " " "
 نطلق هذيـن اإلسـمني على عيسـى ؟  اإلجابات فـي سـورة

    قال اهللا اـنــــه .91 و ـســــورة األـنــــبياء 45آل عمران 
ه الى ـمرمي ، ـما ـهو أو ـمن هـو "كلـمـة" اهللا ؟  ـسيضع كلمـت

 91ليكون لنا فهم اعمق لهذا املوضوع اقرأ سورة األنبياء 
  و الـتـي احـصـنت فرجـهـا فنفخـنـا فيـهـا ـمـن روحـنـا و" ...

 جعلنهـا و ابنهـا آيـة للعاملـني  ملاذا نشيـر لعيسـى بأنـه " "
 عيسى كلمة اهللا و "عيسـى روح اهللا"  جعل القرآن هذا "
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 األمــر واضحاً .عيســى هــو كلمــة و روح اهللا و ال يوجــد
شخص أو نبي آخر يحمل هذه األلقاب.

ـرمي صــارت ـل ـم ـت بداـخ ـي وضـع ـه الـت ـة اهللا و روـح   كلـم
ـع  و قال ـملـرمي بأن تقوم .  جـسـداً ـفـي صــورة طـفـل رضـي

 بتسـمية الطفـل عيسـى املسـيـح" و كلمـة مسـيح تعنـي " "
  ـسـنةب58املمـسـوح أو املوعود ـبــه" قـبـل ميالد عيـسـى ب .

ل ويدعـى اسـمه " ... .. " بي اشعياء العذراء حتـب ب الـن  كـت
ل أِش " (  ة)14 : 7عمانوئـي ل هـى كلمـة عبرـي   و عمانوئـي

معناها اهللا معنا " "

مِ وإلى ي هذا العاـل ل كـل الناس ـف  عيـسـى َسيُشّرفُ مِـن ِقـب
ة وهـو َسيَكُونُ أحـد أولئك املقرـبني إـلى اهللاِ د ـفي اجلـن  األـب
 نفسه. يرسم لنا القرآن صورة عن عيسى ، فهو كلمة اهللا
ه و" آية للعاملني( كـل األمم)"  و روحه و وعده و ممسوح مـن

  عندمـا نريـد الذهاب الى مكان لم يسـبق لنـا .91األنـبياء 
ـا. الى اـيـن ـه نقوم بالبـحـث ـعـن عالـمـة لترشدـن  الذهاب الـي

سنذهب اذا اتبعنا عيسى؟

  و يكلم الناس فـي املهـد و كهالً و مـن "46آل عمران 
الصاحلـني" 

 ولد عيسى ليصبح رسالة للعالم كه و ليكون من الصاحلني
  الى اي مدى كان عيســى صــاحلاً ؟ قال اهللا ملــرمي فــي.
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  ان عيـسى ـسيكون غالماً زكـيـا"(ال عـيب "19ـسورة ـمرمي 
 فيه) و يعلمنا اإلجنيل الشريف ان عيسى لم يقم ابداً بقتل
ه حـب للمال ، لم يتزوج ابداً ، تَكلّـمَ ضدّ ن لدـي  احـد ، لم يـك
 الفـسادِ ـبني الزعماءِ الدينـينيِ ، كان يصـلي ـكل يوم ، صـام

  يوم وليلة  لم يتناول فيـها اي ـشئ ـمن الطعام على40ملدة 
 اإلطالق و هوعلمـنــا ان نـحــب اعداؤـنــا اذا كان عيـســى .

ـة اهللا و ـن ان يكون كلـم ـف ـع ـة لكان توـق ـب اي خطـي  ارتـك
 روح اهللا و لكان لم يرـفـع الى اجلـنـة ليكون ـمـع اهللا ـمـن .

 خالل عيسى اظهر اهللا للعالم كيف يجب ان يعيش مسلمو
ا . ا كلـن ا اذا عشـن  "باـقـا" حياتـهم و ـسيكون ذلك عاملاً رائـع

حياتنا مثل عيسى .

  قالت رب أنى  يكون لي ولد و لم ميسسني"47آل عمران 
ا يشاء إذا قضـى ( )  بـشر قال كذلك ـسيكون اهللا  يخلق ـم

امراً فإمنا يقول له كن فيكون " 

ا اهللا ، و قالت ا لـه ي اعطاـه ن األخبار الـت رمي ـم  صـدمت ـم
 هللا كيـــف يكون لي طفـــل و انـــا لســـت متزوجـــة و لم "

 ميـسسني رجالً ـقط ؟  و كان اهللا صـبوراً جداً ـمع ـمرمي "
ـا " , ـل كـم ـن الســهل علي ان افـع ـا اهللا و ـم ـا اـن  و أجابـه

امتنـى" 

 مع العلم ان اهللا ال يفعل شيئا من قبيل املصادفه ، بل كل
 ملاذا اراد اهللا إذنما يفعله اهللا  هو طبقاً خلطتِه املثاليةِ ، 
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  ـهـل كان هناك اي ـنـبي آـخـران يولد عيسـى بدون أب ؟
ولد بدون أب ؟ و ماذا يعني هذا احلدث لكل املسلمون ؟ 

ب حلياة ة على هذه األسـئلة ينبغـي ان ننظـر عـن كـث  لإلجاـب
  ان مـثـل عيـسـى  "59آدم يقول القرآن ـفـي آل عمران . 

ـا متشابـهـني ألن كال الـنـبيني لم ـد اهللا كمثــل آدم"  كاـن  عـن
 يكـن لهمـا أب قبـل ان يعصـى آدم اهللا  كان ميشـي مـع .

 اهللا فـي اجلنـة  و كان ميكـن آلدم ان يعيـش فـي حضرة .
 اهللا الى األبد ألنة لم يكن قد ارتكب خطيئة  ، مثل عيسى

  آدم  في البداية كان صاحلاً و باراً و مقدساً ألنه كان قد.
 خلق من روح اهللا ، و مبجرد ان ارتكب آدم املعصية ضد
ا ـمع ر مقدـساً و لم يـعد يـستطيع ان يحـي  اهللا صـار آدم غـي

اهللا في اجلنة .

  فأكال آدم و زوجـتـه) " (121 ـسـورة ـطـه إقرأ ـفـي القرآن
ن ا ـم ا يخصـفان عليهـم ا سـوءاتهما و طفـق ا  فبدت لهـم  منـه

ــة و  ــه فغوى (صـــارت ـطــبيعتهعصــى آدمورق اجلـن   رـب
شريـرة)"

ً اـســمه –  و بـكــل تأكـيــد كلـنــا ابناء آلدم  فيـمــا عدا وحدا
 عيسى املسيح شجر التفاح ال ينتج إال تفاح هل ميكن . !

 لشجرة تفاح ان تنـتـج برتقال ؟ ـكـل البـشـر املولودـيـن ـفـي
 عائلة آدم ورثوا طبيعــة آدم ، لعنــة اخلطيئة املوجودة فــي
 آدم انتقلت الى كل نسله. عيسى هو اإلنسان الوحيد الذي
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 لم يخطئ ، و هو لم يخطئ ألنه لم يولد من خالل خط الدم
اخلارج من آدم ، هو لم يرث طبيعة آدم املخطئة .

 سألني صديق في أحد األيام ، ملاذا لم يرث عيسى طبيعة
 آدم اخلاطئة من خالل أمه، مرمي ؟ اجبته عن سؤاله هذا .

 في جزأين أوالً  كتب النبي موسى في التوراة الشريفة . :
 ان الطبيـعـة اخلاطئة تنتـقـل فـقـط ـمـن خالل ـخـط دم األب .

ه عندـما يكون الطـفل داـخل األم ، : ا األطباء اـن  ثُانياً يخبرـن
 ال يشترك اإثنان ـفي الدم ابداً و إذا حدث اي مزج ـبني دم

ن ان يؤدي هذا الى موت كالهمـا كمـا . ني ميـك  األم و اجلـن
ـل نـفـس فصــيلة دم ـد ال حتـم ـه معروف ايضاً ان األم ـق  اـن

طفلها يخلق اهللا دم الطفل من بذرة زرع) الرجل. . (

 اتفهمون اآلن ملاذا احـــــــــب قراءة القرآن؟ اإلكتشاف ان
 عيسى هو كلمة و روح اهللا و انه كان املمسوح املوعود به.
 و حقيـقــة اـنــه كان بال خطيئة أنارتـنــي. لـكــن مهالً، هناك

املزيد...

  ويعلمه (اهللا) الكتاب و احلكمة و التوراة "48آل عمران 
و اإلجنيـل"

 
و "باـقــا" .  علم اهللا عيـسـى الكـتـب املقدـسـة و يقوم مـسـلـم

  الكتب و أوصى اهللا محمد علية الصالة كلبقراءة و فهم 
ــه اي اســـئلة عـــن اي مـــن ــه اذا كان لدـي  و الســـالم  اـن
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ـه ان يبحــث عــن ـه يجــب  علـي  الرســاالت الســماوية ، فإـن
ه". ب "من قبـل اجلواب بني اولئك الذين يقرأون الكـت

د) ـفي شـك " (94و ـفي سـورة يوـنس  ا محـم   فإن كـنت ـي
ا الـيك فـسئل الذـين يقرأون الكـتب الـتي كاـنت) (  ممـا انزلـن

من قبلك لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمتريـن"

 لقــــــد وجدت ان كتاب احلكمــــــة األمثال و التوراة و ( )
 اإلجنيــل هذه الكتــب قــد ترجمــت مباشرة مــن لغاتهــا .

 األصــلية و هــي جديرة بالثقــة و قــد قال صــديق لي ان .
 قراءة الكـتـب الـتـي ـمـن قـبــل" جتعله يشـعـر بأـنـه مـسـلم "

ل   البقرة ال تسـتطيع ان تقـف على رجـل واحدة لكـن .كاـم
 ملـا تقـف على ارجلهـا األربعـة ميكنهـا ان تكون قويـة لذا .

فمسلمو باقـا" يقرأون كل الكتب. "

 يــا ايهــا الذيــن امنوا امنوا باهللا " 136ســورة النســاء 
 ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل
 ـمـن قـبـل وـمـن يكـفـر باهللا ومالئكـتـه وكتـبـه ورـسـله واليوم

 يـا ايهـا الذيـن امنوا امنوا االخـر فقـد ضـل ضالال بعيدا 
 باهللا ورســـــوله والكتاب الذي نزل على رســـــوله والكتاب
ه ورسله  الذي انزل من قبل ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتـب

" واليوم االخر فقد ضل ضالال بعيدا 
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ت "من قبل  ُبدلت ؟  ، يقول القرآن "  وهل الكتب التي انزـل
ــة" ــة حلِماـي ــه الكفاـي ــويَ ـمبــا فـي   ـكـال!" َهلْ اهللا َلـيــسَ ـق

رسالتِه؟

ــي القرآن  ــن "115 – 114ســـورة األنعام اقرأ ـف    والذـي
ـك ( ) ـن رـب ـه منزل ـم ـل يعلمون اـن ـن قـب ـم الكتاب ـم  اتيناـه

ـد) ـمـن املمترـيـن  ـا محـم  وـمتـت 114باـحلـق فال تكوـنـن( ـي
    وـهـو الـسـميع  ال مبدل لكلماتـه  كلـمـت رـبـك ـصـدقا وعدال 

"115العليم 

ب ي املرات القادمـة بأن الكـت  عندمـا يخـبرك  أي شخـص ـف
قد بُدلت إـسـأل" هل لديك دليل على ان الكتب قد بُدلت ؟ ,

   ستجد ان لديهم دائماً نفس اجلواب كال ، ليس لدى" "
 دليـل ،انـا فقـط سـمعت أنهـا قـد بُدلت  و هذه احلجـة لن "

تصمد في أي محكمة.

 و(عيـســــــــى) رـســــــــوال الى بـنــــــــي " 49آل عمران  
) انـي قـد جئتكـم بايـه مـن ربكـم انـي اخلق  اسـرائيل(قائالً
 لكـم مـن الطـني كهيئه الطيـر فانفـخ فيـه فيكون طيرا باذن
ــى باذن اهللا ــي املوـت ــه واالبرص واحـي  اهللا وابرىء االكـم
 وانبئكـم مبـا تاكلون ومـا تدخرون فـي بيوتكـم ان فـي ذلك

"اليه لكم ان كنتم مؤمنني 
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 املرة األولي الـتي قرأت فيـها قصـة عيـسى و ـهو يصـنع ـمن
ـي لقصــة خلق اهللا آلدم. ـر حــي ، عدت بذاكرـت  الطــني طـي
 ووفقــا لهذه الروايــه ، ان اهللا اعطــى عيســى القوة خللق

ة بقوة اهللا شفـــــى عيســـــى البرص و أألعمـــــى و .  حيا
. املوت الى احلياة املشلول، بل انه حتى اقام من 

 بعد قرأتي لهذة االيات ، غُمرت روحي باألمل للمرة الثانية
ــوتِ. . ــحَ و ـســلطة احلياةِ واـمل ــد أعطىَ عيـســى مفاتـي   لـق

  هذا أـمـر مذـهـل  لـقـد اعتدت ان. !السـلطة على املوت
 افكر من قبل في ان املوت هو عدوي األعظم في العالم و ,

ـد اعطــي ـن خالل القرآن ان عيســى ـق ـي اآلن ادرك ـم  لكـن
ـبي ـد كان العالم ـفـي انتظار مـجـئ ـن  ـسـلطة على املوت. لـق
ر، املوت. اذا كان عيسـى ا األعظـم و األخـي ه قهرعدوـن  ميكـن
 ـقـد اعـطـي الـسـلطة على احلياةِ واـملـوتِ، فماذا بإمكاـنـه ان

يصنع لنا؟ 

 ومصـدقا ملـا بـني يدي مـن التوراه والحـل " 50آل عمران 
م فاتقوا ه ـمن ربـك م باـي م وجئتـك م بـعض الذي حرم عليـك  لـك

"اهللا واطيعون 

بياء ه األـن ا َتكلّم  ـب أنّ حياتَـه حّقـقتْ و َأكّـدتْ ـم  قالَ عيسـى ـب
ـبياء . ــل" تكلم األـن ـي انزلـت" مــن قـب ـب الـت ـه فــي الكـت  عـن

 القدماء كثيراً عــن "عيـسـى املـسـيـح" ، عندـمـا قـمـت بقرأة
ـل" و التـي متـت ترجمتهـا مـن " ب التـي انزلت مـن قـب  الكـت
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ي ر مـن ثلثمائة مـن النبوات الـت  لغاتهـا األصـلية وجدت اكـث
تتحدث عن عيسى .

ا نـحو اهللا ـهو بأن نطيـعه ـهو ا عيـسى بأن واجبـن  ـقد اخبرـن
  عيسى) لكي تظهر احترامك العميق نحو اهللا ، ينبغي( .

ي اعطاهـا عيسـى ع عيسـى ، الوصـية الوحيدة  الـت  أن تطـي
  الوـصــية ,50ـفــي القرآن جندـهــا هـنــا ـفــي آل عمران 

ا بـعد ، "  واضـحة أطيعوـنـي" (عيسـى) ، و ـسوف ترى فيـم
وعد مدهش بالبركة معطى لهوالء الذين يطيعون عيسى. 

ف . ل كـي ن جنـد وصـايا عيسـى ؟  جندهـا فـي اإلجنـي  و اـي
 تفي بواجبك نحو هللا بإطاعة عيسى اذا لم تعرف ما الذي
 قـد اوصـى عيسـى بعمله؟ لذا ينبغـي ان تكتشـف مـا يقول
 األجنـيـل  حـتـي تتمـكـن ـمـن طاـعـة عيـسـى؟ نـفـس اإلجنـيـل
ا ه الصـالة و الـسالم ، متاح لـن  الذي اـستخدمه محـمد ، علـي

 اليوم عندمـا جتـد اجنيـل تأكـد مـن فحصـه لترى مـا اذا .
ة ـفي مخطوطات د ترـجم ـمن اللغات األصـلية املكتوـب  كان ـق

القرن األول.

 ان اهللا ربـي وربكـم فاعبدوه هذا صـراط " 51آل عمران 
"مستقيم 

ا أو شـئ ا الى شـخص ـم ا يقودـن ق دائـم  الصـراط أو الطرـي
ق) املـستقيم  املذكور ـفي هذه اآليات ( ا .الصـراط الطرـي  ـم
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ـق مســتقيم و . ـق الذي يقود الى اهللا هــو طرـي  هــو الطرـي
 مباشـر الى اهللا ال يوجـد طرق جانبيـة أو التفافات هـو . .

 طريق مستقيم مما يعني انه ال يتوقف قبل الوصول لهدفه
 املقصود الذي هو السماء اذن من الذي ميكنه ان يسافر .
في هذا الطريق الى اهللا ؟ 

 هـل سـبق لك ان سـمعت احدهـم يقول اذا قمـت بعمـل : "
 القدر الكافي من األعمال الصاحلة سوف يسمح لي اهللا ,

 بالذهاب ألكون معـه فـي السـماء بعدمـا أمـوت"  الشخـص
 الذي يقول هذا فـهـو شـخـص أعـمـى و ـهـو بقوله هذا يـهـني

 قداسـة اهللا ال يهـم كـم مـن األعمال الصـاحلة عملت  فال .
  و ال ميكن1001ميكنك مطلقاً ازالة خطيئتك. اهللا قدوس 

د اخرج ر ان آدم ـق ه. تذـك  ألي خطيئة ان تدـخل الى حضرـت
 مــــن حضرة اهللا إلرتكابــــة خطيــــة واحدة األشخاص .

  ال ميكنهم الذهاب الى السماء % .99.9املقدسني بنسبة 
  بل %99.9في الواقع ال يوجد شئ يسمى قداسة بنسبة 

  فـقـط األشخاص الذـيـن % .100ان القداـسـة دائماً ـهـى 
 نزعـت عنهـم خطيتهـم ميكنهـم الذهاب ليكونوا مـع اهللا و .

ا . ا أملـن ا جميعاً أخطأـن ا ألنـن ه بالنـسبة لـن  هذه اخبار محزـن
 الوحيـد هـو ان يقوم اهللا بخلق طريـق لنـا لنكون مطهريـن

بالكامل من خطايانا و من طبيعتنا اخلطاءة.
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 فلـمـا اـحـس عيـسـى منـهـم الكـفـر قال ـمـن " 52آل عمران 
 انـصـاري الى اهللا قال احلواريون نـحـن انـصـار اهللا امـنـا

ا هللا)"(باهللا واشهد بانا مسلمون   مبعنى :استسلمـن

  ربـنـــا آمـنـــا ـمبـــا انزلت و اتبعـنـــا "53آل عمران 
الرسول(عيسى) فأكتبنا مع الشهدين(للحـق)"

 طلب عيسى بعض األنصار لكى يساعدوة على جعل كل ,
 العالم يعبد اهللا وحده فتقدمت اليه مجموعة صغيرة من ,

 الرجال قائلــــني اننــــا مســــلمـون" و بأنــــه يريدون ان "
ــم يؤمنون برســـالة اهللا و ,  يســـاعدوا عيســـى قالوا بانـه

بالرسول عيسى الذي ارسله اتباع عيسى مسلـمون! .

  و مكروا الكافريـن ليقتلوا عيسـى) و " (54آل عمران 
مكر اهللا و اهللا خير املاكرين "

 الشيطان يكرة اـحلـق ، و ـسـيقوم بـكـل ـمـا ـفـي اـسـتطاعته
ت تقرأ القرآن و . ى و اـن ذ مـت ع الناس مـن سـماعه مـن  ليمـن

ع سـورة آل عمران  م ـب ع55-42لم تفـه   ؟ الشيطان ال مياـن
  القرآن  ، لكنــه ســيعاني مــن  قلق عظيــم  اذاتقرأانــك 
و .فهـمت ح ، و ـه   القرآن اهللا لن يسـمح للشيطان بأن يرـب

لديه خطة ليصل باحلق لكل شعوب العالم . 
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 كان هناك خطتان ـملـوتِ  عيـسـى. اليهود األـصـوليون كَــانَ
ـوتِ ـة ـمل ـة لَقتْــل عيســى واهللا كَــانَ ِعنْدَــهُ خـط  عِْنَدهُــمْ خـط
 عيسى.  هل يذكر القرآن في اي مكان ان عيسى لم ميت؟

ـي ســورة النســاء .  ـا "157كال فـف ـن اليهود و ـم   يقول ـع
 قتلوه و ـمـا ـصـلبوه  لـكـن الـحـظ ان اآليات لم تـقـل لـنـا " "

 عيـسـى لم ـميـت الـحـظ ايضاً ان اليهود لم يـكـن لديـهـم " .
 السـلطة لقتـل اي شخـص فقـط الرومان ميكنهـم هذا إن .

ت تظـن ان القرآن يقول ان عيسـى لم ميـت، إقرأ اآليات  كـن
التالية

ـي " (55آل عمران    اذ قال اللله يعيســى يســوع) إـن
 متوفيـك و رافعـك الى و مطهرك مـن الذيـن كفروا و جاعـل
ـم الى ـن كفروا الى يوم القيامــة ـث ـن اتبعوك فوق الذـي  الذـي

مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفـون" 

  باللـغــة العربـيــة.55أطلب ـمــن إماـمــك ان يقرأ لك اآلـيــة 
ة ة اثناء القراءة. ـستسمعه يقول الكلـمة العربـي  انصـت بعناـي

ة توـفى تعـنـي "مـوت" أو" " "   متوفـيـك َ" و جذر هذه الكلـم
  مرة ـفي26 التـسبب باملـوت"  كلـمة توـفـى" اـستخدمت" " 

  مـنـه ترجـمـت موت او تـسـبب مبـوت" " " "24القرآن ـفـي 
 و مرتـني ترجمـت نـوم" و لم تترجـم أبدًا أخــذ". وجـب " "

 على املترجمون أَــنْ َيُكونوا حريـصـون على ََتْرَجمَــة الـقـرآنِ
  ترجمتـهــا55بدقّـــة إلى اللـغــاتِ األخرى. و علـيــه فاآلـيــة 

ي سـأجعلك متوت "  صـحيحة لتقول اذ قال اهللا يعيسـى اـن
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  يقول عيـسـى عـن "33و سـأرفعك الى سـورة مـرمي ..."  
ه و الـســلم على يوم ولت و يوم أموت و يوم ابـعــث "  نفـســ

 حيـاً" ابعث حياً تعني اقوم من بني األموات كانت هذه " "
 خطة اهللا الكاملة ، لكن ملاذا يسمح اهللا بأن يقتل عيسى؟

سوف اجيب عن هذا السؤال فيما بعد.

   تعلن لنا ان عيسى رفع الى55و أين عيسى اآلن ؟ اآلية 
ـر ان اهللا قدوس .  ـع %100اهللا نفســه تذـك   و اذا رـف

و يجـب ان يكون قدوس   100شخـص مباشرة الى اهللا فـه
ر أو خاـطئ% ,    أيضًا ال ميـكن ان يدـخل شـخص شرـي

الى حضرة اهللا. 

نلخص حلياة عيسى  كما يلي : 

. ولد بدون ان يرث طبيعة آدم اخلاطئة
. عاش حياة مقدسة بال خطية
. اعطاه اهللا سلطه على املوت و احلياة
عـبر عيسـى بالصـراط (الطريـق) املسـتقيم الى 

اهللا.
.عيسى اآلن مع اهللا

ـن القرآن، ـا مباشرة ـم ـي اليـن ـو احلــق الذي يأـت  هذا ـه
مسلمي باقـا" يفهموا هذا احلق. "
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ـل الشريــف قال عيســى عبارة جريئة عــن  فــي االجنـي
 14نفسه انا هو الطريق و احلق و احلياة (يوحنا  " " 

ــي55-42 ـســورة آل عمران) 6:  ــر ـف ــا ذـك ــد ـم   تؤـك
ه . ق الى اهللا ألـن ل الشرـيف عيسـى عرف الطرـي  اإلجنـي

 عبر الصراط الطريق) املستقيم الى اهللا ،عيسى هو (
 احلــق ألنــه كلمــة اهللا و كلمــة اهللا هــى دائماً حــق ،

عيسى هو احلياة ألنه اعطي سلطة على املوت . 

الصراط (الطريق) املستقيم للسماء

 يحتاج األشخاص العميان ملـســـاعده اثناء ـســـفرهم ،
ـر55-42الى ان قرأت ســورة آل عمران  ـت اشـع    كـن

منعتنـــي طـــبيعتي " ــي شخـــص أعمـــى روحيـاً"   ,اـن
ـــق) ـــة الصــــراط (الطرـي ـــن رؤـي  الشريرة اخلاطئة ـم
ا ليسـاعدني.  املسـتقيم للسـماء. احتـجت الى شـخص ـم
 احتجــت الى شخــص يعرف الطريــق. شخــص اخــر
 اعـمـــى ـهـــو بال فائدة بالنـســـبة الى. يـجـــب ان يكون
 شخصا ما قد سافر هذا الصراط املستقيم (الطريق)

من قبل و ان يكون بيته هو السماء.

 هـل يسـتطيع عيسـى مسـاعدتنا للوصـول للسـماء؟ انـا
  هــى رســالة55-42: 3اؤمــن ان ســورة آل عمران 

بي ا ـعن ـن ة تخبرـن  خاصـة ـمن اهللا. هذه الرـسالة الرائـع
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ي ت ـف م عاد الى البـي ن السـماء، عاش كانسـان ـث  جاء ـم
السماء. نعم، انا اؤمن ان عيسى يستطيع مساعدتنا.

م ن القران ـث م ايات ـم ب، قدـمت لـك ة هذا الكتـي ي بداـي  ـف
 ـســألتكم ـســؤاال. حان اآلن الوـقــت لالجاـبــه على هذا

السؤال.

  واذا ـسـمعوا ـمـا انزل الى "83: 6ـسـورة املائدة 
م تفـيض ـمن الدـمع ممـا عرفوا ـمن  الرسـول ترى اعينـه

احلق يقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين. " 

ن " ا سـألت السـؤال، مـن هؤالء الذـي معـوا"اـن   فـي"ـس
ـه ـهـى، اتباع عيـسـى املدعوـيـن " " ـه؟ االجاـب  هذه االـي

الكاملني  " ’باكا او املسلمني  ’ ’ ’

كيف تستطيع ان تتبع عيسى  الى السماء

  اهللا يحبـك و يريدك انـت  ان تنضـم اليـه فـي السـماء
 بعد موتك لكن لكي تذهب للسماء يجب ان تنزع عنك .
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 خطاياك بالكاـمـــل ـحلـــل هذه املشكلة ، وـضـــع اهللا .
 طريقة ميكننا من خاللها ان تغفر لنا خطايانا بالكامل
ن لإلنسـان ن آدم ميـك ة. بدءاً ـم ة اخلطـي ا لعـن  و تنزع عـن
 ان ينال غفراناً خلطاياه اذا اتبع نظام الذبائح املسمى

  القربـان"، و بغفران خطاياه يســتطيع اإلنســان"
اإلنضمام هللا في السماء مباشرة بعد املوت.

 القربان ـهـــو ـصـــورة للعقاب الذي نـســـتحقه بـســـبب
ـة و تـقـف امام ـة املحكـم ـك ـفـي قاـع ـا. فـكـر بأـن  خطاياـن

 منـصــف وعادل ، وبـســبب القاـضــي و هذا القاـضــي
ك ن اـن م ـم ل و بالرـغ ك القاضـي بالقـت م علـي  خطاياك حـك
ـب ســمح اهللا لشخــص آخــر ، شخــص برئ، ان  مذـن

 يتلقـى عقابـك اذا جتاهـل اهللا سـجل العقاب اخلاص .
ـر عادل ألن ـكـل جرـميـه ـه قاض ٍ غـي ـي اـن  ـبـك فهذا يعـن

ت تسـتحق . ا هذه هـى العدالة اـن ع ثمنـه  ينبغـي ان يدـف
املوت ألنك مذنب بإرتكاب اخلطيئة.

ة تـقدمي القربـان" أوالً يـجب ان جنـد " . :  فـكر ـفي كيفـي
ـد ـر جـي ـر، اذا كان احليوان مرـيـض أو غـي  حيوان طاـه

ــة .  فـهــو ال يـصــلح لتـقــدمي الذبيـحــة و قـبــل التضحـي
 مباشرة ندعـــو اهللا قائلـــني يـــا اهللا ، انـــا مذنـــب "

 بإرتكاب هذه اخلطاـيــا ضدك ، و اـســتحق ان يـســفك
ا اهللا أرجوك ارحمـني و بدالً ـمن  دـمي حـتى أموت ، فـي

ان تأخذ دمى خذ دم هذا احليوان البـرئ"
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  منذ وقت آدم الى وقت عيسى كان يتم ممارسة تقدمي
ـــــــــــن يطلب اهللا دائماً ان يكون دم  القربان. و لم يـك
ـن ـد طلب ـم  احليوانات هــو املســتـخــدم كـ"قربـان"  فـق
 إبراهـيـم تـقـدمي ابـنـه املوعود ـبـه و ـفـي اللحـظـة األخـيـر

 أوقف اهللا ابراهيم من تقدمي ابنه كذبيحة و كان اهللا .
ميتحن فقط محبة و والء ابراهيم له. 

 لدى مسـلمي باقـا أوضـح فهـم عـن تقـدمي القربان " "
ة ويعرفون ان املـســلمني .  ألنـهــم قرأوا الكـتــب األربـعــ

 الذـيـن يتبعون عيـسـى ـقـد توقفوا ـعـن ممارـسـة تـقـدمي
دمي القربان " ـا" ان تـق  القربان. ملاذا؟ يعلم مسـلمي باـق

ا اهللا لـكل ة الـتي سـوف يعملـه  كان ـظل للذبيـحة النهائـي
 شعوب العالم في املاضي و احلاضر و املستقبل ،  اذا
 قام اهللا بتقـدمي قربان ألجـل كـل اجلنـس البشري فهـو
ا ان ه ميكنـن ا و سـيعطينا الضمان اـن  سـيرينا كـم يحبـن

ن . ا الذي ميـك ن ـم ة و لـك ة اخلطـي ن لعـن ر متاماً ـم  نتطـه
ن دمي ذبيحـة عـن كـل الناس الذـي  ان يسـتخدمه اهللا لتـق

في العالم؟

 يقول القرآن ان ميالد عيســــى ســــوف يكون عالمــــة
س  للعالم. و لكـي يقوم اهللا بتقـدمي قربان عـن كـل اجلـن
 البشري فهـــو يحتاج أطهـــر، واقدس ، اقوى ذبيحـــة
 متوفرة لديـه. و قـد رأينـا مـن خالل القرآن ان أطهـر و
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ـو الذي لعيســى ، فقام ـي العالم ـه  أقدس و أقوي دم ـف
اهللا بإستخدام دم عيسى البرئ لتقدمي الذبيحة.

 األمــر الذي لم يســمح اهللا إلبراهيــم بفعله فــي ابنــه
 املوعود ـبـه ، قام ـهـو بفعله ـفـي عيـسـى. هذا عـمـل ـمـن
 أعمال املحبة الذي لم نرى مثلة من قبل ، أعطى البرئ

 دـمــه ـمــن أـجــل املذـنــب أـخــذ عيـســى العقاب الذي .
 نـســـتحقه. اآلن ميكـنـــك ان ترى ملاذا ميتلئ مـســـلمي
ا ا ـم م يفهمون ان اهللا لم يعطـن ـا" باإلمتنان، ألنـه  "باـق

  ليـس "13 : 15نسـتحق. يقول اإلجنيـل فـي يوحنـا 
 ألحد حب أعظم من هذا ان يضع احد نفسه من أجل

أحبـاؤه"

ك " ا علـي ل ـم ـا" ، ـك ك ان تصـبح مسـلم باـق  اليوم، ميكـن
ـن اجلك و ـد قدم قربان ـم ـن ان اهللا ـق ـو ان تؤـم  فعله ـه

 قام بإسـتخدام دم عيسـى بدالً ـمن دـمك توـقف اآلن ، .
 ضم يديك و ارفعهما امامك و بكل اتضاع قل هللا انك
ة الذـنب اخلاصـة ه واشكره على وضـع عقوـب  تقـبل قرباـن
ـك علي عيســى. بهذه الطريقــة ســوف يغفــر اهللا لك  ـب

ــا تكون . ــة وعندـم ــة اخلطـي ــك لعـن  خطاياك و ينزع عـن
 مطهراً من خطاياك فإنه ميكنك الذهاب لتكون مع اهللا
 بـعـد موـتـك ، فيمكـنـك اآلن أن حتـيـا حياـتـك ـفـي ـسـالم
 عاملاً انـه بعـد املوت ميكنـك الذهاب مباشرة لتكون مـع

اهللا.
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